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หลังจากที่บริษัทฯ กลับมามีผลกำไร (Turnaround) ในป 

2557 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ไดเดินหนาเสริมสรางความเติบโตทางธุรกิจ 

ซึ ่งเปนขั ้นสูงสุดของแผนกลยุทธบันไดทอง 3 ขั ้น            

(1) ปรับพื้นฐาน (Rebuild Foundation) (2) สรางคุณคา 

(Unlocking Value) และ (3) เสริมความเติบโต (Building 

Growth) โดยในป 2558 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเสริมศักยภาพ 

ทางธุรกิจอันจะสงผลใหบริษัทฯ มีรายได และฐานะทางการเงิน 

มั่นคงยิ่งขึ ้น ดวยการ 1. ออกหุนเพิ่มทุนเสนอขายใหแก 

บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จำกัด 

(“FPHT”) ซึ ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท เฟรเซอรส 

เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด (“FCL”) 2. การจัดตั้งกองทรัสต 

เพ�อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดน 

เวนเจอร  (Golden Ventures Leasehold REIT) 

3. การเปดขายโครงการที่อยูอาศัย 12 โครงการ 4. การเปด 

ให  เช  าพ ื ้นท ี ่สำน ักงานโครงการเอฟวายไอเซ ็นเตอร  

บริเวณหัวมุมแยกรัชดา-พระรามสี่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เปนการ 

เสริมสรางความเติบโตของบริษัทฯ เพ�อที่จะกาวไปสูเปาหมาย 

การเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ 

ภายในป 2563 อยางมั่นคงและยั่งยืน
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GROWTH
เสริมความเติบโต
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ขอมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

ชื่อยอหลักทรัพย

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

จำนวนหุนจดทะเบียน 

(หุนสามัญ)

จำนวนหุนที่ออกและจำหนายแลว

(หุนสามัญ)

มูลคาที่ตราไวหุนละ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

โทรศัพท

โทรสาร

เว็บไซต

อีเมล

ช�อ สถานที่ตั้งของบุคคลอางอิงอ�นๆ

นักลงทุนสัมพันธ / เลขานุการบริษัท

นายทะเบียน

(หุนสามัญ)

ผูสอบบัญชี

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

GOLD

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

0107537002273

11,037,670,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7,780,590,264.25 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,323,720,000 หุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,638,019,003 หุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4.75  บาท

98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร  ชั้นที่ 36

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

0-2620-6200

0-2620-6222

www.goldenlandplc.co.th

ir@goldenlandplc.co.th

นายกำพล ปุญโสณี 

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร : 0-2620-6222

อีเมล : ir@goldenlandplc.co.th

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท :  0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9991

ศูนยลูกคาสัมพันธ : 0-2009-9999

เว็บไซต : www.set.or.th/tsd

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร เลขที่ 195 ถนนสาทรใต

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท : 0-2677-2000 

โทรสาร : 0-2677-2222

โดย นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 

หมายเหตุ : เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2559  บริษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแลว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท 

เปน 11,037,670,000 บาท  แบงเปนหุนสามัญ 2,323,720,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน

www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท www.goldenlandplc.co.th
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ผลการดำเนินงาน (ลานบาท)

รายไดจากกการขายอสังหาริมทรัพย

รายไดจากการใหเชาและบริการ

รายไดรวม

คาใชจายรวม

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนของผูถือหุนของบริษัท

ฐานะการเงิน (ลานบาท)

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและเรียกชำระ

สวนของผูถือหุนของบริษัท

ขอมูลตอหุน  (บาท)

กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

มูลคาตามบัญชีตอหุน

มูลคาที่ตราไวตอหุน

อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากำไรขั้นตน-ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย (%)

อัตรากำไรขั้นตน-ธุรกิจใหเชาและบริการ (%)

อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุนของบริษัท (%)

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)

2558

 7,305 

 1,198 

 8,592 

 7,834 

 648 

 661 

 22,114 

 14,191 

 11,038 

 7,781 

 8,196 

0.4038

 5.00 

 4.75 

31.4% 

46.7% 

7.5% 

4.9% 

8.4% 

 1.79 

2557

 3,072 

 966 

 4,445 

 4,023 

 357 

 366 

 21,270 

 13,908 

 16,382 

 16,380 

 7,622 

0.2376

 4.65 

 10.00 

32.4% 

37.4% 

8.0% 

3.5% 

5.3% 

 1.89 

2556

  622 

 921 

 1,594 

 1,972 

 (454)

 (430)

 12,580 

 6,693 

 16,382 

 12,679 

 6,132 

 (0.3543)

 4.84 

 10.00 

22.3% 

32.6% 

(28.5%)

(1.6%)

(7.0%)

 1.14 
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ



หนวย : ลานบาท
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คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

A. นายวันชัย  ศารทูลทัต ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

  และสรรหา

B. นายปณต  สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

  และสรรหา

F. นายชายนอย  เผ�อนโกสุม กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

  และสรรหา

คณะกรรมการบริหาร

B. นายปณต  สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร

E. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร

I. นายธนพล  ศิริธนชัย กรรมการบริหาร

J. นายสมบูรณ  วศินชัชวาล กรรมการบริหาร

K. นายแสนผิน  สุขี กรรมการบริหาร

L. นายกำพล  ปุญโสณี กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

A. นายวันชัย  ศารทูลทัต ประธานกรรมการ

B. นายปณต  สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

C. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี กรรมการ

D. นายโชติพัฒน  พีชานนท กรรมการ

E. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร กรรมการ

F. นายชายนอย  เผ�อนโกสุม กรรมการ

G. นายอุดม  พัวสกุล กรรมการ

H. นายชินวัฒน  ชินแสงอราม กรรมการ

I. นายธนพล  ศิริธนชัย กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

F. นายชายนอย  เผ�อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ

G. นายอุดม  พัวสกุล กรรมการตรวจสอบ

H. นายชินวัฒน  ชินแสงอราม กรรมการตรวจสอบ
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H
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คณะกรรมการบริษัท
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นายวันชัย ศารทูลทัต

ประธานกรรมการ

 ป 2558 นับเปนปที่ดีของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการ 

ไดตามแผนที่วางไว เชนเดียวกับปกอนที่สามารถทำผลงานไดดีเกินกวา 

เปาหมาย โครงการที่อยูอาศัยแนวราบของบริษัทฯ ไดรับการตอบรับ 

เปนอยางดีเชนเดียวกับโครงการเชิงพาณิชย รวมทั้งธุรกิจใหเชาพื้นที่ 

สำนักงานและบริการเซอรวิสอพารทเมนท

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปที่ผานมา นับวาเปนชวงเวลาที่ทาทาย 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ยังฟนตัวไมเต็มที่จากภาวะ 

การชะลอตัว สงผลใหสถาบันการเงินระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อ 

ที่อยูอาศัยมากขึ้น แตเมื่อรัฐบาลไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาค 

อสังหาริมทรัพยออกมาในไตรมาสสุดทาย สงผลใหตลาดอสังหาริมทรัพย 

ชวงปลายป 2558 มีบรรยากาศดีขึ้น

 ในสวนธุรกิจพื้นที่สำนักงานใหเชา ยอดการเชาและอัตราคาเชา 

ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นแนวโนมการเติบโตของอุปสงคการ 

เชาพื้นที่สำนักงานก็ยังเพิ่มขึ้น ผูประกอบการรายใหมและผูประกอบการ 

รายเดิมที่ตองการขยายธุรกิจ ไดทำสัญญาเชาพื้นที่สำนักงานกอนอาคาร 

สำนักงานสรางเสร็จ (Pre-lease) ซึ่งสงผลเชิงบวกตอธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยตรง

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี ้ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุน ฝายบริหาร และ 

พนักงานทุกทานที่รวมแรงรวมใจกันสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ 

จนไดรับผลสำเร็จที่ดี อันเปนสวนสำคัญผลักดันใหบริษัทฯ เจริญกาวหนา 

ไดอยางยั่งยืนและมั่นคง ทายสุดนี้ผมขอใหเชื่อมั่นวาบริษัทฯ จะยึดมั่นใน 

ธรรมาภิบาล และมุงสรางผลประโยชนอยางเต็มที่เพื่อสรางผลตอบแทน 

ที่ดีแกผูเกี่ยวของอยางยั่งยืนตอไป
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สารจากประธานกรรมการ



 ป 2558 เปนอีกปท่ีนายินดีสำหรับบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ สามารถดำเนินงานไดตามเปา 

แมวาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะยังไมฟนตัวจากภาวะชะลอตัว 

สงผลใหธนาคารเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ แตบริษัทฯ ก็ยังประสบ 

ความสำเร็จในการขายโครงการที่อยูอาศัยแนวราบ รวมไปถึงการพัฒนา 

โครงการใหมอยางเอฟวายไอเซ็นเตอรก็มีความคืบหนาไปดวยดี

 หลังจากป 2557 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการกลับมามีกำไร 

ดังนั้น ในป 2558 ที่ผานมาจึงเปนปที่เรามุงสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ 

เพื่อใหองคกรกาวไปขางหนา โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศนที่จะพัฒนาองคกร 

ใหเปนบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกคาและมอบสิ่งดีๆ 

ใหแกสังคม ผานการพัฒนาอยางรอบดาน โดยมีเปาหมายที่จะสราง 

แนวทางรับรูรายไดหลักขึ้นมา 2 ทาง คือ 1) จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เพื่อขาย คือ โครงการที่พักอาศัยแนวราบ และ 2) จากการพัฒนาโครงการ 

เชิงพาณิชยกรรม เพื่อเก็บเกี่ยวรายไดอยางตอเนื่อง ถึงแมวาแนวทางนี้จะ 

ตองใชเวลาในการสราง แตก็จะทำใหบริษัทมีความมั่นคงขึ้นและสามารถ 

เติบโตไดอยางตอเนื่อง ไมวาภาวะเศรษฐกิจจะผันผวนอยางไร รายไดจาก 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (investment property) ก็จะยังสามารถ 

หลอเลี้ยงบริษัทฯ ตอไปได

 โดยบริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินการเพื่อไปสูเปาหมายการสรางองคกร 

ดังกลาวแลว โดยเร่ิมจากการขออนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนในเดือน 

ธันวาคม 2558 ใหออกหุนเพิ่มทุนใหกับบริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ 

โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท 

เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด (“FCL”) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ยักษใหญของสิงคโปร ซึ่งการทำรายการครั้งนี้ ก็จะทำใหบริษัทฯ มีเงินทุน 

ในการสรางความเติบโตทางธุรกิจตอไป

 ในนามของประธานกรรมการบริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณคณะผูบริหาร พนักงานของ 

บริษัทฯ รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหความไววางใจและสนับสนุน 

การบริหารงานของบริษัทฯ เปนอยางดี ทายสุดนี้ ผมขอใหความเชื่อมั่น 

วาเราจะมุงมั่นดำเนินงานดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให 

ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และจะนำพา 

บริษัทฯ เดินหนาสูโอกาสในการเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนำ 

ของประเทศอยางรวดเร็วและยั่งยืน

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริหาร
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สารจากประธานกรรมการบริหาร



นายธนพล ศิริธนชัย

ประธานอํานวยการ

 ป 2558 เปนปสุดทายของแผนกลยุทธบันไดทอง 3 ขั้น ที่มี 

เปาหมายพลิกฟนใหบริษัทฯ กลับมามีกำไร ซึ่งตามแผนจะเปนปที่บริษัทฯ 

มุงสรางความเติบโตทางธุรกิจ (Building Growth) เพื่อรองรับการขยายตัว 

ในอนาคตอยางยั่งยืน

 หลังจากที่บริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีผลกำไรไดเร็วกวาเปา 

ที่ตั้งไวตั้งแตป 2557 บริษัทฯ ก็มุงทำตามพันธกิจที่จะกาวขึ้นเปนบริษัท 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 5 อันดับแรกของประเทศไทยภายในป 2563 ตอไป 

โดยป 2558 บริษัทฯ ไดดำเนินการเพื่อเสริมความเติบโตทางธุรกิจหลักๆ 

ดังน้ี (1) พัฒนาโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร (FYI Center) อาคารสำนักงาน 

บริเวณหัวมุมแยกรัชดา-พระรามสี่ โดยขณะนี้โครงการคืบหนากวา 90% 

มียอดผูเชาลวงหนา (Pre-lease) แลวกวารอยละ 50 (2) ดำเนินการนำ 

อาคารสาทรสแควรเขาจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหา 

ริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (Golden Ventures Leasehold REIT) 

โดยจะนำเขาจัดตั้งรวมกับอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ของบริษัท 

ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนนี้จะมีมูลคารวมกวา 10,000 

ลานบาท (3) ออกหุนเพิ่มทุนใหกับ บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้งส 

(ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท เฟรเซอรส 

เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด (“FCL”) จำนวน 685.7 ลานหุน ในราคาหุนละ  

7.25 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,971 ลานบาท (4) เตรียมลงทุนใน 

โครงการสามยาน รวมกับบริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด เพื่อพัฒนาเปน 

โครงการมิกซยูสดมูลคากวา 8,500 ลานบาท

 ในดานผลประกอบการ เปนที่นายินดีที่บริษัทฯ สามารถมีผลกำไร 

ตอเนื่องเปนปที่สองติดตอกัน โดยในป 2558 สามารถสรางรายไดกวา 

8,592 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 93 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยรายไดหลัก 

มาจากยอดขายและยอดโอนบานแนวราบที ่ทะล ุสถ ิต ิท ี ่ เคยตั ้งไว  

และการปลอยเชาอาคารสำนักงานที่ไดเกินความคาดหมาย

 ความสำเร็จของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ในปที่ผานมา เปนผลมาจากความวิริยะอุตสาหะ และการ 

สนับสนุนเปนอยางดีของผูบริหาร พนักงาน รวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

ในนามของประธานอำนวยการขอขอบคุณผู เกี ่ยวของทุกทานที ่ไดให 

ความไววางใจสนับสนุนตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผานมา และหวัง 

เปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนที่ดีเชนนี้ตอไป เพื่อใหเราสามารถกาว 

ไปสูเปาหมายการเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ 

ไดสำเร็จในเร็ววัน
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 
ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 
จำนวน 3 ทาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูทรง 
คุณวุฒิที่มีประสบการณดานบัญชี ดานการเงิน ดานกฎหมาย ดานการ 
บริหารธุรกิจ ดานบริหารองคกร และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติ 
หนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบใน 
ปจจุบันประกอบดวย นายชายนอย เผื่อนโกสุม เปนประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 2 ทาน ไดแก นายอุดม พัวสกุล และ 
นายชินวัฒน ชินแสงอราม

 โดยในป 2558 ดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมี 
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที ่เปนไปตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบอยางครบถวนและเปนอิสระตามท่ีไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัด 
ใหมีวาระการประชุมที่ไมมีผูบริหารเขารวมดวย 1 ครั้ง เปนวาระเพิ่มเติม 
ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 7 ซึ่งไดจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบบัญชี เพื่อ 
หารือและสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเปนอิสระจากการชี้นำ 
ของฝายบริหาร การใหความรวมมือของฝายบริหารในการเปดเผยขอมูล 
อยางครบถวนเพียงพอในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือ และอุปสรรคปญหาอื่นๆ ที่ผูสอบบัญชีอาจประสบในการทำงาน 
สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีแจงวาสามารถทำงานสอบบัญชี 
ไดอยางเปนอิสระ และไดรับความรวมมือจากฝายบริหารดวยดี ผลการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานขอมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ 
ประจำป 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมกับผูบริหาร 
ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับ 
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมา ผลกระทบ 
ในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึน และรายการท่ีไมใชรายการปกติท่ีมีนัยสำคัญ และ 
ขอสังเกตของผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน และมีความเห็นวา 
รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได การจัดทำ 
รายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที ่ร ับรองโดยทั่วไป 
มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและไมพบรายการใดที่อาจ
มีผลกระทบอันเปนสาระสำคัญตองบการเงิน

นายชายนอย เผ�อนโกสุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของ ตลท. และสำนักงาน กลต. เรื่องการเปดเผยขอมูล 
และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
ซึ่งอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันเปนการดำเนินการตามเงื่อนไขทาง 
การคาปกติทั่วไป ไมมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน มีความเปนธรรม 
และสมเหตุสมผล โดยไมพบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปดเผยขอมูล 
สารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ ซึ่งในป 2558 ไดสอบทานรายการ 
เกี่ยวโยงกันที่สำคัญ เชน การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก 
Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd. (“FPHT”) ซึ่งเปน 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด 
ของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ (Whitewash) และ 
การไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเขาลงทุนใน 
โครงการสามยาน เปนตน

 3. พิจารณา เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับป 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีโดยพิจารณาจากความ 
เปนอิสระ ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และ 
นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุม 
ผูถือหุนประจำป 2558 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติให นางสาวนิตยา 
เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จาก บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูตรวจสอบ และรับรองรายงาน 
ทางการเงิน ประจำป 2558 ของ บริษัทฯ 

 4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำป 
2558 และพบวามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการ 
ดำเนินธุรกิจ โดยไมพบประเด็นที่เปนสาระสำคัญอันอาจจะกระทบตอการ 
ดำเนินกิจการของบริษัทฯ

 5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบ 
ภายในประจำป 2558 รวมถึงใหขอเสนอแนะการดำเนินงานของหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในเพื่อใหบรรลุแผนงานที่วางไวตามมาตรฐานที่ไดรับความ 
เชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและกำหนด 
อัตราบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
กับแผนการตรวจสอบประจำป โดยในป 2558 ไดพิจารณาเห็นชอบ 
เพิ่มบุคลากรตำแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายในอาวุโส 1 อัตรา 
และไดประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเปน 
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน

 6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานและกำกับดูแลใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดำเนินกิจการ 
ตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกำหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ โดยไมพบขอบงชี้ที่ทำใหเชื่อวา มีขอบกพรองเกี่ยวกับการ 
ไมปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับขอกำหนด ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

 7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร และเสนอ 
เพิ่มเติมขอบเขตหนาที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน ขอบเขตหนาที่อื่นๆ ในกฎบัตรเห็นชอบให 
คงไวตามเดิม

 8. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พรอมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 
1 ครั้งและจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงาน 
ประจำป 2558 ตามหลักเกณฑท่ี ตลท. กำหนด เสนอตอคณะกรรมการบริษัท

 9. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เปนขอสงสัย คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีหนาที่ในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมี  
ขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ 
ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในรอบปที่ผานมา 
ไมมีเหตุการณหรือสถานการณใดที่เปนขอบงชี้วามีเหตุการณดังกลาว

 10. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพ่ือใหม่ันใจ 
วาบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ม ีการต ิดตามการดำเน ินการประเม ินความเส ี ่ยงจากสถานการณ 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลด 
ความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทาน 
พบวา การดำเนินการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ตามนโยบายและแผนกลยุทธของบริษัทฯ

 สรุปในภาพรวมป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติ 
หนาที่ตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใชความรู 
ความสามารถ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
โดยมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ และมีความเห็นวาบริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือ ไดรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอยางถูกตอง เชื่อถือได 
โดยจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูล 
อยางเพียงพอ และในการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ 
มีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ก็ไดจัดใหมีการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย และขอกำหนดของ ตลท. และสำนักงาน กลต. อยางเครงครัด 
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับ 
การดำเนินธุรกิจอยางครบถวน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดใหมีการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในองคกร มีผูตรวจสอบ 
บัญชี และผูตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ที่ชวยใหการสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

รายนาม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

นายอุดม   พัวสกุล

นายชินวัฒน ชินแสงอราม

การเขารวม
ประชุม/

การประชุมทั้งหมด

7/7

6/7

7/7

10 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 
ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 
จำนวน 3 ทาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูทรง 
คุณวุฒิที่มีประสบการณดานบัญชี ดานการเงิน ดานกฎหมาย ดานการ 
บริหารธุรกิจ ดานบริหารองคกร และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติ 
หนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบใน 
ปจจุบันประกอบดวย นายชายนอย เผื่อนโกสุม เปนประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 2 ทาน ไดแก นายอุดม พัวสกุล และ 
นายชินวัฒน ชินแสงอราม

 โดยในป 2558 ดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมี 
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที ่เปนไปตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบอยางครบถวนและเปนอิสระตามท่ีไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัด 
ใหมีวาระการประชุมที่ไมมีผูบริหารเขารวมดวย 1 ครั้ง เปนวาระเพิ่มเติม 
ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 7 ซึ่งไดจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบบัญชี เพื่อ 
หารือและสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเปนอิสระจากการชี้นำ 
ของฝายบริหาร การใหความรวมมือของฝายบริหารในการเปดเผยขอมูล 
อยางครบถวนเพียงพอในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือ และอุปสรรคปญหาอื่นๆ ที่ผูสอบบัญชีอาจประสบในการทำงาน 
สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีแจงวาสามารถทำงานสอบบัญชี 
ไดอยางเปนอิสระ และไดรับความรวมมือจากฝายบริหารดวยดี ผลการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานขอมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ 
ประจำป 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมกับผูบริหาร 
ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับ 
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมา ผลกระทบ 
ในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึน และรายการท่ีไมใชรายการปกติท่ีมีนัยสำคัญ และ 
ขอสังเกตของผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน และมีความเห็นวา 
รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได การจัดทำ 
รายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที ่ร ับรองโดยทั่วไป 
มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและไมพบรายการใดที่อาจ
มีผลกระทบอันเปนสาระสำคัญตองบการเงิน

 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของ ตลท. และสำนักงาน กลต. เรื่องการเปดเผยขอมูล 
และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
ซึ่งอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันเปนการดำเนินการตามเงื่อนไขทาง 
การคาปกติทั่วไป ไมมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน มีความเปนธรรม 
และสมเหตุสมผล โดยไมพบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปดเผยขอมูล 
สารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ ซึ่งในป 2558 ไดสอบทานรายการ 
เกี่ยวโยงกันที่สำคัญ เชน การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก 
Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd. (“FPHT”) ซึ่งเปน 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด 
ของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ (Whitewash) และ 
การไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเขาลงทุนใน 
โครงการสามยาน เปนตน

 3. พิจารณา เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับป 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีโดยพิจารณาจากความ 
เปนอิสระ ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และ 
นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุม 
ผูถือหุนประจำป 2558 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติให นางสาวนิตยา 
เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จาก บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูตรวจสอบ และรับรองรายงาน 
ทางการเงิน ประจำป 2558 ของ บริษัทฯ 

 4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำป 
2558 และพบวามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการ 
ดำเนินธุรกิจ โดยไมพบประเด็นที่เปนสาระสำคัญอันอาจจะกระทบตอการ 
ดำเนินกิจการของบริษัทฯ

 5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบ 
ภายในประจำป 2558 รวมถึงใหขอเสนอแนะการดำเนินงานของหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในเพื่อใหบรรลุแผนงานที่วางไวตามมาตรฐานที่ไดรับความ 
เชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและกำหนด 
อัตราบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
กับแผนการตรวจสอบประจำป โดยในป 2558 ไดพิจารณาเห็นชอบ 
เพิ่มบุคลากรตำแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายในอาวุโส 1 อัตรา 
และไดประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเปน 
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน

 6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานและกำกับดูแลใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดำเนินกิจการ 
ตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกำหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ โดยไมพบขอบงชี้ที่ทำใหเชื่อวา มีขอบกพรองเกี่ยวกับการ 
ไมปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับขอกำหนด ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

 7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร และเสนอ 
เพิ่มเติมขอบเขตหนาที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน ขอบเขตหนาที่อื่นๆ ในกฎบัตรเห็นชอบให 
คงไวตามเดิม

 8. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พรอมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 
1 ครั้งและจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงาน 
ประจำป 2558 ตามหลักเกณฑท่ี ตลท. กำหนด เสนอตอคณะกรรมการบริษัท

 9. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เปนขอสงสัย คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีหนาที่ในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมี  
ขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ 
ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในรอบปที่ผานมา 
ไมมีเหตุการณหรือสถานการณใดที่เปนขอบงชี้วามีเหตุการณดังกลาว

 10. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพ่ือใหม่ันใจ 
วาบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ม ีการต ิดตามการดำเน ินการประเม ินความเส ี ่ยงจากสถานการณ 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลด 
ความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทาน 
พบวา การดำเนินการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ตามนโยบายและแผนกลยุทธของบริษัทฯ

 สรุปในภาพรวมป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติ 
หนาที่ตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใชความรู 
ความสามารถ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
โดยมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ และมีความเห็นวาบริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือ ไดรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอยางถูกตอง เชื่อถือได 
โดยจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูล 
อยางเพียงพอ และในการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ 
มีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ก็ไดจัดใหมีการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย และขอกำหนดของ ตลท. และสำนักงาน กลต. อยางเครงครัด 
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับ 
การดำเนินธุรกิจอยางครบถวน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดใหมีการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในองคกร มีผูตรวจสอบ 
บัญชี และผูตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ที่ชวยใหการสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล

11รายงานประจำป 2558



 ภายหลังจาก บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ไดมีการปรับโครงสรางของผูถือหุนรายใหญในชวงปลายป 

2555 คณะผูบริหารใหมไดประกาศวิสัยทัศน “ที่จะใหบริษัทฯ เปนผูนำใน

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในดานที ่อยู อาศัยและอาคารสูงเชิง

พาณิชยกรรมท้ังในประเทศและในระดับสากล” นอกจากน้ี ยังไดต้ังเปาหมาย

ท่ีจะพลิกฟนผลประกอบการของบริษัทฯ ใหกลับมามีผลกำไรภายในป 2558 

โดยไดกำหนดกลยุทธเปนบันได 3 ขั้น ที่บริษัทฯ จะดำเนินการในแตละป 

ประกอบดวย (1) ป 2556 : ปรับพ้ืนฐาน (Rebuild Foundation) (2) ป 2557 

: สรางคุณคา (Unlocking Value) และ (3) ป 2558 : เสริมความเติบโต 

(Building Growth)

 ท้ังน้ี ในป 2558 ท่ีผานมา ซ่ึงเปนปท่ีบริษัทฯ กำหนดกลยุทธในการ

ดำเนินงานดวย “เสริมความเติบโต (Building Growth)” เพ่ือใหมีการเติบโต

และสามารถตอยอดทางธุรกิจออกไปไดในระยะยาวอยางยั่งยืน เริ่มจาก

การพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชย “เอฟวายไอ เซ็นเตอร (FYI CENTER 

– For Your Inspiration Workplace)” ซึ ่งจะเปนอาคารสำนักงานและ

โรงแรมแหงใหมตั้งอยูบนหัวมุมของถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก 

บนที่ดินประมาณ 8 ไร แบงเปนอาคารสำนักงาน 12 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่ใช

กอสรางประมาณ 90,000 ตารางเมตร และโรงแรม 239 หอง ซึ่งบริษัทฯ 

ไดเซ ็นสัญญาวาจาง เครือโรงแรมเฟรเซอรส จากประเทศสิงคโปร 

ผู บริหารเชนโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทชั ้นนำของโลก ใหเขามา

บริหารโรงแรมดังกลาว โดยจะเปนการนำแบรนดโรงแรม Modena เขามา

เปดใหบริการในประเทศไทยเปนแหงแรก โดยคาดวาจะพัฒนาแลวเสร็จ

พรอมเปดใหบริการในชวงกลางป 2559

 ในสวนของอาคารสำนักงานสาทรสแควร ซึ่งเปนอาคารสำนักงาน

ชั้นนำตั้งอยูใจกลางยานธุรกิจบนถนนสาทร บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุง

ทัศนียภาพ และเพิ่มสิ ่งอำนวยความสะดวกใหกับผูเชาและผูที ่เขามา

ใชบริการในอาคาร พรอมกับเนนเร่ืองการเปนอาคารอนุรักษพลังงาน โดยใน 

ป 2557 อาคารสาทรสแควร ไดเปนอาคารสำนักงานแหงเดียวของประเทศไทย

ที่ไดรับรางวัลดานการอนุรักษพลังงาน โดยไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

ASEAN ENERGY AWARDS 2014 ประเภทอาคารใหม ซึ่งกอนหนานี้ 

อาคารสาทรสแควร ก็ไดรับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2014 

ประเภทอาคารสรางสรรคเพื่อการอนุรักษพลังงาน 2 ประเภท ไดแก อาคาร

ใหม (New and Existing Building) และ อาคารเขียว (Green Building) 

มาแลว จากการปรับปรุงอาคารและพัฒนาดานการบริการอยางตอเนื่อง 

ทำให ณ สิ้นป 2558 อาคารสาทรสแควร มีอัตราการเชาถึงรอยละ 94 

ของพื้นที่เชาทั้งหมดแลว และบริษัทฯ มีแผนงานที่จะใหเชาสิทธิการเชา

ระยะยาวของท่ีดินและอาคารสาทรสแควร แก “ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (Golden Ventures Leasehold 

Real Estate Investment - GVREIT)” ซึ่งเปนทรัสตที่บริษัทฯ จะจัดตั้งขึ้น

รวมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) เพื่อขายหนวยลงทุนในทรัสต

ดังกลาวใหแกผูลงทุนโดยทั่วไปในชวงตนป 2559 โดยบริษัทฯ จะเขาลงทุน

ในหนวยทรัสตดวยในสัดสวนไมเกินรอยละ 30 ซึ่งเมื่อดำเนินการไดสำเร็จ  

จะทำใหวงจรการลงทุนในธุรกิจเชิงพาณิชยครบวงรอบ ทำใหบริษัทฯ ไดรับ

เงินลงทุนคืนเพื่อตอยอดการลงทุนในโครงการถัดไป ในขณะที่ยังไดรับ

ผลตอบแทนจากการกลับเขาไปลงทุนในหนวยทรัสต 

 นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดขอมติอนุมัติจาก

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุ น อนุมัติใหบริษัทเพิ ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  

7,780.6 ลานบาท เปน 11,037.7 ลานบาท และเสนอจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหม

ใหกับบริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี ้ โฮลดิ ้งส (ประเทศไทย) จำกัด 

ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ ไดรับเงินเพิ่มทุนจำนวน 4,971 ลานบาท และอนุมัติให

เขารวมลงทุนกับบริษัทในกลุมของบริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด ท่ีไดสิทธิ

ในการพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชยบริเวณสามยาน หัวมุมถนนพญาไท

ตัดถนนพระรามสี่ ในสัดสวนรอยละ 49 เพื่อพัฒนาเปนโครงการที่ประกอบ

ไปดวย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารชุดพักอาศัย รานคา และศูนยแสดง

สินคา ที่มีเนื้อที่การพัฒนาประมาณ 222,000 ตารางเมตร

 ดานการขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบ ในป 

2558 บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการบานเดี่ยว บานแฝดและทาวนเฮาสใหม

รวม 12 โครงการ มีมูลคาโครงการรวม 11,000 ลานบาท ซ่ึงไดรับการตอบรับ

เปนอยางดีจากลูกคา ทำใหบริษัทฯ มียอดขาย (Pre-Sale) ของทุกๆ โครงการ

มากกวา 100 ลานบาท ในชวงสัปดาหแรกที่เปดขายบางโครงการสามารถ

ขายปดโครงการได และมีรายชื่อลูกคา waiting list โดยในกรณีลูกคาที่

จองซื้อกอนไมสามารถทำการโอนได จะไดเรียกลูกคาที่อยูใน waiting list 

ดังกลาว เขาใชสิทธิซ้ือแทน โดยรวมบริษัทฯ มีโครงการบานจัดสรรท่ีดำเนินการ

ทั้งสิ ้น 31 โครงการ จากศักยภาพดังกลาว เปนแรงผลักดันใหบริษัทฯ 

มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแนวราบอยางตอเนื่อง 

 สำหรับสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยหลักในการประกอบธุรกิจ (Non - 

Core Assets) ในป 2558 บริษัทฯ ไดจำหนายท่ีดินติดชายทะเลอำเภอทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทำใหมีเงินรับจากการขายประมาณ 126 ลานบาท 

ที่ดินที่อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ก็ไดจัดหาผูที่สนใจมาบริหารงานขาย 

และทยอยขายที่ดินและบานบางสวนออกไป สวนสินทรัพยที่ยังมีอยูเปน

ที่ดินเปลาที่จังหวัดกระบี่ และสนามกอลฟพาโนรามา ซึ่งบริษัทฯ จะยังคง

นโยบายที่จะขายออกไปทั้งหมดตอไป

 จากการเติบโตตามกลยุทธในการดำเนินธุรกิจท่ีกลาวขางตน ทำให

บริษัทฯ กลับมามีผลกำไรอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเนนกลยุทธ

ขยายธุรกิจตอไป เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางตอเน่ือง และกาวไป

เปนผูนำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในดานท่ีอยูอาศัยและอาคารสูง

เชิงพาณิชยกรรมอยางยั่งยืนตอไป โดยกำหนดพันธกิจใหมวาอีก 5 ป หรือ

ในป 2563 บริษัทจะตองกาวขึ้นมาเปนบริษัทชั้นนำในธุรกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยทีมียอดรายไดอยูใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย

12 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



100%

100%

40%

80%

67%

บจ. แกรนด  เมยแฟร

(ทุนเรียกชำระ 12.02 ลานบาท)

บจ. เอ็มเอสจีแอล  พร็อพเพอรตี้

(ทุนเรียกชำระ 1 แสนบาท)

กลุมแอสคอท

จากสิงคโปร

กลุมอิสเวสตเมนท

คอรปอเรชันออฟดูไบ

จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

บุคคลภายนอก

บจ. โกลเดน แลนด (เมยแฟร)

(ทุนเรียกชำระ 11 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แลนด โปโล

(ทุนเรียกชำระ 1 ลานบาท)

บจ. สาธรทรัพยสิน

(ทุนเรียกชำระ 245 ลานบาท)

บจ. นอรท สาธร โฮเต็ล

(ทุนเรียกชำระ 1,100 ลานบาท)

กองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยโกลด

(ทุนเรียกชำระ 2,060 ลานบาท)

100%

100%

60%

20%

33%

บจ. นอรท สาธร เรียลตี้

(ทุนเรียกชำระ 639 ลานบาท)

บจ. โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส

(ทุนเรียกชำระ 1 ลานบาท)

บจ. นารายณ พาวิลเลียน

(ทุนเรียกชำระ 475 ลานบาท)

100%

100%

100%

50%

25%

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาที่พักอาศัยบานจัดสรร ธุรกิจพัฒนาอาคารเชิงพาณิชย ธุรกิจโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท

บจ. บานฉางเอสเตท

(ทุนเรียกชำระ 30 ลานบาท)

บจ. ยูไนเต็ด โฮมส

(ทุนเรียกชำระ 550 ลานบาท)

บจ. สาธรทอง

(ทุนเรียกชำระ 154 ลานบาท)

บจ. แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้

(ทุนเรียกชำระ 1 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แฮบิเทชั่น

(ทุนเรียกชำระ 5 ลานบาท)

บจ. วอคเกอร  โฮมส

(ทุนเรียกชำระ 1 ลานบาท)

บจ. ริทซ วิลเลจ

(ทุนเรียกชำระ 100 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ 

(ทุนเรียกชำระ 50 ลานบาท)

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

(ทุนเรียกชำระ 1,780 ลานบาท)

บจ. บานฉางเอสเตท

(ทุนเรียกชำระ 30 ลานบาท)

บจ. ยูไนเต็ด โฮมส

(ทุนเรียกชำระ 550 ลานบาท)

บจ. สาธรทอง

(ทุนเรียกชำระ 154 ลานบาท)

บจ. แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้

(ทุนเรียกชำระ 1 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แฮบิเทชั่น

(ทุนเรียกชำระ 5 ลานบาท)

บจ. วอคเกอร  โฮมส

(ทุนเรียกชำระ 1 ลานบาท)

บจ. ริทซ วิลเลจ

(ทุนเรียกชำระ 100 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ 

(ทุนเรียกชำระ 50 ลานบาท)

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

(ทุนเรียกชำระ 1,780 ลานบาท)

บจ. เฟรส  แสควร

(ทุนเรียกชำระ 20 ลานบาท)

บจ. ไพรม  พลัส  แอสเซ็ท

(ทุนเรียกชำระ 20 ลานบาท)

บจ. รีกัล  รีเจี้ยน

(ทุนเรียกชำระ 20.5 ลานบาท)

บจ. ไซด  วอลค  แลนด

(ทุนเรียกชำระ 41.3 ลานบาท)

บจ. เฟรส  แสควร

(ทุนเรียกชำระ 20 ลานบาท)

บจ. ไพรม  พลัส  แอสเซ็ท

(ทุนเรียกชำระ 20 ลานบาท)

บจ. รีกัล  รีเจี้ยน

(ทุนเรียกชำระ 20.5 ลานบาท)

บจ. ไซด  วอลค  แลนด

(ทุนเรียกชำระ 41.3 ลานบาท)

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

11,037.67 ลานบาท

7,780.59 ลานบาท

ขอมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชำระแลว

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ :   เม�อวันท่ี 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแลว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เปน 11,037,670,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,323,720,000 หุน

มูลคาที่ตราไว หุนละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เม�อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

13รายงานประจำป 2558

โครงสรางกลุมบริษัท



โครงการ

โครงการที่พักอาศัยประเภทบานจัดสรร:

1. โกลเดน เลเจนด สาทร - กัลปพฤกษ  

 (ปดโครงการ)

2. โกลเดน เพรสทีจ เอกชัย-วงแหวน

3. โกลเดน วิลเลจ ออนนุช-พัฒนาการ

4. โกลเดน นีโอ ออนนุช-พัฒนาการ

5. โกลเดน อเวนิว แจงวัฒนะ-ติวานนท

6. โกลเดน วิลเลจ บางนา-กิ่งแกว

7. โกลเดน ทาวน ปนเกลา-จรัญฯ

8. โกลเดน ทาวน เกษตร-ลาดปลาเคา

 (ปดโครงการ)

9. โกลเดน ทาวน  สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา

10. โกลเดน ทาวน  รามคำแหง-วงแหวน

11. โกลเดน ซิตี้ ปนเกลา-จรัญฯ

12. โกลเดน ทาวน งามวงศวาน-ประชาชื่น

13. โกลเดน ทาวน ลาดพราว-เกษตรนวมินทร

14. โกลเดน ทาวน ออนนุช-พัฒนาการ

15. โกลเดน ซิตี้ ออนนุช-พัฒนาการ

16. โกลเดน เพรสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5

17. โกลเดน ทาวน รัตนาธิเบศร -   

 สถานีรถไฟฟาบางพลู

18. โกลเดน ทาวน วัชรพล-สุขาภิบาล 5

19. เดอะ แกรนด พระราม 2 (มี 7 โครงการ)

20. เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ

21. เดอะ แกรนด บางนา-วงแหวน

22. เดอะ แกรนด ปนเกลา (มี 2 โครงการ)

23. โกลเดน นีโอ พระราม 2

24. ไทม พระราม 5 (ปดโครงการ)

โครงการที่ดำเนินงานในระหวางป 2558 สรุปไดดังนี้

ดำเนินโครงการโดย

บจ.ยูไนเต็ด โฮมส

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.ยูไนเต็ด โฮมส

บจ.ยูไนเต็ด โฮมส

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.ยูไนเต็ด โฮมส

บจ.ยูไนเต็ด โฮมส

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บจ.โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บมจ.กรุงเทพบานและที่ดิน

บมจ.กรุงเทพบานและที่ดิน

บจ.ไพรม พลัส แอสเซ็ท

บมจ.กรุงเทพบานและที่ดิน

บมจ.กรุงเทพบานและที่ดิน

บจ.เฟรส แสควร

บมจ.กรุงเทพบานและที่ดิน 

บจ.วอคเกอร โฮมส

บมจ.กรุงเทพบานและที่ดิน

ประเภทของ

โครงการ

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว-บานแฝด  

บานเดี่ยว-บานแฝด  

บานเดี่ยว-บานแฝด  

ทาวนเฮาส

บานเดี่ยว-บานแฝด

ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น  

ทาวนเฮาส 

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น  

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส 3 ชั้น

บานเดี่ยว 3 ชั้น

ทาวนเฮาส 

ทาวนเฮาส 

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานแฝด

ทาวนเฮาส

จำนวน

หนวย

(หลัง/แปลง)

17

91

217

111

418

186

418 

63

146

211

495

148

358

416

81

152

193

281

733

348

147

360

184

158

ขนาดที่ดิน

(ไร)

10-0-27.5

41-3-63.8

54-1-58.5

21-0-42.2

51-3-11.9

44-1-76

41-3-62.2

6-3-0

16-0-75.9

22-3-93

52-3-89

16-0-93.3

43-1-59

53-1-6.4

10-2-64.2

44-0-62.2

20-1- 9

25-3-88.4

213-2-74.5

66-0-0

35-0-70.9

116-0-0

31-1-25.5

9-1-92.2

ปที่

เปดขาย

2557

2558

2558

2558

2556

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2557

2557

2557

2548

2553

2556

2556

2558

2557

มูลคา

โครงการ

(ลานบาท)

518

1,027

1,232

498

1,397

1,100

1,334

219

547

695

1,728

601

1,067

1,081

306

1,440

609

870

6,148

2,124

1,898

6,234

772

529

ยอดขาย

(%)

100%

21%

9%

97%

86%

64%

97%

100%

81%

43%

12%

90%

82%

59%

39%

36%

57%

57%

70%

70%

33%

9%

22%

83%

ยอดโอน

กรรมสิทธ์ิ

(%)

100%

20%

6%

35%

76%

62%

92%

100%

80%

16%

6%

88%

22%

20%

18%

35%

53%

53%

62%

69%

29%

8%

6%

71%

14 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



โครงการ

โครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอรวิสอพารทเมนทและโรงแรม:

25. เมยแฟร แมริออท

26. ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก

27. สกาย วิลลาส 

28. ดับบลิว แบงคอก

โครงการอาคารเชิงพาณิชย:

29. โกลเดนแลนด บิวดิ้ง

30. สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

31. เอฟวายไอ เซ็นเตอร (อยูระหวางการกอสราง)

โครงการอื่นๆ :

32. โครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ 

 (เดิมชื่อ: วอยาจ พานอรามา)

แผนการดำเนินงานโครงการที่อยูอาศัยของบริษัทในป 2559

 ในป 2559 นี้ บริษัทมีแผนการดำเนินงานการเปดโครงการใหม 15 โครงการ มูลคารวมทั้งหมด 15,600 ลานบาท ทั้งนี้หากแบงตามประเภทของ 

ที่อยูอาศัย จะจำแนกไดดังนี้

 • โครงการบานเดี่ยว-บานแฝด มีจำนวน 5 โครงการ

 • โครงการทาวนเฮาส มีจำนวน 10 โครงการ

ประเภทของโครงการ

เซอรวิสอพารทเมนท / โรงแรม

เซอรวิสอพารทเมนท / โรงแรม

หองชุดพักอาศัย 

โรงแรม

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน และ โรงแรม 

ที่ดินจัดสรร รีสอรท 

และสนามกอลฟ

ดำเนินโครงการโดย

บจ.แกรนด เมยแฟร

บจ.สาธรทรัพยสิน 

บจ.สาธรทรัพยสิน

บจ.นอรท สาธร โฮเต็ล 

(บริษัทรวม)

บจ.นารายณ พาวิลเลียน

บจ.นอรท สาธร เรียลตี้

บมจ.แผนดินทองฯ

บมจ.แผนดินทองฯ

ขนาด

164 หอง

177 หอง

3 หอง

403 หอง

11,000 ตรม.

73,000 ตรม.

48,000 ตรม.

239 หอง

2,000 ไร
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ผลิตภัณฑหรือบริการ

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย:

- โครงการบานจัดสรรแนวราบ

รายไดจากการเชาและบริการ:

- อาคารสำนักงานใหเชา

- เซอรวิสอพารทเมนทและโรงแรม

- อื่นๆ

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ:

- โครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ

รายไดอื่น:

- กำไรจากการจำหนายสินทรัพยที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย

- กำไรจากการจำหนายสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยหลักในการประกอบธุรกิจ

- รายไดจากเงินลงทุน

- รายไดจากคาบริหารโครงการ

- รายไดอื่นๆ

รวม

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ลานบาท

622.23

439.65

412.17

69.15

22.17

-

-

14.15

8.25

6.11

1,593.87

รอยละ

39.0

27.6

25.9

4.3

1.4

-

-

0.9

0.5

0.4

100.00

2556

ลานบาท

3,071.94

538.79

376.02

51.64

19.43

323.73

-

21.46

-

41.84

4,444.85

รอยละ

69.1

12.1

8.5

1.2

0.4

7.3

-

0.5

-

1.0

100.00

2557

ลานบาท

7,304.89

715.35

434.39

48.22

16.87

-

1.24

20.59

-

50.53

8,592.08

รอยละ

85.1

8.3

5.1

0.6

0.2

-

-

0.2

-

0.6

100.00

2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ จะแบงเปน 2 สวนหลัก ดังนี้

 (1) โครงการที่อยูอาศัย

 (2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

 (1) โครงการที่อยูอาศัย

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินธุรกิจจัดสรรบานและที่ดินเพื่อจำหนายหลากหลายรูปแบบภายใตแบรนดตางๆ โดยเปนการพัฒนาโครงการ 

บานพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบานเดี่ยว บานแฝด และทาวนเฮาส พรอมการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการใหครอบคลุม 

ทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมที่แตกตางกัน โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีแบรนดตางๆ ของกลุมบริษัท ดังนี้

16 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ประเภทผลิตภัณฑ

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว / บานแฝด

บานเดี่ยว / บานแฝด /

ทาวนเฮาส

 บานแฝด 

ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น

ทาวนเฮาส 2 ชั้น

ทาวนเฮาส 

แบรนด ระดับราคา

15 – 30 ลานบาท

10 – 30 ลานบาท

7 – 10 ลานบาท

3.5 – 7 ลานบาท

2 – 5 ลานบาท

3.5 – 4 ลานบาท

2 – 5 ลานบาท

2 – 3 ลานบาท

2 – 3 ลานบาท

 โครงการปจจุบัน

• โกลเดน เลเจนด สาทร – กัลปพฤกษ

• เดอะ แกรนด พระราม 2

• เดอะ แกรนด วงแหวน – ประชาอุทิศ

• เดอะ แกรนด ปนเกลา

• เดอะ แกรนด อุดมสุข

• โกลเดน เพรสทีจ วัชรพล – สุขาภิบาล 5

• โกลเดน เพรสทีจ เอกชัย – วงแหวน

 

• โกลเดน วิลเลจ บางนา – กิ่งแกว

• โกลเดน วิลเลจ ออนนุช – พัฒนาการ

• โกลเดน อเวนิว แจงวัฒนะ – ติวานนท

• โกลเดน นีโอ ออนนุช – พัฒนาการ

• โกลเดน นีโอ พระราม 2

• โกลเดน ซิตี้ ปนเกลา – จรัญสนิทวงศ

• โกลเดน ซิตี้ ออนนุช – พัฒนาการ

• โกลเดน ทาวน ปนเกลา – จรัญสนิทวงศ

• โกลเดน ทาวน เกษตร – ลาดปลาเคา

• โกลเดน ทาวน รัตนาธิเบศร – สถานีรถไฟฟาบางพลู

• โกลเดน ทาวน วัชรพล – สุขาภิบาล 5

• โกลเดน ทาวน สุขสวัสดิ์ – พุทธบูชา

• โกลเดน ทาวน งามวงศวาน – ประชาชื่น

• โกลเดน ทาวน ออนนุช – พัฒนาการ

• โกลเดน ทาวน ลาดพราว – เกษตรนวมินทร

• โกลเดน ทาวน รามคำแหง – วงแหวน

• ไทม พระราม 5
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1. โกลเดน เพรสทีจ เอกชัย-วงแหวน

 รายละเอียดโครงการ : บานเดี่ยว

 จำนวนหนวย : 91 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 1,027 ลานบาท

2. โกลเดน วิลเลจ ออนนุช-พัฒนาการ

 รายละเอียดโครงการ : บานเดี่ยว-บานแฝด

 จำนวนหนวย : 217 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 1,232 ลานบาท

3. โกลเดน นีโอ ออนนุช-พัฒนาการ

 รายละเอียดโครงการ : บานเดี่ยว-บานแฝด

 จำนวนหนวย : 111 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 498 ลานบาท

4. โกลเดน ทาวน สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 146 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 547 ลานบาท

ซึ่งในป 2558 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นภายใตแบรนดดังกลาว ดังนี้

18 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



5. โกลเดน ทาวน รามคำแหง-วงแหวน

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 211 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 695 ลานบาท

6. โกลเดน ซิตี้ ปนเกลา-จรัญฯ

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2-3 ชั้น

 จำนวนหนวย : 495 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 1,728 ลานบาท

7. โกลเดน ทาวน งามวงศวาน-ประชาช�น

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 148 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 601 ลานบาท

8. โกลเดน ทาวน ลาดพราว-เกษตรนวมินทร

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 358 ยูนิต 

 มูลคาโครงการ : 1,067 ลานบาท
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9. โกลเดน ทาวน ออนนุช-พัฒนาการ

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 416 ยูนิต 

 มูลคาโครงการ : 1,081 ลานบาท

10. โกลเดน ซิตี้ ออนนุช-พัฒนาการ

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 3 ชั้น

 จำนวนหนวย : 81 ยูนิต 

 มูลคาโครงการ : 306 ลานบาท

11. เดอะ แกรนด พระราม 2 – Bliss เฟส 12

 รายละเอียดโครงการ : บานเดี่ยว

 จำนวนหนวย : 241 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 1,434 ลานบาท

12. โกลเดน นีโอ พระราม 2

 รายละเอียดโครงการ : บานเดี่ยว-บานแฝด

 จำนวนหนวย : 184 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 772 ลานบาท

20 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
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 (2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย

 ในการดำเนินธุรกิจโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย บริษัทฯ มี 

นโยบายท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความตองการของลูกคาและเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มอัตรา 

การเชา และทำใหบริษัทฯ สามารถรับรูรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

ปจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยซึ่งประกอบธุรกิจประเภท 

เซอรวิสอพารทเมนท โรงแรม และอาคารสำนักงาน ดังนี้

โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส 

 เปนอาคารเซอรวิสอพารทเมนทที ่ทันสมัยตั ้งอยู ใจกลางยาน 

ธุรกิจบนถนนสาทร ใกลกับสถานีรถไฟฟาชองนนทรี มีความสูง 35 ชั้น 

มีหองเซอรวิสอพารทเมนทใหเชาจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย          

ดิ แอสคอท กรุป จำกัด ที่เปนผูนำในการบริการจัดการโรงแรมและ 

ที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร นอกจากนี้ พื้นที่ของอาคารระหวาง 

ชั้น 21 ถึง 35 เปนที่ตั้งของ สกาย วิลลาส ซึ่งเปนที่อยูอาศัยใหเชา 

ระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซเนอรที่มีชื่อเสียง

โครงการเมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท 

 เมยแฟร แมริออท ถูกออกแบบใหเปนเซอรวิสอพารทเมนทที่ 

หรูหราที่สุดแหงหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปจจุบันไดรับ 

ใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรมได และบริษัทไดขายสิทธิการเชา 

ของอาคารดังกลาวใหแกกองทุนโกลดพร็อพเพอรตี้ฟนด (บริษัทถือหุน 

อยูประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบดวยหองพักจำนวน 164 หอง 

หองพักมีขนาดตั้งแต 1-3 หองนอน บริหารโครงการโดยแมริออท 

อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทบริหารงานดานการโรงแรมชั้นนำของโลก 

โครงการตั้งอยูใจกลางซอยหลังสวนไมไกลจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และ 

ใกลสวนลุมพินีซึ่งถือเปนบริเวณที่เปนสวนสาธารณะที่ใหญที่สุดในยาน 

ธุรกิจของกรุงเทพฯ

โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส

โครงการเมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท

22 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



โครงการสาทร สแควร  

 เปนอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใตดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เชากวา 

73,000 ตารางเมตร ตั้งอยูในยานธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอ 

ระหวางถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร สามารถเขาถึงอาคาร 

ไดโดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟาชองนนทรี อาคารสาทร สแควร 

มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ รวมถึงมีพื้นที่เชาในแตละชั้นที่เปน 

พื้นที่เปดโลงไมมีเสาและมีฝาเพดานสูงทำใหมีความยืดหยุนในการจัด 

พื้นที่สำนักงานไดหลายแบบ อีกทั้งยังเปนอาคารอนุรักษพลังงานในระดับ 

LEED Gold Certificated จาก USGBC

โครงการ โกลเดนแลนด บิวดิ้ง

 โครงการโกลเดนแลนด บิวดิ้ง มีพื้นที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 

11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใตดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู 

ใกลกับยานชอปปงใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เชน Central World  

เกษรพลาซา  เซ็นทรัลชิดลม  โรงแรมโฟร ซีซั่น  โรงแรมแกรนดไฮแอท 

เอราวัณ  และโรงแรมอินเตอร คอนติเนนตัล  นอกจากนี้โกลเดนแลนด 

บิวดิ้ง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีราชดำริและ 

สถานีชิดลมเพียงไมกี่นาที โดยอาคารไดรับการออกแบบมาใหสามารถ 

มีความยืดหยุนในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบรับความตองการของผูเชาอาคาร

 นอกจากนี้ ในป 2558 บริษัทฯ ไดดำเนินการกอสรางโครงการ 

อาคารสูงเชิงพาณิชยแหงใหมซึ่งตั้งอยูบนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับ 

ถนนรัชดาภิเษก (ไผสิงโต) โดยจะพัฒนาเปนโครงการอาคารสำนักงานและ 

โรงแรมภายใตชื่อ โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร (FYI Center) 

โดยมีขนาดของที่ดิน 8 – 3 – 75.28 ไร ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการกอสราง 

โดยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) และมีกำหนดการ 

จะกอสรางใหแลวเสร็จและเปดดำเนินการในป 2559

โครงการสาทร สแควร

โครงการ โกลเดนแลนด บิวดิ ้ง

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร
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การตลาดและภาวะการแขงขัน

 (1)  โครงการที่อยูอาศัย

 ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยูอาศัยโดยรวมในป 2558 จาก 

ตัวเลขจำนวนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย 11 เดือนแรก ป 2558 ในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเทียบกับ 11 เดือนแรก ป 2557 พบวา 

มีจำนวนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทุกประเภทอยูที่ 166,157 หนวย 

เพิ่มขึ้นรอยละ 7 (ป 2557 = 155,622 หนวย) เมื่อเทียบกับปกอน  โดยแยก 

เปนประเภทที่อยูอาศัยตางๆ ดังนี้

• อาคารชุด มียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 11 เดือนแรก ป 2558 

 = 61,689 หนวย เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 (ป 2557 = 60,660 หนวย)

• บานเด่ียว มียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 11 เดือนแรก ป 2558 

 = 27,456 หนวย ลดลงรอยละ 6 (ป 2557 = 29,222 หนวย)

• ทาวนเฮาส มียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 11 เดือนแรก ป 2558 

 = 58,098 หนวย เพ่ิมข้ึนรอยละ 19 (ป 2557 = 48,715 หนวย)

• บานแฝด มียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 11 เดือนแรก ป 2558 

 = 6,213 หนวย เพ่ิมข้ึนรอยละ 9 (ป 2557 = 5,700 หนวย)

• อาคารพาณิชย มียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 11 เดือนแรก ป 2558 

 = 12,701 หนวย เพ่ิมข้ึนรอยละ 12 (ป 2557 = 11,325 หนวย)

 สวนจำนวนหนวยที่อยูอาศัยเปดใหมในป 2558 มีจำนวนทั้งหมด 

102,775 หนวย ซึ่งมีจำนวนหนวยใกลเคียงกับจำนวนหนวยที่อยูอาศัย 

เปดใหมในป 2557 ประเภทสินคาที่มีหนวยเปดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด 

คืออาคารชุด และประเภทสินคาที่มีหนวยเปดขายใหมลดลงมากที่สุดคือ 

ทาวนเฮาส รองลงมาคือสินคาประเภทบานเดี่ยว

• อาคารชุด มีหนวยเปดขายใหม 61,975 หนวย 

 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 (ป 2557 = 58,732 หนวย)

• บานเด่ียว มีหนวยเปดขายใหม 11,360 หนวย 

 ลดลงรอยละ 10 (ป 2557 = 12,662 หนวย)

• ทาวนเฮาส มีหนวยเปดขายใหม 22,979 หนวย 

 ลดลงรอยละ 9 (ป 2557 = 25,261 หนวย)

• บานแฝด มีหนวยเปดขายใหม 4,731 หนวย 

 เพิ่มขึ้นรอยละ 4 (ป 2557 = 4,536 หนวย)

• อาคารพาณิชย มีหนวยเปดขายใหม 1,730 หนวย 

 เพิ่มขึ้นรอยละ 1 (ป 2557 = 1,719 หนวย)

 แตเม่ือเทียบเปนสัดสวนหนวยท่ีอยูอาศัยเปดใหมในป 2558 ตลาด 

คอนโดมิเนียมก็ยังคงเปนตลาดที่มีการเปดโครงการมากที่สุด
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 จากสภาพตลาดท่ีอยูอาศัยท่ีมีผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจำนวนมาก 

การแขงขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของ 

ผูบริโภคในปจจุบันที่ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได 

กำหนดกลยุทธในการแขงขันไวดังนี้

 กลยุทธดานแบบบานหรือสินคา

 การออกแบบยังคงยึดหลักการสรางประโยชนใชสอยใหสูงที่สุด 

จากพื้นที่ที่มีอยู ซึ่งมีจุดเดนที่สามารถปรับเปลี่ยนการใชประโยชนไดตาม 

ความตองการของลูกคา เนื่องจากความตองการของกลุมผูบริโภคในแตละ 

ระดับราคาหรือแตละแบรนดสินคา จะมีความตองการที่แตกตางกันออกไป  

บริษัทจึงไดใหความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคใน

แตละกลุมอยางตอเนื่อง เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ไดมาพัฒนาสินคา 

หรือความตองการตางๆ เพื่อสรางความพึงพอใจใหเกิดแกลูกคา

 นอกเหนือจากนี้บริษัทยังมุงเนนถึงการใหที่มากกวาทั้งฟงกชั่น 

บาน สภาพโครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เหนือกวาคูแขงในยานนั้นๆ 

และมีเอกลักษณที ่โดดเดนกวาในราคาที ่เหมาะสมกับกลุ มเปาหมาย 

(An Affordable Stylish Living)

 กลยุทธดานทำเลที่ตั้ง

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ที่จะตอง 

ตอบโจทยความตองการของลูกคาในแตละระดับกลุ มลูกคาและตรง 

ตามหลักเกณฑที่ทางบริษัทกำหนดไวในการเลือกซื้อที่ดิน โดยโครงการ 

สวนใหญของบริษัทจะตั้งอยูในทำเลที่ดี ตั้งอยูในรัศมีที่ไมหางจากยาน 

ธุรกิจหรือเปนชุมชน สามารถเดินทางเขาสูใจกลางเมืองไดสะดวกและใกล 

สาธารณูปโภคตางๆ โดยจะกระจายอยูรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อีกท้ังบริษัทยังใหความสำคัญกับทำเล ตามแนวโนมการขยายตัวของชุมชน 

และแผนการขยายเครือขายคมนาคมในอนาคตอีกดวย

 กลยุทธดานราคา

 การตั้งราคาของสินคาในโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ของทาง 

บริษัทฯ นั้น จะมีการสำรวจ และวิเคราะหสถานการณทางการตลาดใน 

ตลาดอสังหาริมทรัพยเปนประจำ เพื่อที่จะสามารถตั้งราคาขายในระดับ 

ที่สามารถแขงขันได โดยสรางแรงจูงใจและความคุมคาตามลักษณะสินคา 

ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาพการแขงขัน โดยพิจารณารวมกับ 

ปจจัยดานตนทุน ทำเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด เปรียบเทียบ 

กับคูแขง โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลคาของสินคาเมื่อเทียบกับราคา 

ที่ผูบริโภคตองจาย (Value for Money) เชน การตั้งราคาขายใกลเคียงกับ 

คูแขง แตเพิ่มคุณคาดานฟงกชั่นบานที่มีมากกวาหรือสภาพแวดลอมและ 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกวา เปนตน

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด

 บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใชสื่อแบบผสมผสาน 

เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลโครงการไดมากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุม 

สื่อตางๆ ดังนี้

1) การโฆษณาผานปายโฆษณา (Billboard)  

เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัท

2) การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ  หนังสือพิมพ และนิตยสาร

3) การออกบูธตางๆ ตามแหลงกลุมเปาหมาย เชน 

หางสรรพสินคา และงานมหกรรมบาน

4) ผานระบบโทรศัพทมือถือ โดยการประชาสัมพันธโครงการ 

ผาน SMS ไปยังกลุมเปาหมายในชวงกิจกรรมตางๆ

5) ผานระบบอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซตของบริษัท 

 www.goldenlandplc.co.th เฟซบุค อินสตาแกรม 

 รวมทั้ง Web Banner ตามเว็บไซตอสังหาริมทรัพย 

หรือตามเว็บไซตที่กลุมเปาหมายใชเปนประจำ

6) ผานการบอกตอของลูกคา เชน กิจกรรม Member 

 Gets Member เพื่อใหลูกคาเดิมไดแนะนำใหลูกคาใหม 

ซื้อโครงการ

 กลยุทธดานการบริหารตนทุนผลิตภัณฑ

 บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง โดยงานกอสราง 

จะแบงงานออกเปนสวนๆ เชน งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นสวน 

งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เปนตน โดยบริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมา 

ที่มีความชำนาญเฉพาะดานเพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว และจะควบคุม 

การกอสรางเองโดยการจัดสงเจาหนาที่ของบริษัท อันไดแก วิศวกรและ 

ผูควบคุมงานกอสราง (Foremen) เขาไปตรวจสอบใหเปนไปตามรูปแบบ 

และมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางเอง 

ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กลยุทธดานการบริการหลังการขาย

 การสรางความเชื่อมั่นตอบริษัทฯ ดานความแข็งแรงของงาน 

กอสราง และคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯ มีการรับประกันผลิตภัณฑ 

ของบริษัทฯ ดังนี้

- รับประกันคุณภาพโครงสรางของบานเปนระยะเวลา 5 ป 

นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์

- รับประกันคุณภาพของบานเปนระยะเวลา 1 ป นับจาก 

วันโอนกรรมสิทธิ์ ในกรณีหากพบปญหางานกอสราง เชน 

ระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน
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 (2)  โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย

 โดยภาพรวมของตลาดอาคารสูงเชิงพาณิชยที ่รับรู รายไดจาก 

คาเชา โดยเฉพาะสวนอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่อง 

โดยคาดวาความตองการพื้นที่สำนักงานเชาและอัตราคาเชายังมีแนวโนม 

สูงขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานเกรด A ในยาน Central Business 

District (CBD) ที่อยูในแนวรถไฟฟา BTS หรือ MRT ซึ่งเปนผล 

มาจากนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ การจดทะเบียนตั้ง 

บริษัทใหมยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ ้น และการขยายตัวของธุรกิจของ 

บริษัทที่จดทะเบียนเดิม นอกจากนี้บริษัทตางชาติยังมีแนวโนมจะเขามา 

จัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาเซียน 

จากการเปดประชาคมอาเซียน (AEC)

 

 ในสวนของการแขงขันของอาคารสำนักงานใหเชา เน่ืองจากปริมาณ 

พื้นที่ของสำนักงานที่สรางเสร็จมีประมาณ 8.40 ลานตารางเมตร และอยู 

ในระหวางกอสรางอีก 0.37 ลานตารางเมตร โดยจะมีพื้นที่ที่ทำการเชาแลว 

7.66 ลานตารางเมตร หรือ เปนอัตราการเชา 91.2% ของพื้นที่สำนักงาน 

ทั้งหมด ซึ่งเปนอัตราการเชาที่เติบโตตอเนื่องมาหลายป (ตั้งแตป 2552)

 หากแยกพิจารณาเฉพาะอาคารสำนักงานเกรด A จะพบวามีอัตรา 

การเชาเปน 89.1% (ใหเชาแลว 1.11 ลานตารางเมตร จากพื้นที่รวม 1.25 

ลานตารางเมตร) และมีอัตราคาเชาเฉล่ียสูงถึง 880 บาทตอตารางเมตร 

ซึ่งนับเปนอัตราคาเชาเฉลี่ยสูงสุดที่เคยมีมาของธุรกิจอาคารสำนักงาน 

ดังน้ัน ในปจจุบันการแขงขันในธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชาจะไมสูงมากนัก 

แตก็ตองมีการดูแล ปรับปรุงอาคารใหอยูสภาพดีเสมอ มีบริการพื้นฐาน 

ที่ผูเชาตองการครบถวน พรอมดวยระบบรักษาความปลอดภัย

 สำหรับอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมี 2 โครงการ 

ไดแก อาคารโกลเดนแลนด บิวดิ้ง และอาคารสาทร สแควร ตั้งอยูบน 

ทำเลที่ใกลกับสถานีรถไฟฟาทั้ง 2 อาคาร ทำใหสะดวกในการเดินทาง 

โดยในสวนของอาคารโกลเดนแลนด บิวดิ้ง ปจจุบันมีลูกคาเชาพื้นที่  

รอยละ 99 สวนอาคารสาทร สแควร ปจจุบันมีผูเชาพื้นที่แลวมากกวา 

รอยละ 94

 โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดเนนการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกผูเชา 

อยางตอเนื่องทั้งการขายสินคาลดราคา กิจกรรมงานตามประเพณี เชน 

ตักบาตรรับปใหม สรงน้ำพระชวงสงกรานต กิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ 

รวมถึงการจัดแขงขันประกวดรองเพลงของผูเชาในอาคาร การจัดกิจกรรม 

ออกกำลังกาย Vertical Run การซอมอพยพคนของผูเชาในอาคาร 

หากเกิดเหตุอัคคีภัยประจำป ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย 

และสรางสังคมที่นาอยูในอาคาร นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม Victor Club at 

Sathorn Square ซึ่งเปนการบริการสถานที่จัดประชุมสัมมนา หรือจัด 

อีเวนตการแถลงขาวตางๆ ในอาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคา 

ในอาคารและอาคารใกลเคียงดวย

 สำหรับกลุมลูกคาเปาหมายของอาคารสาทร สแควร จะมีทั้งกลุม 

บริษัทในประเทศ และบริษัทตางชาติชั้นนำจำนวนประมาณ 500 ราย 

โดยลูกคาตองการสรางภาพลักษณทางการตลาดบนทำเลกลางใจเมือง 

ซึ่งมีระบบขนสงสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟาที่เขาถึงอาคารสำนักงานได 

โดยสะดวก การเปนอาคารประหยัดพลังงานซึ่งมีสภาพแวดลอมที่ดีตอการ 

ทำงานของพนักงาน และพื้นที่เชาที่มีความยืดหยุนในการจัดสำนักงาน 

ไดหลากหลายรูปแบบ 

 ดานกลยุทธในการปลอยเชาพื้นที่ บริษัทฯ ดำเนินการผาน 

Agency ชั้นนำ ซึ่งเปนปรกติของอาคารสำนักงานที่ลูกคาจะติดตอผาน 

Agency ดังนั้น บริษัทฯ จะตองประสานงานกับ Agency อยางใกลชิด 

พรอมใหขอมูลที่ลูกคาตองการ รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุด ในดาน 

การปรับปรุงคุณภาพของอาคาร ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมี Rebranding 

โครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร มีการปรับเปลี่ยน Building Logo 

และงาน Signage อีกท้ังงานสวน Landscape โดยรอบอาคารใหสอดคลอง 

กับการ Rebranding มีการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในสวนล็อบบี้หรือ 

ภายนอกอาคาร เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีแกผูเชาในชวงเทศกาลตางๆ 

มีการจัดแถลงขาวแกสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธอาคาร จัดใหมีการ 

ตรวจสอบงานระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยูเสมอ มีการ 

ปรับปรุงการติดตอการสื่อสารผานทางอินเตอรเน็ต ทั้งเว็บเพจ เฟซบุค ฯลฯ

 ในสวนของพื ้นที ่สำนักงานทั ้งหมดในอาคารมีลิฟตโดยสาร 

ความเร็วสูงจำนวน 18 ตัว (3 โซน) ภายในพื้นที่เชาออกแบบเปดโลงอิสระ 

(Column Free) มีหนาตางขนาดใหญ ฝาเพดานสูง 2.95 เมตร 

ซึ ่งทำใหพื ้นที่สำนักงานที่อยู ในอาคารสามารถสัมผัสถึงแสงธรรมชาติ 

สรางสภาพแวดลอมการทำงานที่ดีและมองเห็นวิวทิวทัศนรอบเมืองได 

นอกจากนี ้ยังมีการรักษาความปลอดภัยโดยใชบัตรเขาออกอาคารที ่ 

ควบคุมการเขาออกลิฟตตลอด 24 ชั่วโมง มีกลองวงจรปด และระบบ 

สัญญาณที่ประตู อีกทั้งสายโทรศัพทและเคเบิ้ลที่เขาถึงทุกพื้นที่ ที่จอดรถ 

ชั ้นใตดิน 5 ชั ้น สะดวกสบายพรอมระบบ Parking Guidance 

ที่ชวยในการหาที่วางของที่จอดรถไดโดยสะดวก มีระบบเครื่องปรับอากาศ 

ควบคุมอุณหภูมิในระบบ VAV (Variable Air Volume) พรอมดวย CO2 

Detector ที่จะเพิ่ม Fresh Air ตามปริมาณของ CO2 การหมุนเวียนของ 

ระบบทำความเย็นโดยใชระบบน้ำเย็นไมมีสารเคมี และระบบแสงสวาง 

ในพื้นที่อาคารจะใชหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดประหยัดไฟ T5 (T5  

Fluorescent Lamp) เปนตน ทำใหโครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร 

เปนนวัตกรรมใหมของอาคารที่เนนการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม 

 ในสวนของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดมีการออกแบบ 

และวาจางที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกลาว รวมถึงการขออนุญาตขอความ 

เห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ ่งแวดลอมตอสำนักนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสียกอนเริ่มขออนุญาตกอสรางอาคาร 

และดำเนินมาตรการตางๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบ 

จากงานกอสรางตอชุมชนโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี 

การออกแบบและกอสรางอาคารใหอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตาม 
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มาตรฐานสากล “LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) Certificated” กับ USGBC ซึ่งอาคารสาทร สแควรไดรับ LEED 

Gold Certificated เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

 การจัดหาวัตถุดิบ

 1) โครงการที่อยูอาศัย

ที่ดิน

 ที่ดินเพื่อใชในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทำเลเดิม 

ซึ่งมีฐานลูกคาชัดเจนเพื่อทดแทนสินคาในโครงการเดิมที่กำลังจะหมดไป 

และในทำเลใหมที่แตกตางกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 

โดยบริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ 

เปนอยางมากเนื่องจากเปนปจจัยหลักในการแขงขัน

 ดังนั้นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหตนทุนโครงการ 

เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพยายามจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสม 

กับราคา ถึงแมจะไมอยูติดสถานีรถไฟฟา หรือทางดวนมาก แตก็อยูในแหลง 

ท่ีเปนชุมชนและสามารถเดินทางเขาออกไดสะดวก โดยในข้ันตอนการจัดหา 

ที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีทีมวิจัยในการสำรวจสภาวะตลาดและ

การแขงขัน รวมท้ังพฤติกรรมผูบริโภค จากน้ันจะทำการประมวลผลการศึกษา 

เพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการและ 

ประเมินความเปนไปไดของโครงการ เพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาอนุมัติ 

วัสดุกอสราง

 บริษัทฯ ไดมีการเจรจาตอรองผูผลิตวัสดุกอสรางเพื่อใหไดสินคา 

ท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเปนผูจัดซ้ือวัสดุกอสรางเอง 

โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาลวงหนาประมาณ 6 เดือนขึ้นไป กับ 

ผูจำหนายวัสดุกอสราง อีกทั้งการสั่งซื้อเปนจำนวนมากจะทำให บริษัทฯ 

สามารถตอรองราคาและเงื่อนไขกับผูขายและควบคุมตนทุนคา กอสรางได 

ทั้งนี้ฝายจัดซื้อจะทำหนาที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคา วัสดุกอสราง 

แลวนำมาประเมินและคำนวณเปนตนทุนคากอสราง ซึ่งโดยปกติราคา 

จะมีการเปล่ียนแปลงอยูในกรอบท่ีประเมินไว แตในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

สูงเกินกวาที่ประมาณไว บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

ทดแทน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคของโครงการใหถูกตอง 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการศึกษาผลกระทบ 

สิ่งแวดลอมภายในโครงการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไมใหมีผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมโดยรอบและชุมชนขางเคียง

 2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย

ที่ดิน

 เนื ่องดวยที่ดินที ่จะพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรมจะอยูใน 

ยานธุรกิจ และการคมนาคมที่สะดวก ที่ดินจะตองมีขนาดใหญเพียงพอ 

ที่จะพัฒนาได ทำใหเจาของที่ดินสวนใหญจะทำประโยชนโดยใหเชาที่ดิน 

มากกวาการขายกรรมสิทธิ์ ทำใหตองรอใหสัญญาเดิมหมดอายุเสียกอน 

หรือบางครั้งตองขับไลผูเชาเดิมออก จึงจะทำการพัฒนาใหมได เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีประสบการณและความพรอมในการพัฒนาโครงการท่ีหลากหลาย 

ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม เซอรวิสอพารทเมนท ฯลฯ และ บริษัทฯ 

ไดดำเนินการเชาและพัฒนาท่ีดินกับเจาของท่ีดินรายใหญมาอยางยาวนาน 

และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาเชามาดวยดีโดยตลอด จนเปน 

ผลใหบริษัทฯ ไดมีโอกาสในการพัฒนาที่ดินแปลงที่พรอมในการพัฒนา 

เชนที่ดินโครงการ FYI Center บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษกตัดกับถนน  

พระราม 4 เปนตน ทำใหการจัดหาที่ดินของบริษัทฯ จะเปนตัวเลือก 

อันดับตนในการพิจารณาใหเชา ซึ่งการเชาที่ดินดังกลาวบริษัทฯจะทำ 

สัญญาการเชาที่ดิน 30 ป หรืออาจมีเงื ่อนไขในการเชาตออีก 30 ป 

ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงตองเนนพัฒนาในที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งการ 

จัดหาที่ดินดังกลาว ทางฝายบริหารจะเขาไปดูพื้นที่เอง กอนนำเสนอ 

ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมีการศึกษาขอดีขอเสีย 

ขอมูลดานกฎหมายและผังเมืองและขอมูลทางการตลาดอยางละเอียด 

กอนจะอนุมัติซื้อที่ดินหรือเชาที่ดินในแตละแปลง

วัสดุกอสราง

 ปจจุบันผูรับเหมาท่ีบริษัทฯ วาจางเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ 

สำหรับการกอสราง บริษัทฯ ไดระบุรายละเอียดราคาของวัสดุกอสรางไวใน 

สัญญาจาง เพ่ือเปนการปองกันไมใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากราคาวัสดุ 

กอสรางที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปญหาที่เกิดจากวัสดุกอสรางขาดแคลน 

ในระหวางกอสราง
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 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการภายใต 
หลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไดใหความสำคัญ 
ในการดำเนินธุรกิจควบคูไปกับความตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดลอม 
เพื่อเปนหนึ่งในองคกรที่มีสวนพัฒนาสังคมไปสูความยั่งยืน ซึ่งในป 2558 
บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายหลักดังตอไปนี้

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

 บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการดานสิทธิมนุษยชนอยาง 
เปนรูปธรรม โดยบริษัทฯ ไดดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน

 ในสวนของพนักงาน บริษัทฯ กำหนดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ 
การทำงาน ดวยความตระหนักวาพนักงานเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง 
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน 
อยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจางงานโดยไมเลือกปฏิบัติ 
ไมกีดกันดวยสาเหตุหรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี ่ยวของโดยตรงกับการ 
ปฏิบัติงาน รวมไปถึงใหโอกาสพนักงานอยางทั่วถึงในการแตงตั้งโยกยาย 
การใหรางวัล และการลงโทษทางวินัยดวยความสุจริต

 บริษัทฯ ไดกำหนดระเบียบเกี่ยวกับคาตอบแทน และสวัสดิการ 
พนักงานที่ชัดเจนผานคูมือพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแก 
พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล คาทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
หลักประกันสุขภาพ และหลักประกันชีวิตของพนักงาน ตลอดจนไมเปดเผย 
หรือสงผานขอมูล หรือความลับของพนักงานทั้งในเรื่องการจางงานและ 
ขอมูลดานการรักษาพยาบาล

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
ไปพรอมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเปนการแสดงถึงความ 
รับผิดชอบตอสังคมและนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและ 
สงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาความรูความสามารถ 
ของพนักงานอยางทั่วถึง เพื่อสรางความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน 
โดยใหโอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ 
มีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง มีการสงเสริม 
ใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และการ 
พัฒนาบริษัทฯ การทำงานของพนักงานถูกกำหนดใหอยูในสภาพแวดลอม 
ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย โดยบริษัทฯ เปนผูจัดหาสิ่งอำนวย 
ความสะดวกที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการ 
ทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ใหมี 
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน 
ในการทำงานอยางสูงสุด

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร แสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาและ 
กำหนดวิธีการแกไข โดยชองทางการสื่อสารระหวางพนักงานกับตัวแทน 
ของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเขาใจอันดีในองคกร

 บริษัทฯ ไดรณรงคปลุกจิตสำนึกใหพนักงานในบริษัทฯ ใหยึดถือ 
และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และสงเสริมใหพนักงานไดดำเนิน 
ชีวิตสวนตัว และชีวิตการทำงานอยางมีสมดุล มีการจัดตั้งหนวยงาน 
สงเสริมการทำกิจกรรมรวมกันในองคกร การมีสวนรวมในการทำประโยชน 
ตอสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ การจัดกิจรรมโยคะ 
ในสำนักงาน การใหความรูดานการออกกำลังกายดวยการว่ิงและปนจักรยาน 
การจัดกิจกรรม Run for GOLD การนั่งสมาธิ การจัดกิจกรรมสวดมนต 
การใหความรูดานการออมเงิน ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมบุคลากรในการ 
พัฒนาตนเองทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 นอกเหนือจากการดูแลพนักงานในบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ยังให 
ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตแรงงานของคูคาที่ดำเนินธุรกิจรวมกัน เชน 
บริษัทรับเหมากอสราง โดยบริษัทฯ ไดจัดหาบริเวณสำหรับการสราง 
บานพักคนงานที่ใกลกับสถานที่กอสราง เพื่อสะดวกในการเดินทางและ 
ลดปญหาการจราจรจากการขนสงแรงงาน และมีการสำรวจสภาพความ 
เปนอยูของแรงงานในที่พักคนงานเปนประจำ เพื่อใหการปรับปรุงแกไข 
รวมกับคูคาในกรณีที่พบปญหา

กิจกรรมโยคะหลังเลิกงาน กิจกรรมสวดมนต ปฏิบัติธรรมหลังเลิกงาน

กิจกรรมใหความรูเรื่องการปนจักรยาน กิจกรรมวิ่ง Run for GOLD

28 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบตอสังคม



การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (Environment)

 บริษัทฯ รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยมีการสงถายนโยบายนี้ 
ไปยังบริษัทยอยผูเปนเจาของและผูพัฒนาอาคารสำนักงาน สาทร สแควร 
ออฟฟศ ทาวเวอร ซึ่งไดรับรางวัล LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ระดับ GOLD ในป 2556 จาก The U. S. Green 
Building Council (USGBC) โดยรางวัล LEED เปนมาตรฐานอาคารเขียว 
ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ แสดงใหเห็นวาอาคารมีลักษณะการ 
ออกแบบและการกอสรางที่ยั่งยืน (Sustainable Design & Sustainable 
Construction) รวมถึงการกอสรางตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน 
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และลดการปลอยกาซคารบอน- 
ไดออกไซดอันเปนสาเหตุของโลกรอน ทั้งนี้ ลักษณะการออกแบบและ 
การกอสรางดังกลาวเปนไปเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชอาคาร 
ในปจจุบันไปตลอดจนอายุการใชงานของอาคาร

 นอกจากนั้น อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ยังไดรับ 
รางวัลดานการอนุรักษพลังงานจากเวที Thailand Energy Awards 2014 
และ ASEAN Energy Awards 2014 ในป 2557 จากการพิจารณาวา 
อาคารถูกสรางขึ้นโดยมีการออกแบบ การจัดการ การวางแผนการกอสราง 
เทคโนโลยีการกอสราง วัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมไปถึง 

การพิจารณาเรื่องการจัดการหลังการกอสราง การติดตั้งนวัตกรรมอันจะ 
ชวยประหยัดพลังงาน ชวยใหการใชพลังงานเปนไปอยางคุมคา และลด 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูใชอาคารตระหนักถึงความสำคัญ 
ของสิ่งแวดลอมอันจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

 สำหรับโครงการที่พักอาศัยแนวราบ บริษัทฯ ไดวางกรอบและ 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อใหสามารถลดผลกระทบจากการกอสรางและ 
วางแนวทางแกไขในกรณีเกิดปญหาไวอยางเปนระบบ เนื่องจากบริษัทฯ 
ตระหนักดีวากระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการนั้นมีผลกระทบ 
ตอภายนอกหลายมิติดวยกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับ 
การรับทราบปญหาและสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยรอบบริเวณ 
โครงการ โดยมีการจัดตั้งหนวยงานที่คอยใหขอมูล สรางความเขาใจ 
รับฟงปญหาจากผูอยูอาศัยโดยรอบเพื่อนำมาวิเคราะห และหาแนวทาง 
แกไขรวมกัน

ทำความสะอาดลอรถกอนออกจากโครงการ
เพื่อควบคุมไมใหฝุนละอองฟุงไปนอกพื้นที่
กอสรางงาน

กำหนดใหทำความสะอาดถนนในโครงการ
หลังเลิกงาน

อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

29รายงานประจำป 2558



กิจกรรมเพ�อสังคม

 บริษัทฯ ไมเพียงจะใหความสำคัญกับการดำเนินงานดานความ 
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัท 
แตบริษัทฯ ยังคำนึงถึงการมอบโอกาสใหแกสังคมรอบขาง เพื่อนำไปสู 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต

 • GOLD Giving โกลเดนแลนดพานองทองเที่ยว
 เพื ่อเปนการเปดโอกาสใหแกเยาวชนในตางจังหวัดที่จะไดรับ 
ความรู และเปนการสรางแรงบันดาลใจแกเยาวชนที่จะนำไปประกอบ 
อาชีพในอนาคต บริษัทฯ ไดพาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มาเยี่ยมชม 
โครงการที่อยูอาศัยของบริษัท โดยมีผูบริหาร และเจาหนาที่พาชมโครงการ 
อธิบายขั้นตอนการดำเนินการ ใหความรู พรอมทั้งตอบขอซักถาม 
โดยในระหวางโครงการ บริษัทฯ ไดพาเยาวชนไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ 
ทางวัฒนธรรมตางๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อใหเยาวชนไดศึกษาและภาคภูมิใจ 
ในความเปนไทย

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดขอความรวมมือพนักงานในการมาดูแล 
เยาวชนตลอดระยะเวลาที่มาทัศนศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงาน 
มีจิตอาสาและใชเวลาใหเปนประโยชนตอสังคม

 • GOLD Giving บริจาคถุงผาและเครื่องเขียน
 เพื ่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชนในชนบทหางไกล 
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 
มอบถุงผา สมุดและเครื่องเขียนใหกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เพื่อบริจาคตอไปใหกับนักเรียนในชนบทหางไกล

 • ผาปาเพื่อการศึกษา
 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสงเสริมโอกาสทางการศึกษา 
แกเยาวชน บริษัท โกลเดนแลนด เรสซิเดนซ จำกัด บริษัทยอยของบริษัท 
แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) เปนประธาน 
ในพิธีทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบานดอนสงา อำเภอ 
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจรวมเปนเจาภาพ 
เพื่อหารายไดสรางหองสมุด และจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด คอมพิวเตอร 
และอุปกรณตางๆ ใหนักเรียน พรอมมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนดีเดน

 • Sathorn Square Vertical Fun Run 2015
 เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานออฟฟศในกรุงเทพฯ หันมาใสใจ 
การออกกำลังกายใหเปนลักษณะนิสัย ทางอาคารสาทร สแควร บริหารงาน 
โดยบริษัทยอยของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(มหาชน) ไดจัดกิจกรรมการวิ่งแนวราบ 2 กิโลเมตร และขึ้นอาคารสาทร 
สแควร 40 ชั้นขึ้นในวันอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัทฯ 
ไดบริจาคเงินรายไดจากงานนี้ใหแกมูลนิธิยุวพัฒนเพื ่อนำไปเปนทุน 
การศึกษา แกเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส

ผาปาเพื่อการศึกษาGOLD Giving บริจาคถุงผาและเครื่องเขียน

GOLD Giving โกลเดนแลนดพานองทองเที่ยว

Sathorn Square Vertical Fun Run 2015

30 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 • ปนกัน @ สาทรสแควร
 เพ ื ่อเป นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที ่ขาดโอกาส 
ทางอาคารสาทร สแควร บริหารงานโดยบริษัทยอยของบริษัท แผนดินทอง 
พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) รวมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน 
จัดใหมีรานปนกัน มาจำหนายสินคา และตั้งกลองรับปน สำหรับรับบริจาค 
สิ ่งของสภาพดีเพื ่อนำไปจำหนายและนำรายไดดังกลาวมาเปนทุน 
การศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส

แนวทางเกี่ยวกับ “การปองกันการมีสวนเกี่ยวของคอรรัปชั่น”

 ดวยบริษัทฯ ไดมีความตระหนักถึง และใหความสำคัญตอการ 
ปองกันการมีสวนเกี่ยวของคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ไดกำหนด 
วัฒนธรรมองคกรในขอแรก คือ “Good Governance ทำงานอยางโปรงใส” 
เพื่อปลุกจิตสำนึกใหพนักงานไดยึดเปนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน 
ทุกเรื่องอยางโปรงใสใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนรูปธรรม

 บริษัทฯ มีกระบวนการ และการกำหนดอำนาจหนาที่ในการ 
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานอยางชัดเจนในเรื่อง “ความโปรงใส” 
เพื่อใหมีความเชื่อมั่นไดวาการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมไปถึงกิจกรรม 
รูปแบบตางๆ ของบริษัทฯ ไดดำเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย 
และมีจริยธรรม โดยเฉพาะนโยบายดานการตอตานการทุจริตภายใต 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใชกลไกของการตรวจสอบ 
ภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและควบคุมปองกันการกระทำที่ไมถูก 
กฎหมาย พรอมกับไดมีการสื่อสารใหกับผูบริหารและพนักงานในทุกระดับ 
ทราบ และตระหนักวาคอรรัปชั่นเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผิด 
หลักจริยธรรมอยางเปนสากล โดยเนนการสรางจิตสำนึกใหกับพนักงาน 
ในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับการปฏิบัติหนาที ่ของพนักงานที่เกี ่ยวของกับบุคคล 
ภายนอก เชน บริษัทคูคาตางๆ

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดเปนสมาชิกของหอการคาไทยซ่ึงมีนโยบาย 
ที่ชัดเจนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนและ 
เขารวมในกิจกรรมตางๆ ของหอการคาไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ 
ในการตอตานคอรรัปชั่นใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมทั้งภายในองคกรและใน 
ระดับประเทศตอไป

แนวทางการปฏิบัติ
• บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริต 

ภายใตนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• บริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพ่ือใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย 

แจงเบาะแส (Whistleblowing) โดยจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล 
ที่มีการแจงผานชองทางการสื่อสารเขามายังบริษัทฯ

• เมื่อพนักงานพบเห็นการทุจริตคอรรัปชั่น พนักงานมีหนาที่จะตองแจง 
ผูบังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการรายงาน 
หากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอรรัปชั่น 
และมีมาตรการคุมครองใหกับผูรายงาน โดยรายละเอียดนโยบายการ 
ดำเนินการที่เกี่ยวของกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต 
คอรรัปชั่นเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ โดยมีชองทางในการ 
รายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็นการกระทำทุจริต 
คอรรัปชั่น และมีมาตรการคุมครองใหกับผูรายงาน หากมีขอเท็จจริง 
โดยผูตรวจสอบภายในจะเปนผูตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตเพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน 
และติดตามผลการตรวจสอบภายใน (หากมีการทุจริต) โดยคณะ 
กรรมการตรวจสอบจะเปนผูรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

• พนักงานตองงดเวนการกระทำอันเปนการแสดงเจตนาวาทุจริต 
คอรรัปชั่น ทั้งกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องที่ตนมีหนาที่ปฏิบัติงานทั้ง 
ทางตรง และทางออม

• ใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การปองกันการทุจริต 
คอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดกำหนดบทลงโทษทางวินัย 
กับพนักงานกรณีเกี่ยวของกับการทุจริตในการปฏิบัติงานไวในระเบียบ
ขอบังคับเก่ียวกับการทำงานของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษทางวินัยสูงสุด 
คือ การเลิกจาง โดยไมจายคาชดเชยใดๆ เนื่องจากเปนการกระทำผิด 
วินัยรายแรงซึ่งพนักงานจะตองยึดถือเปนหลักปฏิบัติโดยเครงครัด

• นโยบายการใหเงินสนับสนุน หรือการบริจาคใดๆ เปนไปอยางถูกตอง 
ตามขอกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ถูกตองตามกฎหมาย 
โปรงใส และตรวจสอบได

ปนกัน @ สาทรสแควร

31รายงานประจำป 2558



1. บริษัทฯ มีรายไดรวมสำหรับป 2558 จำนวน 8,592.08 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

 จากปกอนเปนจำนวน 4,147.23 ลานบาท 

 1.1)  เพ่ิมข้ึนจากการรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เปนจำนวน 

   4,232.95 ลานบาท จากเหตุผล 2 ประการ ประการที่ 1 จาก  

   โครงการบานจัดสรรท่ีอยูระหวางพัฒนาและเปดขายแลวจำนวน

   18 โครงการ เทียบกับป 2557 ที่มีเพียง 8 โครงการ จำนวน  

   2,668.78 ลานบาท และ ประการท่ี 2 จากการรับรูรายไดจากการขาย

   อสังหาร ิมทร ัพย ในโครงการบานจ ัดสรรของกลุ ม บมจ.   

   กรุงเทพบานและที่ดิน “เคแลนด” ที่บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุน

   เมื่อปลายป 2557 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,564.17 ลานบาท ซึ่งยอด

   ท่ีเพ่ิมข้ึนของ เคแลนด เปนการเปรียบเทียบรายได 12 เดือนของ

   ป 2558 เทียบกับ รอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเศษในป 2557

 1.2)  เพิ่มขึ้นจากรายไดจากการใหเชาและบริการสำหรับป 2558  

   เปนจำนวน 231.51 ลานบาท โดยเพิ ่มขึ ้นจากธุรกิจใหเชา

   อาคารสำนักงาน จำนวน 186.10 ลานบาท โดยสวนใหญมาจาก

   โครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ที่มีอัตราการเชาพื้นที่

   และอัตราคาเชาดีขึ้นกวาปกอน และเพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงแรม

   และเซอรวิสอพารทเมนท จำนวน 58.31 ลานบาท เนื่องจาก

   ลูกคาชาวตางชาติท่ีเขาพักอาศัยเพ่ิมข้ึน หลังจากไดรับผลกระทบ

   จากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศท่ีเกิดข้ึน 

   และการที ่ร ัฐบาลประกาศใช พ.ร.ก.ในสถานการณฉุกเฉิน

   ระหวางป 2557 ในป 2558 จึงมีการปรับราคาคาหองพักเพ่ิมข้ึน

 1.3)  สำหรับป 2558 มีรายไดอ่ืนเปนจำนวน 72.35 ลานบาท โดยลดลง

   เทียบกับปกอนจำนวน 314.68 ลานบาท เนื ่องจากป 2557  

   มีกำไรจากการจำหนายทรัพยสินท่ีไมไดใชในการประกอบกิจการ

   หลักของบริษัทฯ เปนจำนวน 323.73 ลานบาท ในขณะท่ีป 2558  

   มีรายการดังกลาว 1.24 ลานบาท

2. บริษัทฯ มีคาใชจายรวมสำหรับป 2558 จำนวน 7,834.39 ลานบาท 
 เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนจำนวน 3,811.69 ลานบาท 
 2.1)  เพิ ่มขึ ้นจากตนทุนขายอสังหาริมทรัพยสำหรับป 2558 เปน
   จำนวน 2,937.55 ลานบาท ซ่ึงเปนไปตามการเพ่ิมข้ึนของรายได
   จากการขายอสังหาริมทรัพย แตมีอัตรากำไรขั้นตนเพียงรอยละ  
   31.4 ลดลงรอยละ 1.0 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นตนของเคแลนด
   ที่ปรับปรุงดวยราคาที่บริษัทซื้อกิจการมา 
 2.2)  เพิ่มขึ้นจากตนทุนการใหเชาและบริการสำหรับป 2558 เปน
   จำนวน 33.03 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับ
   รายได บริษัทฯมีอัตรากำไรข้ันตนในธุรกิจน้ีรอยละ 46.7 ปรับตัว
   ดีขึ้นรอยละ 9.3 โดยสวนใหญเพิ่มในสวนของตนทุนผันแปร
 2.3)  คาใชจายในการขายเพ่ิมข้ึนสำหรับป 2558 จำนวน 483.60 ลานบาท  
   อันเปนผลมาจากการเติบโตของรายไดจากการขายบาน
   พรอมที ่ดิน สวนใหญเพิ ่มขึ ้นในสวนภาษีธุรกิจเฉพาะและ
   คาธรรมเนียมในการโอนบานและที ่ด ิน คาใชจ ายในการ
   จัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือการเปดขายโครงการใหมและคาใชจาย
   ในการสงเสริมการขายในระหวางป และจากการรับรูคาใชจาย
   ในการขายของกลุมเคแลนดเต็มปในป 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน  
   145.47 ลานบาท

 2.4)  ค าใช จ ายในการบร ิหารเพิ ่มข ึ ้นสำหร ับป 2558 จำนวน

   255.76 ลานบาท สวนใหญเกิดจากคาใชจายในการบริหารและ

   จัดการสวนกลางตามจำนวนโครงการบานจัดสรรที ่เพิ ่มขึ ้น 

   มีการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 22.67 ลานบาท

   และจากการรับรูคาใชจายในการบริหารของเคแลนดในป 2558  

   เพิ่มขึ้นจำนวน 120.90 ลานบาท 

 2.5)  ตนทุนการเงินของบริษัทฯเพิ ่มขึ ้นสำหรับป 2558 จำนวน 

   102.86 ลานบาท โดยสวนใหญเปนผลมาจากตนทุนการกูยืมเงิน

   จากสถาบันการเงินเพ่ือนำมาซ้ือกิจการกลุมเคแลนด เม่ือปลายป 

   2557 และบริษัทฯ มีแผนที่จะจายชำระคืนเงินกูดังกลาวในราว

   ไตรมาส 1 ป 2559

3. บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป 2558 จำนวน 132.76 ลานบาท 

 จากกำไรกอนภาษีที่ 780.99 ลานบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได

 ไดอัตรารอยละ 17.0 ในขณะที่ปกอนมีคาใชจายภาษีเงินไดจำนวน

 61.82 ลานบาทจากกำไรกอนภาษีท่ี 418.99 ลานบาท และคำนวณอัตรา

 ภาษีเงินไดไดอัตรารอยละ 14.8  เนื ่องจากขาดทุนทางภาษีที ่เดิม

 ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินไดในบางบริษัทไดถูกนำมาใชประโยชน

 จนใกลหมดแลว

 จากผลการดำเนินงานที่กลาวขางตน สงผลใหป 2558 บริษัทมีกำไร

 สำหรับป สวนของผูถือหุนของบริษัท จำนวน 661.47 ลานบาท 

4. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 4.1)  สินทรัพย

   บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 22,114.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน  

   เปนจำนวน 844.06 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น  

   ของการกอสรางอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการเอฟวายไอ

   เซ็นเตอร จำนวน 1,982.54 ลานบาท และจากการลดลง

   ของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาจำนวน 877.94  

   ลานบาท จากการรับรูตนทุนการขายบานจัดสรรของบริษัทฯ  

   มากกวาคาซ้ือท่ีดินใหม คาพัฒนาโครงการ และคากอสรางบาน

   ที่เพิ่มขึ้นในระหวางป และลดลงจากการที่บริษัทยอยไดรับภาษี

   หัก ณ ที่จายที่ขอคืนจากกรมสรรพากร จำนวน 22.36 ลานบาท  

   และการลดลงของเงินจายลวงหนาคากอสรางโครงการเอฟวายไอ

   เซ็นเตอร จำนวน 152.42 ลานบาท

 4.2)   หนี้สินและสวนของผูถือหุน

   บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 14,190.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน  

   เปนจำนวน 282.89 ลานบาท โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้

   คากอสรางอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการเอฟวายไอ

   เซ็นเตอร และคากอสรางอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา

   สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีจำนวนเงิน 8,196.39 ลานบาท 

   เพ่ิมข้ึนจากปกอน เปนจำนวน  574.38 ลานบาท อันเปนผลจาก

   กำไรที ่เกิดขึ ้นสำหรับป 2558 นี ้ หักดวยเงินลดทุนที ่คืนแก

   ผู ถือหุ น 4.83 ลานบาท และเงินปนผลระหวางกาลที ่จาย

   จำนวน 81.90 ลานบาท

32 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

คำวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ



1 ปจจัยเสี่ยงดานการดำเนินงาน

(1) โครงการที่อยูอาศัย

แบงออกไดเปนปจจัยหลัก ดังนี้

1) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน

บริษัทฯ  เนนการพัฒนาโครงการบาน และทาวนเฮาส โดยเปน

กลุมลูกคาระดับกลางและกลางลาง ซึ่งไดเปลี่ยนการกอสราง

จากระบบกออิฐ-ฉาบปูน มาเปนระบบผนังสำเร็จรูป (Precast)

สำหรับสินคาบาน และระบบหลอในท่ี (Tunnel Form) สำหรับสินคา

ทาวนเฮาส เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการสงมอบบาน

ซ่ึงใชการกอสรางประมาณ 3 - 4 เดือน ลดการใชแรงงานลง แตท้ังน้ี

ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการผลิตแผนและการซื้อแบบหลอ

ในที่ตองมีความตอเนื ่อง จึงตองมีการเลือกสินคาที ่เหมาะสม

เปนชองวางของตลาดและอยูในราคาที่ลูกคาสามารถเขาถึงได  

จึงตองมีการควบคุมตนทุน โดยการออกแบบสินคาดวยวัสดุ

ที่เหมาะสม จางผูรับเหมารายยอยโดยตรงไมผานผูรับเหมาใหญ

และสั่งซื้อวัสดุกอสรางเอง รวมถึงยังตองมีการวางแผนการสั่งซื้อ

ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยอดขายในแตละป

2) ความเสี่ยงดานตลาด การขาย และลูกคาไมรับโอน

กลุ มลูกคาหลักคือในระดับราคาที ่ 2 - 7 ลานบาท จึงเนนไป

 ในการพัฒนาโครงการที ่เปนสินคาทาวนเฮาส และบานแฝด

และบานเด่ียวขนาดเล็ก ซ่ึงมีฐานลูกคาท่ีมากกวา แตก็มีคูแขงท่ีมาก

เชนเดียวกัน ทำใหบริษัทฯ ตองเนนทำเลโครงการ ฟงกช ั ่น

สภาพแวดลอมภายในโครงการที่ดีกวาคูแขงแตยังคงเปนราคาที่

แขงขันได อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดบริหารจัดการงานดานการตลาด

และการขายดังกลาว โดยมีการทำสำรวจทำเลและสภาพตลาด

กอนการตัดสินใจซื ้อที ่ด ินและเลือกสินคาใหเหมาะสมกับ

ความตองการของตลาด เพื่อใหสามารถประมาณการยอดขาย

ไดใกลเคียงความเปนจริง รวมถึงสรางระบบจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา

ใชในการวิเคราะหขอมูลในการทำการตลาดและการขาย เพื่อให

สามารถจับกลุมลูกคาไดถูกตองข้ึนและจัดโปรโมช่ันเรงการขายได 

สำหรับในชวงที่โอนบานใหกับลูกคา ทางบริษัทฯ จะมีการแจงให

ลูกคาเขาตรวจรับลวงหนา และมีระบบการแกไขหรือซอมแซม

ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เพื ่อใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ ยังชวยลูกคาประสานงาน

กับสถาบันการเงินในดานวงเงินกูเพื่อใหไดรับการอนุมัติตรงตาม

งวดการรับโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งที่ผานมามีลูกคาที่ไมรับโอนในสัดสวน

ไมเกินรอยละ 5 ของลูกคาทั้งหมด

3) ความเสี่ยงดานการบริหารตนทุน

จากการกอสรางท่ีเปนระบบแผนสำเร็จรูป และระบบหลอในท่ี เพ่ือให

ควบคุมราคาตนทุนได การออกแบบตองทำไปพรอมกับประมาณ

ราคาคากอสรางทั้งสวนของสาธารณูปโภค และบานขาย จะตอง

มีการเลือกและควบคุมวัสดุกอสรางใหมีความเหมาะสม มีสินคา

ทดแทนในระดับราคาเดียวกัน เพื่อควบคุมตนทุน ทั้งนี้ยังตองพึ่ง

การวางแผนการกอสรางและการกำหนดคาใชจายที่เหมาะสม

กับยอดขายเพื่อวางแผนการใชเงินที่เหมาะสมและลดความเสี่ยง

ดานการเงิน

4) ความเส่ียงจากการปลอยสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารพาณิชย

ปจจุบันธนาคารพาณิชยในประเทศเขมงวดการปลอยสินเชื ่อ

แกผูบริโภคท่ีซ้ือท่ีอยูอาศัย อันเน่ืองจากความวิตกของภาระหน้ีสิน

ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย

จะปฏิเสธไมอนุมัติสินเชื่อแกลูกคา ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดการ

โอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ จะประเมิน

คุณสมบัติเบ้ืองตนและความสามารถในการผอนชำระเงินกูของลูกคา

ที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแตชวงที่เขามาซื้อโครงการ

ไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำใหความเสี่ยง

จากการปลอยสินเชื่อลดลง

5) ความเสี่ยงดานการบริหาร แบงออกเปน 2 สวน คือ

1. ฝายโครงการตองมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไมใหเกิด

ความเดือดรอนตอพื้นที่ขางเคียง และชุมชนตองมีการจัดการ

ใหไดสินคาที่มีมาตรฐาน โดยการกอสรางใหตรงตามแบบ

กำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายใหชัดเจน

รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินคาตางๆ เพื่อเปนการเพิ่ม

ความเช่ือม่ันของลูกคา และตองมีการจัดการบริการหลังการขาย

ที่ดีสรางความเขาใจใหลูกคา

2. ฝายสนับสนุนโครงการ ตองกำหนดระยะเวลาการทำงานให

สอดคลอง และสงเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อใหเกิด

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

6) ความเสี่ยงดานเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

6.1 ความเสี่ยงที่ไมสามารถซื้อที่ดินได ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้น

บางครั้งบริษัทฯ อาจจะไมสามารถซื้อที่ดินแปลงที่ตองการได  

อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้

- มีผูซ้ือรายอ่ืนเขามาซ้ือแขงกับบริษัทฯ โดยใหราคาหรือ

เงื่อนไขที่ดีกวา

- เจาของท่ีดินเพ่ิมราคาขายสูงกวาราคาเดิมท่ีแจงไวมาก

- บริษัทฯ ไมสามารถรวบรวมท่ีดินไดตอเน่ืองเปนผืนเดียวกัน

ซึ่งอาจจะเกิดจากเจาของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไข

การขายหรือมีผูมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลง

ดักไวกอนแลว

6.2 การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแมวาในขั้นตอนการซื้อที่ดินของ

 บริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั ้งกอนที่จะขออนุมัติตอ

 คณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งกอนที่จะ

 วางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื ้อที ่ดิน แตก็อาจจะเกิด

 ความผิดพลาดที่ไมคาดคิดได โดยปญหาอาจจะเกิดจากการ

 ตีความที่แตกตางกันของหนวยราชการที่เกี่ยวของในการใช

 ประโยชนพ้ืนท่ีดินหรือการท่ีไมสามารถเขาไปตรวจสอบสภาพ

พื้นที่ไดอยางละเอียดกอนทำสัญญา เปนตน

ซึ่งหลักประกันสวนใหญเปนบานและที่ดินเพื่อขายในโครงการของ

บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ทยอยขายและโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา พรอมทั้ง

จายชำระคืนหน้ีสถาบันการเงิน บางสวนเปนเงินกูเพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน และจะ

แปลงเปนเงินกูระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการตอไป สวนเงินกูเพื่อใชใน

การพัฒนาโครงการในสวนของโครงการอาคารสูงจะเปนเงินกูระยะยาว

มีระยะเวลาการกูประมาณ 10 ป ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการวางแผนการบริหาร

จัดการทางการเงินโดยเฉพาะกระแสเงินสดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

นอกจากน้ี ยังมีการติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจ ภาวะอัตราดอกเบ้ีย

และอัตราเงินเฟออยางใกลชิด ทั้งนี ้เพื ่อลดความเสี่ยงในกรณีที่มี

เหตุการณไมปกติเกิดขึ ้น บริษัทฯ ก็ยังสามารถชำระคืนหนี้ใหแก

สถาบันการเงินไดตามสัญญาเงินกู และไมมีผลกระทบตอการดำเนินงาน

ในโครงการตางๆ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานคอยติดตามและจัดทำขอมูลทาง

การเงิน เปรียบเทียบกับเง่ือนไขทางการเงิน เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ จะไม

ผิดเงื่อนไขการกูยืมเงินกับสถาบันการเงิน มีการรายงานใหฝายบริหาร

ระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอยางตอเนื่อง

และกำหนดมาตรการการดำเนินการเม่ือเขาใกลคาเปาหมาย ฝายบริหาร

ยังไดเร่ิมทำการศึกษาและหาแนวทางระดมทุนจากตลาดทุนอีกทางหน่ึง

เพื่อลดการพึ่งพิงการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

การมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย คาเชา และคาบริการตางๆ

อยางตอเนื่อง และมีความหลากหลายทำใหบริษัทฯ สามารถชำระคืน

เงินกู ไดตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความยืดหยุ น เพื ่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งจากการคาดการณ บริษัทฯ

คาดวา จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากโครงการในอนาคตที่เริ่มทยอยแลวเสร็จ

อยางตอเนื่อง 

3 ปจจัยเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนของ บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน 

จำกัด (มหาชน) “เคแลนด” ทั้งหมดจากผูถือหุนเดิม เพื่อขยายธุรกิจ

การพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยในแนวราบ และบริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลง

คณะกรรมการใหมทั ้งหมด โดยเปนตัวแทนผู บริหารจากบริษัทฯ

จำนวน 7 ทาน อยางไรก็ตาม ในสวนของผูบริหารในระดับจัดการและ

พนักงานสวนใหญยังคงเปนพนักงานเดิมที ่ทำงานอยู ใน บริษัท

กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเปนเวลานาน ดังนั้นจึง

สามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดทันที โดยไมตองหยุดดำเนินการ และไมไดมี

การเปล่ียนแปลงนโยบายหลักใดๆ อยางมีนัยสำคัญท่ีจะเปนผลกระทบ

ตอการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผานมา บริษัทไดจัดใหมี

การผสมผสานการทำงานจากทั้งพนักงานเดิม และพนักงานจากกลุม

บริษัท เคแลนด มีการโอนยายพนักงานมาสังกัดยังบริษัทใหม โอนยาย

ระบบงานมาเปนระบบปฏิบัติการใหม ในชวงแรกการทำงานมีความ

ผิดพลาดอยูบาง แตก็ไดรับการแกไขอยางทันทวงที การขาย การกอสราง

การโอนบาน และการดูแลลูกคา ไดกระทำอยางตอเน่ือง ปจจุบันบริษัท

พบวาความเสี่ยงในดานนี้ลดลงอยางมีนัยสำคัญ

4 ปจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

สืบเนื่องจากนโยบายการปรับปรุงโครงสรางทางดานภาษีอากรของ

รัฐบาลที่ยังคงมีการดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2557 ซึ่งรัฐบาล

ไดทำการสงผานนโยบายดังกลาวไปยังกระทรวงการคลัง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหมีการกระจายภาษีไปยังสวนทองถิ่น ใหมีรายได

จากการเก็บภาษีไดอยางทั ่วถึงและเปนธรรมมากขึ ้น โดยนำการ

ถือครองทรัพยสิน (Property Tax) มาพิจารณาประกอบในการจัดเก็บ

ภาษีอากร รวมถึงจัดใหมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางที่ตางไปจากรูปแบบเดิม เนื่องจากการจัดเก็บใน

รูปแบบเดิมยังมีปญหาในการจัดเก็บอยูหลายประการ และรัฐบาลจะ

ผลักดันใหรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (“พระราชบัญญัติ”)

มีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรมภายในป 2559 นี ้ เนื ้อหาในราง

พระราชบัญญัตินั้นมี หลักการและเหตุผลโดยสรุปคือเพื่อปรับปรุง

กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวยภาษีบำรุง

ทองที่ เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมาย

วาดวยภาษีบำรุงทองท่ีไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว การจัดเก็บภาษี

ตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน

สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวและใหใชกฎหมายวาดวย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

ผู ร ับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกลาว ซึ ่งหากรัฐบาลผลักดันราง

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดสำเร็จอาจเกิดผลกระทบ

ทางดานการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจสงผล

กระทบในการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในสวนของ

การตีความและการบังคับใชกฎหมาย อัตราภาษีที่จะนำมาปรับใช 

การคำนวณตนทุนทางอสังหาริมทรัพย และระยะเวลาดำเนินการตางๆ  

อาจเพิ่มหรือลดอันจะสงผลใหการดำเนินการตามแผนการไมอาจ

สำเร็จลุลวงได

นอกจากน้ีมาตรการทางดานการคลังของรัฐบาล เพ่ือกระตุนอสังหาริมทรัพย

ในป 2558  เรื ่องการลดคาธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรม โดยลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน 

และคาจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย และหองชุด จากเดิม

รอยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพยในกรณีการโอน และรอยละ 1

ของมูลคาที ่จำนอง แตไมเกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนอง

อสังหาริมทรัพย เหลือรอยละ 0.01 โดยมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนเวลา 6 เดือน รวมไปถึงการยกเวน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับรายไดท่ีจายไปเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย

ที ่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุดที ่มีมูลคาไมเกิน

3 ลานบาท เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองเปนจำนวนรอยละ 20

ของมูลคาอสังหาริมทรัพย โดยผูไดรับสิทธิจะตองไมเคยมีกรรมสิทธิ์

ในอสังหาริมทรัพยมากอน และมีช่ือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย

ที่ซื้อเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ป โดยตองใชสิทธิยกเวนภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาตอเน่ืองกัน 5 ปภาษี นับแตปภาษีท่ีมีการจดทะเบียน

การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย โดยใหแบงใชสิทธิเปนจำนวน

เทาๆ กันในแตละปภาษี ทั้งนี้ ตองจายคาซื้ออสังหาริมทรัพยและ

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 น้ันสงผลใหมีการเปล่ียนแปลง

ราคาประเมินที่ดินใหม  ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบที่บริษัทฯ และ

บริษัทยอยในสวนของภาระตนทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

ทั้งนี้ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ไดวางแนวทาง

แกปญหาไวโดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการ

ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและการใชประโยชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให

เกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ใหนอยที่สุดหรือไมกระทบเลย

6.3 ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดิน

ที่จัดซื้อมาแลวใหไดรับผลตอบแทนตามเปาหมายที่วางไว

ภายในระยะเวลาที ่กำหนดไดหรือไม บริษัทฯ ไดควบคุม

ความเสี่ยงดังกลาว โดยทำการวิเคราะหสภาพตลาดทั้งดาน

ความตองการและสินคาคงเหลือจากผูประกอบการรายอื่น

ในแตละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงขอมูลทางดานการตลาดของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย และการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินในทำเลตางๆ

อยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการ

พัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองตอภาวะตลาดและเศรษฐกิจ

ในแตละชวงเวลาไดถูกตอง การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ขางตน

ทำใหบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงในการซ้ือท่ีดินไดเปนอยางดี

7) ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางดานจัดสรรและกฎหมาย

จัดสรร

ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบ

ที่กำหนดไวโดยไมติดขอกำหนด กฎหมาย หรือขอบังคับใดๆ

โดยบริษัทฯ ไดทำการควบคุมความเส่ียงในดานน้ี โดยการตรวจสอบ

ขอบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการอยางรอบคอบ

ที่มีอยูในปจจุบันรวมทั้งที่จะประกาศใชในอนาคตอันใกล เชน

ขอบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร

ขอบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน และขอบัญญัติยอยแตละทองถ่ิน

ซึ่งมีผลตอการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์

และการโอนสิทธิ์ตางๆ บนที่ดินอยางครบถวน ตอจากนั้น บริษัทฯ

จะทดลองวางผังโครงการที่ผานการคำนึงถึงปจจัยเหลานี้แลว

บนที่ดินนั้นๆ วาไดผลตรงตามความตองการของบริษัทฯ หรือไม  

กอนการซื้อที่ดิน

(2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย
บริษัทฯ ไดพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรมโดยเชาท่ีดินจากเจาของ
ที่ดินที่ตั้งอยูในทำเลที่มีศักยภาพในยานกลางใจเมือง ซึ่งสวนใหญ
จะมีระยะเวลาการเชาที่ดิน 30 ป และสิทธิในการตออายุสัญญา
เชาอีก 30 ป โดยที่ดินที่เชาจะพัฒนาเปนโครงการเชิงพาณิชย
เชน อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือเซอรวิสอพารทเมนท ซ่ึงการพัฒนา
โครงการดังกลาวอาจจะมีปจจัยเสี่ยงที่ตองใชเงินลงทุนในการ
พัฒนาสูง แตบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในระยะยาวจากคาเชา
พื้นที่อาคาร โดยหากภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตในภาวะปกติ
อยางตอเนื ่อง ความตองการเชาพื ้นที ่ในอาคารเชิงพาณิชย
จะเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนดวย อยางไรก็ตาม ในการ
พัฒนาอาคารเชิงพาณิชยดังกลาว บริษัทฯ ก็ยังคงตองระมัดระวัง
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาเชาอยางเครงครัด และ
ตองมีการวางแผนบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการ
ควบคุมตนทุนทางการเงินอยางเครงครัดทั้งแหลงเงินกู และอัตรา
ดอกเบี้ย โดยเฉพาะในระหวางการพัฒนาโครงการจะตองมีการ
ควบคุมตนทุนใหอยู ในงบประมาณ และคัดเลือกผู ร ับเหมา
งานกอสรางท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหงานเสร็จตรงตามเวลาและแผนงาน
ที่วางไว

อีกทั้งการพัฒนากอสรางโครงการดังกลาวตองไดรับอนุญาตจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของเชน ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากกรุงเทพมหานคร 

ไดรับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสำนัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนตน

ซึ ่งตองทำการศึกษากฎหมายที่เกี ่ยวของและเตรียมการตางๆ

เปนอยางดีเพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวของ

ในดานการตลาดก็ไดมีการศึกษาลูกคากลุมเปาหมายและสำรวจ

ตลาด ถึงแนวโนมความตองการดานตางๆ เพื ่อมาดำเนินการ

ออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และใหสามารถ

แขงขันไดกับคูแขง อีกทั้งตองคอยติดตามความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

นอกจากน้ี ยังอาจมีปจจัยเส่ียงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ เชน

การเปล่ียนแปลงนโยบายของสวนราชการ การชุมนุมทางการเมือง

ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนคนงานหรือวัสดุกอสราง เปนตน

ซึ่งที ่ผานมาบริษัทฯ ไดติดตามในกรณีที่เกิดเหตุการณเหลานี้

อยางใกลชิด เพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในทันที

ในป 2558 บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงท่ีกำลังพัฒนาคือ โครงการ

FYI Center ซึ่งโครงการจะประกอบไปดวยอาคารสำนักงานและ

โรงแรม ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 (ใกลถนน

คลองไผสิงโต) ตรงขามกับศูนยประชุมแหงชาติสิร ิก ิติ ์และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ เชาที ่ดินจาก

สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและผูรับเหมากอสราง

หลักคือ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) 

ซ่ึงไดมีการตกลงทำสัญญาเพ่ือควบคุมตนทุนโครงการเปนท่ีเรียบรอย

แลว อีกทั้งไดมีการทำประกันภัย CAR (Construction All Risks)

กับบริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศ

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคาดวาการกอสรางแลวเสร็จพรอม

ขออนุญาตเปดการใชอาคารไดภายในตนไตรมาส 2 ป 2559 และได

มีการเตรียมทำกรมธรรมประกันเสี่ยงภัย (Industrial All Risks

Insurance) เพื่อรองรับการใชการบริการเชาพื้นที่ของลูกคาตอไป

2 ปจจัยเสี่ยงดานภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค.ป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูยืมกับสถาบัน

การเงินเปนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 9,823.23 ลานบาท และเปนหนี้สิน

ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป จำนวน 6,020.83 ลาน โดยเงินกู

ระยะสั้นจำนวน 2,690 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินกูที่ครบกำหนดชำระ

ในเดือนธันวาคม 2558 น้ัน ไดมีการขอขยายอายุวงเงินออกไปอีก 6 เดือน 

โดยกำหนดใหชำระดวยเงินรับจากการใหเชาชวงอาคารสำนักงาน

สาทรสแควร แกกองทรัสตเพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาที่บริษัทฯ อยูระหวางจัดตั้งขึ้น อยางไรก็ตามถาหากการ

จัดตั้งกองทรัสตฯ ดังกลาว ไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จกอน

วงเงินกูดังกลาวจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ก็ไดมี

การเจรจากับสถาบันการเงินท่ีเปนผูใหสินเช่ือไวเปนการลวงหนาแลววา

จะขยายวงเงินกูเปนการกูระยะยาวโดยมีกำหนดทยอยชำระคืนภายใน

5 ป  สวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เหลือทั้งหมดเปนเงินกูที่มีหลักประกัน

(อางอิงถึงขอมูลจากกรมท่ีดินซ่ึงจะประกาศใชบัญชีกำหนดราคาประเมิน

ทุนทรัพยที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุน - ทรัพยโรงเรือน

ส่ิงปลูกสรางรอบบัญชีป พ.ศ. 2559 – 2562  ซ่ึงจะมีผลต้ังแต 1 มกราคม

2559  เปนตนไป โดยขอมูลจากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับภาพรวมราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศฉบับใหมที่จะเริ่มวันที่  

1 มกราคม 2559 จะปรับสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับราคาประเมินในรอบ

บัญชี ป 2555 – 2558)

33รายงานประจำป 2558

ปจจัยเสี่ยง



1 ปจจัยเสี่ยงดานการดำเนินงาน

 (1) โครงการที่อยูอาศัย

 แบงออกไดเปนปจจัยหลัก ดังนี้

 1) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน 

 บริษัทฯ  เนนการพัฒนาโครงการบาน และทาวนเฮาส โดยเปน

 กลุมลูกคาระดับกลางและกลางลาง ซึ่งไดเปลี่ยนการกอสราง

 จากระบบกออิฐ-ฉาบปูน มาเปนระบบผนังสำเร็จรูป (Precast) 

 สำหรับสินคาบาน และระบบหลอในท่ี (Tunnel Form) สำหรับสินคา

 ทาวนเฮาส เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการสงมอบบาน

 ซ่ึงใชการกอสรางประมาณ 3 - 4 เดือน ลดการใชแรงงานลง แตท้ังน้ี

 ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการผลิตแผนและการซื้อแบบหลอ

 ในที่ตองมีความตอเนื ่อง จึงตองมีการเลือกสินคาที ่เหมาะสม

 เปนชองวางของตลาดและอยูในราคาที่ลูกคาสามารถเขาถึงได  

 จึงตองมีการควบคุมตนทุน โดยการออกแบบสินคาดวยวัสดุ

 ที่เหมาะสม จางผูรับเหมารายยอยโดยตรงไมผานผูรับเหมาใหญ 

 และสั่งซื้อวัสดุกอสรางเอง รวมถึงยังตองมีการวางแผนการสั่งซื้อ

 ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยอดขายในแตละป

 2) ความเสี่ยงดานตลาด การขาย และลูกคาไมรับโอน 

 กลุ มลูกคาหลักคือในระดับราคาที ่ 2 - 7 ลานบาท จึงเนนไป

  ในการพัฒนาโครงการที ่เปนสินคาทาวนเฮาส และบานแฝด

 และบานเด่ียวขนาดเล็ก ซ่ึงมีฐานลูกคาท่ีมากกวา แตก็มีคูแขงท่ีมาก

 เชนเดียวกัน ทำใหบริษัทฯ ตองเนนทำเลโครงการ ฟงกช ั ่น

 สภาพแวดลอมภายในโครงการที่ดีกวาคูแขงแตยังคงเปนราคาที่

 แขงขันได อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดบริหารจัดการงานดานการตลาด

 และการขายดังกลาว โดยมีการทำสำรวจทำเลและสภาพตลาด

 กอนการตัดสินใจซื ้อที ่ด ินและเลือกสินคาใหเหมาะสมกับ

 ความตองการของตลาด เพื่อใหสามารถประมาณการยอดขาย

 ไดใกลเคียงความเปนจริง รวมถึงสรางระบบจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา

 ใชในการวิเคราะหขอมูลในการทำการตลาดและการขาย เพื่อให

 สามารถจับกลุมลูกคาไดถูกตองข้ึนและจัดโปรโมช่ันเรงการขายได 

 สำหรับในชวงที่โอนบานใหกับลูกคา ทางบริษัทฯ จะมีการแจงให

 ลูกคาเขาตรวจรับลวงหนา และมีระบบการแกไขหรือซอมแซม

 ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เพื ่อใหลูกคา

 เกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ ยังชวยลูกคาประสานงาน

 กับสถาบันการเงินในดานวงเงินกูเพื่อใหไดรับการอนุมัติตรงตาม

 งวดการรับโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งที่ผานมามีลูกคาที่ไมรับโอนในสัดสวน

 ไมเกินรอยละ 5 ของลูกคาทั้งหมด

 3) ความเสี่ยงดานการบริหารตนทุน

 จากการกอสรางท่ีเปนระบบแผนสำเร็จรูป และระบบหลอในท่ี เพ่ือให

 ควบคุมราคาตนทุนได การออกแบบตองทำไปพรอมกับประมาณ

 ราคาคากอสรางทั้งสวนของสาธารณูปโภค และบานขาย จะตอง

 มีการเลือกและควบคุมวัสดุกอสรางใหมีความเหมาะสม มีสินคา

 ทดแทนในระดับราคาเดียวกัน เพื่อควบคุมตนทุน ทั้งนี้ยังตองพึ่ง

 การวางแผนการกอสรางและการกำหนดคาใชจายที่เหมาะสม

 กับยอดขายเพื่อวางแผนการใชเงินที่เหมาะสมและลดความเสี่ยง

 ดานการเงิน

 4) ความเส่ียงจากการปลอยสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารพาณิชย

 ปจจุบันธนาคารพาณิชยในประเทศเขมงวดการปลอยสินเชื ่อ

 แกผูบริโภคท่ีซ้ือท่ีอยูอาศัย อันเน่ืองจากความวิตกของภาระหน้ีสิน

 ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย

 จะปฏิเสธไมอนุมัติสินเชื่อแกลูกคา ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดการ

 โอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ จะประเมิน

 คุณสมบัติเบ้ืองตนและความสามารถในการผอนชำระเงินกูของลูกคา

 ที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแตชวงที่เขามาซื้อโครงการ

 ไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำใหความเสี่ยง

 จากการปลอยสินเชื่อลดลง

 5) ความเสี่ยงดานการบริหาร แบงออกเปน 2 สวน คือ

 1. ฝายโครงการตองมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไมใหเกิด

   ความเดือดรอนตอพื้นที่ขางเคียง และชุมชนตองมีการจัดการ

   ใหไดสินคาที่มีมาตรฐาน โดยการกอสรางใหตรงตามแบบ  

   กำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายใหชัดเจน  

   รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินคาตางๆ เพื่อเปนการเพิ่ม

   ความเช่ือม่ันของลูกคา และตองมีการจัดการบริการหลังการขาย

   ที่ดีสรางความเขาใจใหลูกคา

 2. ฝายสนับสนุนโครงการ ตองกำหนดระยะเวลาการทำงานให

   สอดคลอง และสงเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อใหเกิด

   การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

 6) ความเสี่ยงดานเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

 6.1 ความเสี่ยงที่ไมสามารถซื้อที่ดินได ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้น

   บางครั้งบริษัทฯ อาจจะไมสามารถซื้อที่ดินแปลงที่ตองการได  

   อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้

   -  มีผูซ้ือรายอ่ืนเขามาซ้ือแขงกับบริษัทฯ โดยใหราคาหรือ

    เงื่อนไขที่ดีกวา

   -  เจาของท่ีดินเพ่ิมราคาขายสูงกวาราคาเดิมท่ีแจงไวมาก

   -  บริษัทฯ ไมสามารถรวบรวมท่ีดินไดตอเน่ืองเปนผืนเดียวกัน

    ซึ่งอาจจะเกิดจากเจาของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไข

    การขายหรือมีผูมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลง

    ดักไวกอนแลว

  6.2 การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแมวาในขั้นตอนการซื้อที่ดินของ

   บริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั ้งกอนที่จะขออนุมัติตอ

   คณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งกอนที่จะ

   วางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื ้อที ่ดิน แตก็อาจจะเกิด

   ความผิดพลาดที่ไมคาดคิดได โดยปญหาอาจจะเกิดจากการ

   ตีความที่แตกตางกันของหนวยราชการที่เกี่ยวของในการใช

   ประโยชนพ้ืนท่ีดินหรือการท่ีไมสามารถเขาไปตรวจสอบสภาพ

   พื้นที่ไดอยางละเอียดกอนทำสัญญา เปนตน

 ซึ่งหลักประกันสวนใหญเปนบานและที่ดินเพื่อขายในโครงการของ

 บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ทยอยขายและโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา พรอมทั้ง

 จายชำระคืนหน้ีสถาบันการเงิน บางสวนเปนเงินกูเพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน และจะ

 แปลงเปนเงินกูระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการตอไป สวนเงินกูเพื่อใชใน

 การพัฒนาโครงการในสวนของโครงการอาคารสูงจะเปนเงินกูระยะยาว

 มีระยะเวลาการกูประมาณ 10 ป ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการวางแผนการบริหาร

 จัดการทางการเงินโดยเฉพาะกระแสเงินสดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  

 นอกจากน้ี ยังมีการติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจ ภาวะอัตราดอกเบ้ีย

 และอัตราเงินเฟออยางใกลชิด ทั้งนี ้เพื ่อลดความเสี่ยงในกรณีที่มี

 เหตุการณไมปกติเกิดขึ ้น บริษัทฯ ก็ยังสามารถชำระคืนหนี้ใหแก

 สถาบันการเงินไดตามสัญญาเงินกู และไมมีผลกระทบตอการดำเนินงาน

 ในโครงการตางๆ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานคอยติดตามและจัดทำขอมูลทาง

 การเงิน เปรียบเทียบกับเง่ือนไขทางการเงิน เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ จะไม

 ผิดเงื่อนไขการกูยืมเงินกับสถาบันการเงิน มีการรายงานใหฝายบริหาร

 ระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอยางตอเนื่อง 

 และกำหนดมาตรการการดำเนินการเม่ือเขาใกลคาเปาหมาย ฝายบริหาร

 ยังไดเร่ิมทำการศึกษาและหาแนวทางระดมทุนจากตลาดทุนอีกทางหน่ึง  

 เพื่อลดการพึ่งพิงการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

 การมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย คาเชา และคาบริการตางๆ  

 อยางตอเนื่อง และมีความหลากหลายทำใหบริษัทฯ สามารถชำระคืน

 เงินกู ไดตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความยืดหยุ น เพื ่อรองรับ

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งจากการคาดการณ บริษัทฯ  

 คาดวา จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากโครงการในอนาคตที่เริ่มทยอยแลวเสร็จ

 อยางตอเนื่อง 

3 ปจจัยเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

 ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนของ บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน  

 จำกัด (มหาชน) “เคแลนด” ทั้งหมดจากผูถือหุนเดิม เพื่อขยายธุรกิจ

 การพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยในแนวราบ และบริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลง

 คณะกรรมการใหมทั ้งหมด โดยเปนตัวแทนผู บริหารจากบริษัทฯ  

 จำนวน 7 ทาน อยางไรก็ตาม ในสวนของผูบริหารในระดับจัดการและ

 พนักงานสวนใหญยังคงเปนพนักงานเดิมที ่ทำงานอยู ใน บริษัท  

 กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเปนเวลานาน ดังนั้นจึง

 สามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดทันที โดยไมตองหยุดดำเนินการ และไมไดมี

 การเปล่ียนแปลงนโยบายหลักใดๆ อยางมีนัยสำคัญท่ีจะเปนผลกระทบ

 ตอการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผานมา บริษัทไดจัดใหมี

 การผสมผสานการทำงานจากทั้งพนักงานเดิม และพนักงานจากกลุม

 บริษัท เคแลนด มีการโอนยายพนักงานมาสังกัดยังบริษัทใหม โอนยาย

 ระบบงานมาเปนระบบปฏิบัติการใหม ในชวงแรกการทำงานมีความ

 ผิดพลาดอยูบาง แตก็ไดรับการแกไขอยางทันทวงที การขาย การกอสราง  

 การโอนบาน และการดูแลลูกคา ไดกระทำอยางตอเน่ือง ปจจุบันบริษัท

 พบวาความเสี่ยงในดานนี้ลดลงอยางมีนัยสำคัญ

4 ปจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

 สืบเนื่องจากนโยบายการปรับปรุงโครงสรางทางดานภาษีอากรของ

 รัฐบาลที่ยังคงมีการดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2557 ซึ่งรัฐบาล

 ไดทำการสงผานนโยบายดังกลาวไปยังกระทรวงการคลัง โดยมี

 วัตถุประสงคเพื่อใหมีการกระจายภาษีไปยังสวนทองถิ่น ใหมีรายได

 จากการเก็บภาษีไดอยางทั ่วถึงและเปนธรรมมากขึ ้น โดยนำการ

 ถือครองทรัพยสิน (Property Tax) มาพิจารณาประกอบในการจัดเก็บ

 ภาษีอากร รวมถึงจัดใหมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีท่ีดิน

 และสิ่งปลูกสรางที่ตางไปจากรูปแบบเดิม เนื่องจากการจัดเก็บใน

 รูปแบบเดิมยังมีปญหาในการจัดเก็บอยูหลายประการ และรัฐบาลจะ

 ผลักดันใหรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (“พระราชบัญญัติ”)  

 มีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรมภายในป 2559 นี ้ เนื ้อหาในราง

 พระราชบัญญัตินั้นมี หลักการและเหตุผลโดยสรุปคือเพื่อปรับปรุง

 กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวยภาษีบำรุง

 ทองที่ เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมาย

 วาดวยภาษีบำรุงทองท่ีไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว การจัดเก็บภาษี

 ตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน

 สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวและใหใชกฎหมายวาดวย

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

 ผู ร ับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกลาว ซึ ่งหากรัฐบาลผลักดันราง

 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดสำเร็จอาจเกิดผลกระทบ

 ทางดานการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจสงผล

 กระทบในการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในสวนของ

 การตีความและการบังคับใชกฎหมาย อัตราภาษีที่จะนำมาปรับใช 

 การคำนวณตนทุนทางอสังหาริมทรัพย และระยะเวลาดำเนินการตางๆ  

 อาจเพิ่มหรือลดอันจะสงผลใหการดำเนินการตามแผนการไมอาจ

 สำเร็จลุลวงได

 นอกจากน้ีมาตรการทางดานการคลังของรัฐบาล เพ่ือกระตุนอสังหาริมทรัพย

 ในป 2558  เรื ่องการลดคาธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ

 และนิติกรรม โดยลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน  

 และคาจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย และหองชุด จากเดิม

 รอยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพยในกรณีการโอน และรอยละ 1  

 ของมูลคาที ่จำนอง แตไมเกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนอง

 อสังหาริมทรัพย เหลือรอยละ 0.01 โดยมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันถัดจาก

 วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนเวลา 6 เดือน รวมไปถึงการยกเวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับรายไดท่ีจายไปเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย

 ที ่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุดที ่มีมูลคาไมเกิน

 3 ลานบาท เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองเปนจำนวนรอยละ 20  

 ของมูลคาอสังหาริมทรัพย โดยผูไดรับสิทธิจะตองไมเคยมีกรรมสิทธิ์

 ในอสังหาริมทรัพยมากอน และมีช่ือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย

 ที่ซื้อเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ป โดยตองใชสิทธิยกเวนภาษี

 เงินไดบุคคลธรรมดาตอเน่ืองกัน 5 ปภาษี นับแตปภาษีท่ีมีการจดทะเบียน

 การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย โดยใหแบงใชสิทธิเปนจำนวน

 เทาๆ กันในแตละปภาษี ทั้งนี้ ตองจายคาซื้ออสังหาริมทรัพยและ

 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรี

 มีมติเห็นชอบถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 น้ันสงผลใหมีการเปล่ียนแปลง

 ราคาประเมินที่ดินใหม  ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบที่บริษัทฯ และ

 บริษัทยอยในสวนของภาระตนทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

   ทั้งนี้ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ไดวางแนวทาง

   แกปญหาไวโดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการ

   ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและการใชประโยชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให

   เกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ใหนอยที่สุดหรือไมกระทบเลย

 6.3 ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดิน

   ที่จัดซื้อมาแลวใหไดรับผลตอบแทนตามเปาหมายที่วางไว

   ภายในระยะเวลาที ่กำหนดไดหรือไม บริษัทฯ ไดควบคุม

   ความเสี่ยงดังกลาว โดยทำการวิเคราะหสภาพตลาดทั้งดาน

   ความตองการและสินคาคงเหลือจากผูประกอบการรายอื่น

   ในแตละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงขอมูลทางดานการตลาดของธุรกิจ

   อสังหาริมทรัพย และการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินในทำเลตางๆ

   อยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการ

   พัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองตอภาวะตลาดและเศรษฐกิจ

   ในแตละชวงเวลาไดถูกตอง การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ขางตน  

   ทำใหบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงในการซ้ือท่ีดินไดเปนอยางดี

 7) ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางดานจัดสรรและกฎหมาย

  จัดสรร

 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบ

 ที ่กำหนดไวโดยไมติดขอกำหนด กฎหมาย หรือขอบังคับใดๆ 

 โดยบริษัทฯ ไดทำการควบคุมความเส่ียงในดานน้ี โดยการตรวจสอบ

 ขอบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการอยางรอบคอบ  

 ที่มีอยูในปจจุบันรวมทั้งที่จะประกาศใชในอนาคตอันใกล เชน  

 ขอบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร  

 ขอบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน และขอบัญญัติยอยแตละทองถ่ิน  

 ซึ่งมีผลตอการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์

 และการโอนสิทธิ์ตางๆ บนที่ดินอยางครบถวน ตอจากนั้น บริษัทฯ  

 จะทดลองวางผังโครงการที่ผานการคำนึงถึงปจจัยเหลานี้แลว

 บนที่ดินนั้นๆ วาไดผลตรงตามความตองการของบริษัทฯ หรือไม  

 กอนการซื้อที่ดิน

 
 (2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย
 บริษัทฯ ไดพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรมโดยเชาท่ีดินจากเจาของ
 ที่ดินที่ตั้งอยูในทำเลที่มีศักยภาพในยานกลางใจเมือง ซึ่งสวนใหญ
 จะมีระยะเวลาการเชาที่ดิน 30 ป และสิทธิในการตออายุสัญญา
 เชาอีก 30 ป โดยที่ดินที่เชาจะพัฒนาเปนโครงการเชิงพาณิชย  
 เชน อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือเซอรวิสอพารทเมนท ซ่ึงการพัฒนา
 โครงการดังกลาวอาจจะมีปจจัยเสี่ยงที่ตองใชเงินลงทุนในการ
 พัฒนาสูง แตบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในระยะยาวจากคาเชา
 พื้นที่อาคาร โดยหากภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตในภาวะปกติ
 อยางตอเนื ่อง ความตองการเชาพื ้นที ่ในอาคารเชิงพาณิชย
 จะเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนดวย อยางไรก็ตาม ในการ
 พัฒนาอาคารเชิงพาณิชยดังกลาว บริษัทฯ ก็ยังคงตองระมัดระวัง
 ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาเชาอยางเครงครัด และ
 ตองมีการวางแผนบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการ
 ควบคุมตนทุนทางการเงินอยางเครงครัดทั้งแหลงเงินกู และอัตรา
 ดอกเบี้ย โดยเฉพาะในระหวางการพัฒนาโครงการจะตองมีการ
 ควบคุมตนทุนใหอยู ในงบประมาณ และคัดเลือกผู ร ับเหมา
 งานกอสรางท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหงานเสร็จตรงตามเวลาและแผนงาน
 ที่วางไว

 อีกทั้งการพัฒนากอสรางโครงการดังกลาวตองไดรับอนุญาตจาก

 หนวยงานท่ีเก่ียวของเชน ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากกรุงเทพมหานคร 

 ไดรับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสำนัก

 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนตน 

 ซึ ่งตองทำการศึกษากฎหมายที่เกี ่ยวของและเตรียมการตางๆ  

 เปนอยางดีเพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวของ

 ในดานการตลาดก็ไดมีการศึกษาลูกคากลุมเปาหมายและสำรวจ

 ตลาด ถึงแนวโนมความตองการดานตางๆ เพื ่อมาดำเนินการ

 ออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และใหสามารถ

 แขงขันไดกับคูแขง อีกทั้งตองคอยติดตามความเปลี่ยนแปลง

 ที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

 นอกจากน้ี ยังอาจมีปจจัยเส่ียงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ เชน 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายของสวนราชการ การชุมนุมทางการเมือง  

 ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนคนงานหรือวัสดุกอสราง เปนตน  

 ซึ ่งที ่ผานมาบริษัทฯ ไดติดตามในกรณีที่เกิดเหตุการณเหลานี้

 อยางใกลชิด เพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในทันที

 ในป 2558 บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงท่ีกำลังพัฒนาคือ โครงการ

 FYI Center ซึ่งโครงการจะประกอบไปดวยอาคารสำนักงานและ

 โรงแรม ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 (ใกลถนน

 คลองไผสิงโต) ตรงขามกับศูนยประชุมแหงชาติสิร ิก ิติ ์และ

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ เชาที ่ดินจาก

 สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและผูรับเหมากอสราง

 หลักคือ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.)  

 ซ่ึงไดมีการตกลงทำสัญญาเพ่ือควบคุมตนทุนโครงการเปนท่ีเรียบรอย

 แลว อีกทั้งไดมีการทำประกันภัย CAR (Construction All Risks)  

 กับบริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศ  

 ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคาดวาการกอสรางแลวเสร็จพรอม

 ขออนุญาตเปดการใชอาคารไดภายในตนไตรมาส 2 ป 2559 และได

 มีการเตรียมทำกรมธรรมประกันเสี่ยงภัย (Industrial All Risks  

 Insurance) เพื่อรองรับการใชการบริการเชาพื้นที่ของลูกคาตอไป

2 ปจจัยเสี่ยงดานภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธ.ค.ป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูยืมกับสถาบัน

 การเงินเปนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 9,823.23 ลานบาท และเปนหนี้สิน

 ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป จำนวน 6,020.83 ลาน โดยเงินกู

 ระยะสั้นจำนวน 2,690 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินกูที่ครบกำหนดชำระ

 ในเดือนธันวาคม 2558 น้ัน ไดมีการขอขยายอายุวงเงินออกไปอีก 6 เดือน   

 โดยกำหนดใหชำระดวยเงินรับจากการใหเชาชวงอาคารสำนักงาน

 สาทรสแควร แกกองทรัสตเพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ

 สิทธิการเชาที่บริษัทฯ อยูระหวางจัดตั้งขึ้น อยางไรก็ตามถาหากการ

 จัดตั้งกองทรัสตฯ ดังกลาว ไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จกอน

 วงเงินกูดังกลาวจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ก็ไดมี

 การเจรจากับสถาบันการเงินท่ีเปนผูใหสินเช่ือไวเปนการลวงหนาแลววา 

 จะขยายวงเงินกูเปนการกูระยะยาวโดยมีกำหนดทยอยชำระคืนภายใน

 5 ป  สวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เหลือทั้งหมดเปนเงินกูที่มีหลักประกัน  

 (อางอิงถึงขอมูลจากกรมท่ีดินซ่ึงจะประกาศใชบัญชีกำหนดราคาประเมิน

 ทุนทรัพยที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุน - ทรัพยโรงเรือน

 ส่ิงปลูกสรางรอบบัญชีป พ.ศ. 2559 – 2562  ซ่ึงจะมีผลต้ังแต 1 มกราคม  

 2559  เปนตนไป โดยขอมูลจากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  

 เกี่ยวกับภาพรวมราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศฉบับใหมที่จะเริ่มวันที่  

 1 มกราคม 2559 จะปรับสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับราคาประเมินในรอบ

 บัญชี ป 2555 – 2558)

 

34 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



1 ปจจัยเสี่ยงดานการดำเนินงาน

 (1) โครงการที่อยูอาศัย

 แบงออกไดเปนปจจัยหลัก ดังนี้

 1) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน 

 บริษัทฯ  เนนการพัฒนาโครงการบาน และทาวนเฮาส โดยเปน

 กลุมลูกคาระดับกลางและกลางลาง ซึ่งไดเปลี่ยนการกอสราง

 จากระบบกออิฐ-ฉาบปูน มาเปนระบบผนังสำเร็จรูป (Precast) 

 สำหรับสินคาบาน และระบบหลอในท่ี (Tunnel Form) สำหรับสินคา

 ทาวนเฮาส เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการสงมอบบาน

 ซ่ึงใชการกอสรางประมาณ 3 - 4 เดือน ลดการใชแรงงานลง แตท้ังน้ี

 ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการผลิตแผนและการซื้อแบบหลอ

 ในที่ตองมีความตอเนื ่อง จึงตองมีการเลือกสินคาที ่เหมาะสม

 เปนชองวางของตลาดและอยูในราคาที่ลูกคาสามารถเขาถึงได  

 จึงตองมีการควบคุมตนทุน โดยการออกแบบสินคาดวยวัสดุ

 ที่เหมาะสม จางผูรับเหมารายยอยโดยตรงไมผานผูรับเหมาใหญ 

 และสั่งซื้อวัสดุกอสรางเอง รวมถึงยังตองมีการวางแผนการสั่งซื้อ

 ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยอดขายในแตละป

 2) ความเสี่ยงดานตลาด การขาย และลูกคาไมรับโอน 

 กลุ มลูกคาหลักคือในระดับราคาที ่ 2 - 7 ลานบาท จึงเนนไป

  ในการพัฒนาโครงการที ่เปนสินคาทาวนเฮาส และบานแฝด

 และบานเด่ียวขนาดเล็ก ซ่ึงมีฐานลูกคาท่ีมากกวา แตก็มีคูแขงท่ีมาก

 เชนเดียวกัน ทำใหบริษัทฯ ตองเนนทำเลโครงการ ฟงกช ั ่น

 สภาพแวดลอมภายในโครงการที่ดีกวาคูแขงแตยังคงเปนราคาที่

 แขงขันได อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดบริหารจัดการงานดานการตลาด

 และการขายดังกลาว โดยมีการทำสำรวจทำเลและสภาพตลาด

 กอนการตัดสินใจซื ้อที ่ด ินและเลือกสินคาใหเหมาะสมกับ

 ความตองการของตลาด เพื่อใหสามารถประมาณการยอดขาย

 ไดใกลเคียงความเปนจริง รวมถึงสรางระบบจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา

 ใชในการวิเคราะหขอมูลในการทำการตลาดและการขาย เพื่อให

 สามารถจับกลุมลูกคาไดถูกตองข้ึนและจัดโปรโมช่ันเรงการขายได 

 สำหรับในชวงที่โอนบานใหกับลูกคา ทางบริษัทฯ จะมีการแจงให

 ลูกคาเขาตรวจรับลวงหนา และมีระบบการแกไขหรือซอมแซม

 ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เพื ่อใหลูกคา

 เกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ ยังชวยลูกคาประสานงาน

 กับสถาบันการเงินในดานวงเงินกูเพื่อใหไดรับการอนุมัติตรงตาม

 งวดการรับโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งที่ผานมามีลูกคาที่ไมรับโอนในสัดสวน

 ไมเกินรอยละ 5 ของลูกคาทั้งหมด

 3) ความเสี่ยงดานการบริหารตนทุน

 จากการกอสรางท่ีเปนระบบแผนสำเร็จรูป และระบบหลอในท่ี เพ่ือให

 ควบคุมราคาตนทุนได การออกแบบตองทำไปพรอมกับประมาณ

 ราคาคากอสรางทั้งสวนของสาธารณูปโภค และบานขาย จะตอง

 มีการเลือกและควบคุมวัสดุกอสรางใหมีความเหมาะสม มีสินคา

 ทดแทนในระดับราคาเดียวกัน เพื่อควบคุมตนทุน ทั้งนี้ยังตองพึ่ง

 การวางแผนการกอสรางและการกำหนดคาใชจายที่เหมาะสม

 กับยอดขายเพื่อวางแผนการใชเงินที่เหมาะสมและลดความเสี่ยง

 ดานการเงิน

 4) ความเส่ียงจากการปลอยสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารพาณิชย

 ปจจุบันธนาคารพาณิชยในประเทศเขมงวดการปลอยสินเชื ่อ

 แกผูบริโภคท่ีซ้ือท่ีอยูอาศัย อันเน่ืองจากความวิตกของภาระหน้ีสิน

 ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย

 จะปฏิเสธไมอนุมัติสินเชื่อแกลูกคา ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดการ

 โอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ จะประเมิน

 คุณสมบัติเบ้ืองตนและความสามารถในการผอนชำระเงินกูของลูกคา

 ที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแตชวงที่เขามาซื้อโครงการ

 ไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำใหความเสี่ยง

 จากการปลอยสินเชื่อลดลง

 5) ความเสี่ยงดานการบริหาร แบงออกเปน 2 สวน คือ

 1. ฝายโครงการตองมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไมใหเกิด

   ความเดือดรอนตอพื้นที่ขางเคียง และชุมชนตองมีการจัดการ

   ใหไดสินคาที่มีมาตรฐาน โดยการกอสรางใหตรงตามแบบ  

   กำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายใหชัดเจน  

   รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินคาตางๆ เพื่อเปนการเพิ่ม

   ความเช่ือม่ันของลูกคา และตองมีการจัดการบริการหลังการขาย

   ที่ดีสรางความเขาใจใหลูกคา

 2. ฝายสนับสนุนโครงการ ตองกำหนดระยะเวลาการทำงานให

   สอดคลอง และสงเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อใหเกิด

   การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

 6) ความเสี่ยงดานเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

 6.1 ความเสี่ยงที่ไมสามารถซื้อที่ดินได ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้น

   บางครั้งบริษัทฯ อาจจะไมสามารถซื้อที่ดินแปลงที่ตองการได  

   อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้

   -  มีผูซ้ือรายอ่ืนเขามาซ้ือแขงกับบริษัทฯ โดยใหราคาหรือ

    เงื่อนไขที่ดีกวา

   -  เจาของท่ีดินเพ่ิมราคาขายสูงกวาราคาเดิมท่ีแจงไวมาก

   -  บริษัทฯ ไมสามารถรวบรวมท่ีดินไดตอเน่ืองเปนผืนเดียวกัน

    ซึ่งอาจจะเกิดจากเจาของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไข

    การขายหรือมีผูมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลง

    ดักไวกอนแลว

  6.2 การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแมวาในขั้นตอนการซื้อที่ดินของ

   บริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั ้งกอนที่จะขออนุมัติตอ

   คณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งกอนที่จะ

   วางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื ้อที ่ดิน แตก็อาจจะเกิด

   ความผิดพลาดที่ไมคาดคิดได โดยปญหาอาจจะเกิดจากการ

   ตีความที่แตกตางกันของหนวยราชการที่เกี่ยวของในการใช

   ประโยชนพ้ืนท่ีดินหรือการท่ีไมสามารถเขาไปตรวจสอบสภาพ

   พื้นที่ไดอยางละเอียดกอนทำสัญญา เปนตน

 ซึ่งหลักประกันสวนใหญเปนบานและที่ดินเพื่อขายในโครงการของ

 บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ทยอยขายและโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา พรอมทั้ง

 จายชำระคืนหน้ีสถาบันการเงิน บางสวนเปนเงินกูเพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน และจะ

 แปลงเปนเงินกูระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการตอไป สวนเงินกูเพื่อใชใน

 การพัฒนาโครงการในสวนของโครงการอาคารสูงจะเปนเงินกูระยะยาว

 มีระยะเวลาการกูประมาณ 10 ป ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการวางแผนการบริหาร

 จัดการทางการเงินโดยเฉพาะกระแสเงินสดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  

 นอกจากน้ี ยังมีการติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจ ภาวะอัตราดอกเบ้ีย

 และอัตราเงินเฟออยางใกลชิด ทั้งนี ้เพื ่อลดความเสี่ยงในกรณีที่มี

 เหตุการณไมปกติเกิดขึ ้น บริษัทฯ ก็ยังสามารถชำระคืนหนี้ใหแก

 สถาบันการเงินไดตามสัญญาเงินกู และไมมีผลกระทบตอการดำเนินงาน

 ในโครงการตางๆ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานคอยติดตามและจัดทำขอมูลทาง

 การเงิน เปรียบเทียบกับเง่ือนไขทางการเงิน เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ จะไม

 ผิดเงื่อนไขการกูยืมเงินกับสถาบันการเงิน มีการรายงานใหฝายบริหาร

 ระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอยางตอเนื่อง 

 และกำหนดมาตรการการดำเนินการเม่ือเขาใกลคาเปาหมาย ฝายบริหาร

 ยังไดเร่ิมทำการศึกษาและหาแนวทางระดมทุนจากตลาดทุนอีกทางหน่ึง  

 เพื่อลดการพึ่งพิงการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

 การมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย คาเชา และคาบริการตางๆ  

 อยางตอเนื่อง และมีความหลากหลายทำใหบริษัทฯ สามารถชำระคืน

 เงินกู ไดตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความยืดหยุ น เพื ่อรองรับ

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งจากการคาดการณ บริษัทฯ  

 คาดวา จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากโครงการในอนาคตที่เริ่มทยอยแลวเสร็จ

 อยางตอเนื่อง 

3 ปจจัยเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

 ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนของ บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน  

 จำกัด (มหาชน) “เคแลนด” ทั้งหมดจากผูถือหุนเดิม เพื่อขยายธุรกิจ

 การพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยในแนวราบ และบริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลง

 คณะกรรมการใหมทั ้งหมด โดยเปนตัวแทนผู บริหารจากบริษัทฯ  

 จำนวน 7 ทาน อยางไรก็ตาม ในสวนของผูบริหารในระดับจัดการและ

 พนักงานสวนใหญยังคงเปนพนักงานเดิมที ่ทำงานอยู ใน บริษัท  

 กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเปนเวลานาน ดังนั้นจึง

 สามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดทันที โดยไมตองหยุดดำเนินการ และไมไดมี

 การเปล่ียนแปลงนโยบายหลักใดๆ อยางมีนัยสำคัญท่ีจะเปนผลกระทบ

 ตอการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผานมา บริษัทไดจัดใหมี

 การผสมผสานการทำงานจากทั้งพนักงานเดิม และพนักงานจากกลุม

 บริษัท เคแลนด มีการโอนยายพนักงานมาสังกัดยังบริษัทใหม โอนยาย

 ระบบงานมาเปนระบบปฏิบัติการใหม ในชวงแรกการทำงานมีความ

 ผิดพลาดอยูบาง แตก็ไดรับการแกไขอยางทันทวงที การขาย การกอสราง  

 การโอนบาน และการดูแลลูกคา ไดกระทำอยางตอเน่ือง ปจจุบันบริษัท

 พบวาความเสี่ยงในดานนี้ลดลงอยางมีนัยสำคัญ

4 ปจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

 สืบเนื่องจากนโยบายการปรับปรุงโครงสรางทางดานภาษีอากรของ

 รัฐบาลที่ยังคงมีการดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2557 ซึ่งรัฐบาล

 ไดทำการสงผานนโยบายดังกลาวไปยังกระทรวงการคลัง โดยมี

 วัตถุประสงคเพื่อใหมีการกระจายภาษีไปยังสวนทองถิ่น ใหมีรายได

 จากการเก็บภาษีไดอยางทั ่วถึงและเปนธรรมมากขึ ้น โดยนำการ

 ถือครองทรัพยสิน (Property Tax) มาพิจารณาประกอบในการจัดเก็บ

 ภาษีอากร รวมถึงจัดใหมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีท่ีดิน

 และสิ่งปลูกสรางที่ตางไปจากรูปแบบเดิม เนื่องจากการจัดเก็บใน

 รูปแบบเดิมยังมีปญหาในการจัดเก็บอยูหลายประการ และรัฐบาลจะ

 ผลักดันใหรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (“พระราชบัญญัติ”)  

 มีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรมภายในป 2559 นี ้ เนื ้อหาในราง

 พระราชบัญญัตินั้นมี หลักการและเหตุผลโดยสรุปคือเพื่อปรับปรุง

 กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวยภาษีบำรุง

 ทองที่ เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมาย

 วาดวยภาษีบำรุงทองท่ีไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว การจัดเก็บภาษี

 ตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน

 สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวและใหใชกฎหมายวาดวย

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

 ผู ร ับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกลาว ซึ ่งหากรัฐบาลผลักดันราง

 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดสำเร็จอาจเกิดผลกระทบ

 ทางดานการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจสงผล

 กระทบในการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในสวนของ

 การตีความและการบังคับใชกฎหมาย อัตราภาษีที่จะนำมาปรับใช 

 การคำนวณตนทุนทางอสังหาริมทรัพย และระยะเวลาดำเนินการตางๆ  

 อาจเพิ่มหรือลดอันจะสงผลใหการดำเนินการตามแผนการไมอาจ

 สำเร็จลุลวงได

 นอกจากน้ีมาตรการทางดานการคลังของรัฐบาล เพ่ือกระตุนอสังหาริมทรัพย

 ในป 2558  เรื ่องการลดคาธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ

 และนิติกรรม โดยลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน  

 และคาจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย และหองชุด จากเดิม

 รอยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพยในกรณีการโอน และรอยละ 1  

 ของมูลคาที ่จำนอง แตไมเกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนอง

 อสังหาริมทรัพย เหลือรอยละ 0.01 โดยมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันถัดจาก

 วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนเวลา 6 เดือน รวมไปถึงการยกเวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับรายไดท่ีจายไปเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย

 ที ่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุดที ่มีมูลคาไมเกิน

 3 ลานบาท เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองเปนจำนวนรอยละ 20  

 ของมูลคาอสังหาริมทรัพย โดยผูไดรับสิทธิจะตองไมเคยมีกรรมสิทธิ์

 ในอสังหาริมทรัพยมากอน และมีช่ือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย

 ที่ซื้อเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ป โดยตองใชสิทธิยกเวนภาษี

 เงินไดบุคคลธรรมดาตอเน่ืองกัน 5 ปภาษี นับแตปภาษีท่ีมีการจดทะเบียน

 การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย โดยใหแบงใชสิทธิเปนจำนวน

 เทาๆ กันในแตละปภาษี ทั้งนี้ ตองจายคาซื้ออสังหาริมทรัพยและ

 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรี

 มีมติเห็นชอบถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 น้ันสงผลใหมีการเปล่ียนแปลง

 ราคาประเมินที่ดินใหม  ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบที่บริษัทฯ และ

 บริษัทยอยในสวนของภาระตนทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

   ทั้งนี้ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ไดวางแนวทาง

   แกปญหาไวโดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการ

   ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและการใชประโยชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให

   เกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ใหนอยที่สุดหรือไมกระทบเลย

 6.3 ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดิน

   ที่จัดซื้อมาแลวใหไดรับผลตอบแทนตามเปาหมายที่วางไว

   ภายในระยะเวลาที ่กำหนดไดหรือไม บริษัทฯ ไดควบคุม

   ความเสี่ยงดังกลาว โดยทำการวิเคราะหสภาพตลาดทั้งดาน

   ความตองการและสินคาคงเหลือจากผูประกอบการรายอื่น

   ในแตละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงขอมูลทางดานการตลาดของธุรกิจ

   อสังหาริมทรัพย และการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินในทำเลตางๆ

   อยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการ

   พัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองตอภาวะตลาดและเศรษฐกิจ

   ในแตละชวงเวลาไดถูกตอง การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ขางตน  

   ทำใหบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงในการซ้ือท่ีดินไดเปนอยางดี

 7) ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางดานจัดสรรและกฎหมาย

  จัดสรร

 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบ

 ที ่กำหนดไวโดยไมติดขอกำหนด กฎหมาย หรือขอบังคับใดๆ 

 โดยบริษัทฯ ไดทำการควบคุมความเส่ียงในดานน้ี โดยการตรวจสอบ

 ขอบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการอยางรอบคอบ  

 ที่มีอยูในปจจุบันรวมทั้งที่จะประกาศใชในอนาคตอันใกล เชน  

 ขอบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร  

 ขอบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน และขอบัญญัติยอยแตละทองถ่ิน  

 ซึ่งมีผลตอการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์

 และการโอนสิทธิ์ตางๆ บนที่ดินอยางครบถวน ตอจากนั้น บริษัทฯ  

 จะทดลองวางผังโครงการที่ผานการคำนึงถึงปจจัยเหลานี้แลว

 บนที่ดินนั้นๆ วาไดผลตรงตามความตองการของบริษัทฯ หรือไม  

 กอนการซื้อที่ดิน

 
 (2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย
 บริษัทฯ ไดพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรมโดยเชาท่ีดินจากเจาของ
 ที่ดินที่ตั้งอยูในทำเลที่มีศักยภาพในยานกลางใจเมือง ซึ่งสวนใหญ
 จะมีระยะเวลาการเชาที่ดิน 30 ป และสิทธิในการตออายุสัญญา
 เชาอีก 30 ป โดยที่ดินที่เชาจะพัฒนาเปนโครงการเชิงพาณิชย  
 เชน อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือเซอรวิสอพารทเมนท ซ่ึงการพัฒนา
 โครงการดังกลาวอาจจะมีปจจัยเสี่ยงที่ตองใชเงินลงทุนในการ
 พัฒนาสูง แตบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในระยะยาวจากคาเชา
 พื้นที่อาคาร โดยหากภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตในภาวะปกติ
 อยางตอเนื ่อง ความตองการเชาพื ้นที ่ในอาคารเชิงพาณิชย
 จะเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนดวย อยางไรก็ตาม ในการ
 พัฒนาอาคารเชิงพาณิชยดังกลาว บริษัทฯ ก็ยังคงตองระมัดระวัง
 ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาเชาอยางเครงครัด และ
 ตองมีการวางแผนบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการ
 ควบคุมตนทุนทางการเงินอยางเครงครัดทั้งแหลงเงินกู และอัตรา
 ดอกเบี้ย โดยเฉพาะในระหวางการพัฒนาโครงการจะตองมีการ
 ควบคุมตนทุนใหอยู ในงบประมาณ และคัดเลือกผู ร ับเหมา
 งานกอสรางท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหงานเสร็จตรงตามเวลาและแผนงาน
 ที่วางไว

 อีกทั้งการพัฒนากอสรางโครงการดังกลาวตองไดรับอนุญาตจาก

 หนวยงานท่ีเก่ียวของเชน ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากกรุงเทพมหานคร 

 ไดรับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสำนัก

 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนตน 

 ซึ ่งตองทำการศึกษากฎหมายที่เกี ่ยวของและเตรียมการตางๆ  

 เปนอยางดีเพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวของ

 ในดานการตลาดก็ไดมีการศึกษาลูกคากลุมเปาหมายและสำรวจ

 ตลาด ถึงแนวโนมความตองการดานตางๆ เพื ่อมาดำเนินการ

 ออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และใหสามารถ

 แขงขันไดกับคูแขง อีกทั้งตองคอยติดตามความเปลี่ยนแปลง

 ที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

 นอกจากน้ี ยังอาจมีปจจัยเส่ียงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ เชน 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายของสวนราชการ การชุมนุมทางการเมือง  

 ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนคนงานหรือวัสดุกอสราง เปนตน  

 ซึ ่งที ่ผานมาบริษัทฯ ไดติดตามในกรณีที่เกิดเหตุการณเหลานี้

 อยางใกลชิด เพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในทันที

 ในป 2558 บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงท่ีกำลังพัฒนาคือ โครงการ

 FYI Center ซึ่งโครงการจะประกอบไปดวยอาคารสำนักงานและ

 โรงแรม ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 (ใกลถนน

 คลองไผสิงโต) ตรงขามกับศูนยประชุมแหงชาติสิร ิก ิติ ์และ

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ เชาที ่ดินจาก

 สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและผูรับเหมากอสราง

 หลักคือ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.)  

 ซ่ึงไดมีการตกลงทำสัญญาเพ่ือควบคุมตนทุนโครงการเปนท่ีเรียบรอย

 แลว อีกทั้งไดมีการทำประกันภัย CAR (Construction All Risks)  

 กับบริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศ  

 ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคาดวาการกอสรางแลวเสร็จพรอม

 ขออนุญาตเปดการใชอาคารไดภายในตนไตรมาส 2 ป 2559 และได

 มีการเตรียมทำกรมธรรมประกันเสี่ยงภัย (Industrial All Risks  

 Insurance) เพื่อรองรับการใชการบริการเชาพื้นที่ของลูกคาตอไป

2 ปจจัยเสี่ยงดานภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธ.ค.ป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูยืมกับสถาบัน

 การเงินเปนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 9,823.23 ลานบาท และเปนหนี้สิน

 ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป จำนวน 6,020.83 ลาน โดยเงินกู

 ระยะสั้นจำนวน 2,690 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินกูที่ครบกำหนดชำระ

 ในเดือนธันวาคม 2558 น้ัน ไดมีการขอขยายอายุวงเงินออกไปอีก 6 เดือน   

 โดยกำหนดใหชำระดวยเงินรับจากการใหเชาชวงอาคารสำนักงาน

 สาทรสแควร แกกองทรัสตเพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ

 สิทธิการเชาที่บริษัทฯ อยูระหวางจัดตั้งขึ้น อยางไรก็ตามถาหากการ

 จัดตั้งกองทรัสตฯ ดังกลาว ไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จกอน

 วงเงินกูดังกลาวจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ก็ไดมี

 การเจรจากับสถาบันการเงินท่ีเปนผูใหสินเช่ือไวเปนการลวงหนาแลววา 

 จะขยายวงเงินกูเปนการกูระยะยาวโดยมีกำหนดทยอยชำระคืนภายใน

 5 ป  สวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เหลือทั้งหมดเปนเงินกูที่มีหลักประกัน  

 (อางอิงถึงขอมูลจากกรมท่ีดินซ่ึงจะประกาศใชบัญชีกำหนดราคาประเมิน

 ทุนทรัพยที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุน - ทรัพยโรงเรือน

 ส่ิงปลูกสรางรอบบัญชีป พ.ศ. 2559 – 2562  ซ่ึงจะมีผลต้ังแต 1 มกราคม  

 2559  เปนตนไป โดยขอมูลจากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  

 เกี่ยวกับภาพรวมราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศฉบับใหมที่จะเริ่มวันที่  

 1 มกราคม 2559 จะปรับสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับราคาประเมินในรอบ

 บัญชี ป 2555 – 2558)

 

35รายงานประจำป 2558



1 ปจจัยเสี่ยงดานการดำเนินงาน

 (1) โครงการที่อยูอาศัย

 แบงออกไดเปนปจจัยหลัก ดังนี้

 1) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน 

 บริษัทฯ  เนนการพัฒนาโครงการบาน และทาวนเฮาส โดยเปน

 กลุมลูกคาระดับกลางและกลางลาง ซึ่งไดเปลี่ยนการกอสราง

 จากระบบกออิฐ-ฉาบปูน มาเปนระบบผนังสำเร็จรูป (Precast) 

 สำหรับสินคาบาน และระบบหลอในท่ี (Tunnel Form) สำหรับสินคา

 ทาวนเฮาส เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการสงมอบบาน

 ซ่ึงใชการกอสรางประมาณ 3 - 4 เดือน ลดการใชแรงงานลง แตท้ังน้ี

 ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการผลิตแผนและการซื้อแบบหลอ

 ในที่ตองมีความตอเนื ่อง จึงตองมีการเลือกสินคาที ่เหมาะสม

 เปนชองวางของตลาดและอยูในราคาที่ลูกคาสามารถเขาถึงได  

 จึงตองมีการควบคุมตนทุน โดยการออกแบบสินคาดวยวัสดุ

 ที่เหมาะสม จางผูรับเหมารายยอยโดยตรงไมผานผูรับเหมาใหญ 

 และสั่งซื้อวัสดุกอสรางเอง รวมถึงยังตองมีการวางแผนการสั่งซื้อ

 ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยอดขายในแตละป

 2) ความเสี่ยงดานตลาด การขาย และลูกคาไมรับโอน 

 กลุ มลูกคาหลักคือในระดับราคาที ่ 2 - 7 ลานบาท จึงเนนไป

  ในการพัฒนาโครงการที ่เปนสินคาทาวนเฮาส และบานแฝด

 และบานเด่ียวขนาดเล็ก ซ่ึงมีฐานลูกคาท่ีมากกวา แตก็มีคูแขงท่ีมาก

 เชนเดียวกัน ทำใหบริษัทฯ ตองเนนทำเลโครงการ ฟงกช ั ่น

 สภาพแวดลอมภายในโครงการที่ดีกวาคูแขงแตยังคงเปนราคาที่

 แขงขันได อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดบริหารจัดการงานดานการตลาด

 และการขายดังกลาว โดยมีการทำสำรวจทำเลและสภาพตลาด

 กอนการตัดสินใจซื ้อที ่ด ินและเลือกสินคาใหเหมาะสมกับ

 ความตองการของตลาด เพื่อใหสามารถประมาณการยอดขาย

 ไดใกลเคียงความเปนจริง รวมถึงสรางระบบจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา

 ใชในการวิเคราะหขอมูลในการทำการตลาดและการขาย เพื่อให

 สามารถจับกลุมลูกคาไดถูกตองข้ึนและจัดโปรโมช่ันเรงการขายได 

 สำหรับในชวงที่โอนบานใหกับลูกคา ทางบริษัทฯ จะมีการแจงให

 ลูกคาเขาตรวจรับลวงหนา และมีระบบการแกไขหรือซอมแซม

 ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เพื ่อใหลูกคา

 เกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ ยังชวยลูกคาประสานงาน

 กับสถาบันการเงินในดานวงเงินกูเพื่อใหไดรับการอนุมัติตรงตาม

 งวดการรับโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งที่ผานมามีลูกคาที่ไมรับโอนในสัดสวน

 ไมเกินรอยละ 5 ของลูกคาทั้งหมด

 3) ความเสี่ยงดานการบริหารตนทุน

 จากการกอสรางท่ีเปนระบบแผนสำเร็จรูป และระบบหลอในท่ี เพ่ือให

 ควบคุมราคาตนทุนได การออกแบบตองทำไปพรอมกับประมาณ

 ราคาคากอสรางทั้งสวนของสาธารณูปโภค และบานขาย จะตอง

 มีการเลือกและควบคุมวัสดุกอสรางใหมีความเหมาะสม มีสินคา

 ทดแทนในระดับราคาเดียวกัน เพื่อควบคุมตนทุน ทั้งนี้ยังตองพึ่ง

 การวางแผนการกอสรางและการกำหนดคาใชจายที่เหมาะสม

 กับยอดขายเพื่อวางแผนการใชเงินที่เหมาะสมและลดความเสี่ยง

 ดานการเงิน

 4) ความเส่ียงจากการปลอยสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารพาณิชย

 ปจจุบันธนาคารพาณิชยในประเทศเขมงวดการปลอยสินเชื ่อ

 แกผูบริโภคท่ีซ้ือท่ีอยูอาศัย อันเน่ืองจากความวิตกของภาระหน้ีสิน

 ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย

 จะปฏิเสธไมอนุมัติสินเชื่อแกลูกคา ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดการ

 โอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ จะประเมิน

 คุณสมบัติเบ้ืองตนและความสามารถในการผอนชำระเงินกูของลูกคา

 ที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแตชวงที่เขามาซื้อโครงการ

 ไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำใหความเสี่ยง

 จากการปลอยสินเชื่อลดลง

 5) ความเสี่ยงดานการบริหาร แบงออกเปน 2 สวน คือ

 1. ฝายโครงการตองมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไมใหเกิด

   ความเดือดรอนตอพื้นที่ขางเคียง และชุมชนตองมีการจัดการ

   ใหไดสินคาที่มีมาตรฐาน โดยการกอสรางใหตรงตามแบบ  

   กำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายใหชัดเจน  

   รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินคาตางๆ เพื่อเปนการเพิ่ม

   ความเช่ือม่ันของลูกคา และตองมีการจัดการบริการหลังการขาย

   ที่ดีสรางความเขาใจใหลูกคา

 2. ฝายสนับสนุนโครงการ ตองกำหนดระยะเวลาการทำงานให

   สอดคลอง และสงเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อใหเกิด

   การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

 6) ความเสี่ยงดานเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

 6.1 ความเสี่ยงที่ไมสามารถซื้อที่ดินได ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้น

   บางครั้งบริษัทฯ อาจจะไมสามารถซื้อที่ดินแปลงที่ตองการได  

   อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้

   -  มีผูซ้ือรายอ่ืนเขามาซ้ือแขงกับบริษัทฯ โดยใหราคาหรือ

    เงื่อนไขที่ดีกวา

   -  เจาของท่ีดินเพ่ิมราคาขายสูงกวาราคาเดิมท่ีแจงไวมาก

   -  บริษัทฯ ไมสามารถรวบรวมท่ีดินไดตอเน่ืองเปนผืนเดียวกัน

    ซึ่งอาจจะเกิดจากเจาของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไข

    การขายหรือมีผูมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลง

    ดักไวกอนแลว

  6.2 การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแมวาในขั้นตอนการซื้อที่ดินของ

   บริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั ้งกอนที่จะขออนุมัติตอ

   คณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งกอนที่จะ

   วางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื ้อที ่ดิน แตก็อาจจะเกิด

   ความผิดพลาดที่ไมคาดคิดได โดยปญหาอาจจะเกิดจากการ

   ตีความที่แตกตางกันของหนวยราชการที่เกี่ยวของในการใช

   ประโยชนพ้ืนท่ีดินหรือการท่ีไมสามารถเขาไปตรวจสอบสภาพ

   พื้นที่ไดอยางละเอียดกอนทำสัญญา เปนตน

 ซึ่งหลักประกันสวนใหญเปนบานและที่ดินเพื่อขายในโครงการของ

 บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ทยอยขายและโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา พรอมทั้ง

 จายชำระคืนหน้ีสถาบันการเงิน บางสวนเปนเงินกูเพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน และจะ

 แปลงเปนเงินกูระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการตอไป สวนเงินกูเพื่อใชใน

 การพัฒนาโครงการในสวนของโครงการอาคารสูงจะเปนเงินกูระยะยาว

 มีระยะเวลาการกูประมาณ 10 ป ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการวางแผนการบริหาร

 จัดการทางการเงินโดยเฉพาะกระแสเงินสดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  

 นอกจากน้ี ยังมีการติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจ ภาวะอัตราดอกเบ้ีย

 และอัตราเงินเฟออยางใกลชิด ทั้งนี ้เพื ่อลดความเสี่ยงในกรณีที่มี

 เหตุการณไมปกติเกิดขึ ้น บริษัทฯ ก็ยังสามารถชำระคืนหนี้ใหแก

 สถาบันการเงินไดตามสัญญาเงินกู และไมมีผลกระทบตอการดำเนินงาน

 ในโครงการตางๆ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานคอยติดตามและจัดทำขอมูลทาง

 การเงิน เปรียบเทียบกับเง่ือนไขทางการเงิน เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ จะไม

 ผิดเงื่อนไขการกูยืมเงินกับสถาบันการเงิน มีการรายงานใหฝายบริหาร

 ระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอยางตอเนื่อง 

 และกำหนดมาตรการการดำเนินการเม่ือเขาใกลคาเปาหมาย ฝายบริหาร

 ยังไดเร่ิมทำการศึกษาและหาแนวทางระดมทุนจากตลาดทุนอีกทางหน่ึง  

 เพื่อลดการพึ่งพิงการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

 การมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย คาเชา และคาบริการตางๆ  

 อยางตอเนื่อง และมีความหลากหลายทำใหบริษัทฯ สามารถชำระคืน

 เงินกู ไดตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความยืดหยุ น เพื ่อรองรับ

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งจากการคาดการณ บริษัทฯ  

 คาดวา จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากโครงการในอนาคตที่เริ่มทยอยแลวเสร็จ

 อยางตอเนื่อง 

3 ปจจัยเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

 ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนของ บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน  

 จำกัด (มหาชน) “เคแลนด” ทั้งหมดจากผูถือหุนเดิม เพื่อขยายธุรกิจ

 การพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยในแนวราบ และบริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลง

 คณะกรรมการใหมทั ้งหมด โดยเปนตัวแทนผู บริหารจากบริษัทฯ  

 จำนวน 7 ทาน อยางไรก็ตาม ในสวนของผูบริหารในระดับจัดการและ

 พนักงานสวนใหญยังคงเปนพนักงานเดิมที ่ทำงานอยู ใน บริษัท  

 กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเปนเวลานาน ดังนั้นจึง

 สามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดทันที โดยไมตองหยุดดำเนินการ และไมไดมี

 การเปล่ียนแปลงนโยบายหลักใดๆ อยางมีนัยสำคัญท่ีจะเปนผลกระทบ

 ตอการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผานมา บริษัทไดจัดใหมี

 การผสมผสานการทำงานจากทั้งพนักงานเดิม และพนักงานจากกลุม

 บริษัท เคแลนด มีการโอนยายพนักงานมาสังกัดยังบริษัทใหม โอนยาย

 ระบบงานมาเปนระบบปฏิบัติการใหม ในชวงแรกการทำงานมีความ

 ผิดพลาดอยูบาง แตก็ไดรับการแกไขอยางทันทวงที การขาย การกอสราง  

 การโอนบาน และการดูแลลูกคา ไดกระทำอยางตอเน่ือง ปจจุบันบริษัท

 พบวาความเสี่ยงในดานนี้ลดลงอยางมีนัยสำคัญ

4 ปจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

 สืบเนื่องจากนโยบายการปรับปรุงโครงสรางทางดานภาษีอากรของ

 รัฐบาลที่ยังคงมีการดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2557 ซึ่งรัฐบาล

 ไดทำการสงผานนโยบายดังกลาวไปยังกระทรวงการคลัง โดยมี

 วัตถุประสงคเพื่อใหมีการกระจายภาษีไปยังสวนทองถิ่น ใหมีรายได

 จากการเก็บภาษีไดอยางทั ่วถึงและเปนธรรมมากขึ ้น โดยนำการ

 ถือครองทรัพยสิน (Property Tax) มาพิจารณาประกอบในการจัดเก็บ

 ภาษีอากร รวมถึงจัดใหมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีท่ีดิน

 และสิ่งปลูกสรางที่ตางไปจากรูปแบบเดิม เนื่องจากการจัดเก็บใน

 รูปแบบเดิมยังมีปญหาในการจัดเก็บอยูหลายประการ และรัฐบาลจะ

 ผลักดันใหรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (“พระราชบัญญัติ”)  

 มีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรมภายในป 2559 นี ้ เนื ้อหาในราง

 พระราชบัญญัตินั้นมี หลักการและเหตุผลโดยสรุปคือเพื่อปรับปรุง

 กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวยภาษีบำรุง

 ทองที่ เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมาย

 วาดวยภาษีบำรุงทองท่ีไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว การจัดเก็บภาษี

 ตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน

 สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวและใหใชกฎหมายวาดวย

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

 ผู ร ับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกลาว ซึ ่งหากรัฐบาลผลักดันราง

 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดสำเร็จอาจเกิดผลกระทบ

 ทางดานการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจสงผล

 กระทบในการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในสวนของ

 การตีความและการบังคับใชกฎหมาย อัตราภาษีที่จะนำมาปรับใช 

 การคำนวณตนทุนทางอสังหาริมทรัพย และระยะเวลาดำเนินการตางๆ  

 อาจเพิ่มหรือลดอันจะสงผลใหการดำเนินการตามแผนการไมอาจ

 สำเร็จลุลวงได

 นอกจากน้ีมาตรการทางดานการคลังของรัฐบาล เพ่ือกระตุนอสังหาริมทรัพย

 ในป 2558  เรื ่องการลดคาธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ

 และนิติกรรม โดยลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน  

 และคาจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย และหองชุด จากเดิม

 รอยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพยในกรณีการโอน และรอยละ 1  

 ของมูลคาที ่จำนอง แตไมเกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนอง

 อสังหาริมทรัพย เหลือรอยละ 0.01 โดยมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันถัดจาก

 วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนเวลา 6 เดือน รวมไปถึงการยกเวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับรายไดท่ีจายไปเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย

 ที ่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุดที ่มีมูลคาไมเกิน

 3 ลานบาท เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองเปนจำนวนรอยละ 20  

 ของมูลคาอสังหาริมทรัพย โดยผูไดรับสิทธิจะตองไมเคยมีกรรมสิทธิ์

 ในอสังหาริมทรัพยมากอน และมีช่ือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย

 ที่ซื้อเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ป โดยตองใชสิทธิยกเวนภาษี

 เงินไดบุคคลธรรมดาตอเน่ืองกัน 5 ปภาษี นับแตปภาษีท่ีมีการจดทะเบียน

 การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย โดยใหแบงใชสิทธิเปนจำนวน

 เทาๆ กันในแตละปภาษี ทั้งนี้ ตองจายคาซื้ออสังหาริมทรัพยและ

 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรี

 มีมติเห็นชอบถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 น้ันสงผลใหมีการเปล่ียนแปลง

 ราคาประเมินที่ดินใหม  ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบที่บริษัทฯ และ

 บริษัทยอยในสวนของภาระตนทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

   ทั้งนี้ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ไดวางแนวทาง

   แกปญหาไวโดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการ

   ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและการใชประโยชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให

   เกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ใหนอยที่สุดหรือไมกระทบเลย

 6.3 ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดิน

   ที่จัดซื้อมาแลวใหไดรับผลตอบแทนตามเปาหมายที่วางไว

   ภายในระยะเวลาที ่กำหนดไดหรือไม บริษัทฯ ไดควบคุม

   ความเสี่ยงดังกลาว โดยทำการวิเคราะหสภาพตลาดทั้งดาน

   ความตองการและสินคาคงเหลือจากผูประกอบการรายอื่น

   ในแตละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงขอมูลทางดานการตลาดของธุรกิจ

   อสังหาริมทรัพย และการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินในทำเลตางๆ

   อยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการ

   พัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองตอภาวะตลาดและเศรษฐกิจ

   ในแตละชวงเวลาไดถูกตอง การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ขางตน  

   ทำใหบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงในการซ้ือท่ีดินไดเปนอยางดี

 7) ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางดานจัดสรรและกฎหมาย

  จัดสรร

 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบ

 ที ่กำหนดไวโดยไมติดขอกำหนด กฎหมาย หรือขอบังคับใดๆ 

 โดยบริษัทฯ ไดทำการควบคุมความเส่ียงในดานน้ี โดยการตรวจสอบ

 ขอบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการอยางรอบคอบ  

 ที่มีอยูในปจจุบันรวมทั้งที่จะประกาศใชในอนาคตอันใกล เชน  

 ขอบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร  

 ขอบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน และขอบัญญัติยอยแตละทองถ่ิน  

 ซึ่งมีผลตอการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์

 และการโอนสิทธิ์ตางๆ บนที่ดินอยางครบถวน ตอจากนั้น บริษัทฯ  

 จะทดลองวางผังโครงการที่ผานการคำนึงถึงปจจัยเหลานี้แลว

 บนที่ดินนั้นๆ วาไดผลตรงตามความตองการของบริษัทฯ หรือไม  

 กอนการซื้อที่ดิน

 
 (2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย
 บริษัทฯ ไดพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรมโดยเชาท่ีดินจากเจาของ
 ที่ดินที่ตั้งอยูในทำเลที่มีศักยภาพในยานกลางใจเมือง ซึ่งสวนใหญ
 จะมีระยะเวลาการเชาที่ดิน 30 ป และสิทธิในการตออายุสัญญา
 เชาอีก 30 ป โดยที่ดินที่เชาจะพัฒนาเปนโครงการเชิงพาณิชย  
 เชน อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือเซอรวิสอพารทเมนท ซ่ึงการพัฒนา
 โครงการดังกลาวอาจจะมีปจจัยเสี่ยงที่ตองใชเงินลงทุนในการ
 พัฒนาสูง แตบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในระยะยาวจากคาเชา
 พื้นที่อาคาร โดยหากภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตในภาวะปกติ
 อยางตอเนื ่อง ความตองการเชาพื ้นที ่ในอาคารเชิงพาณิชย
 จะเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนดวย อยางไรก็ตาม ในการ
 พัฒนาอาคารเชิงพาณิชยดังกลาว บริษัทฯ ก็ยังคงตองระมัดระวัง
 ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาเชาอยางเครงครัด และ
 ตองมีการวางแผนบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการ
 ควบคุมตนทุนทางการเงินอยางเครงครัดทั้งแหลงเงินกู และอัตรา
 ดอกเบี้ย โดยเฉพาะในระหวางการพัฒนาโครงการจะตองมีการ
 ควบคุมตนทุนใหอยู ในงบประมาณ และคัดเลือกผู ร ับเหมา
 งานกอสรางท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหงานเสร็จตรงตามเวลาและแผนงาน
 ที่วางไว

 อีกทั้งการพัฒนากอสรางโครงการดังกลาวตองไดรับอนุญาตจาก

 หนวยงานท่ีเก่ียวของเชน ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากกรุงเทพมหานคร 

 ไดรับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสำนัก

 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนตน 

 ซึ ่งตองทำการศึกษากฎหมายที่เกี ่ยวของและเตรียมการตางๆ  

 เปนอยางดีเพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวของ

 ในดานการตลาดก็ไดมีการศึกษาลูกคากลุมเปาหมายและสำรวจ

 ตลาด ถึงแนวโนมความตองการดานตางๆ เพื ่อมาดำเนินการ

 ออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และใหสามารถ

 แขงขันไดกับคูแขง อีกทั้งตองคอยติดตามความเปลี่ยนแปลง

 ที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

 นอกจากน้ี ยังอาจมีปจจัยเส่ียงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ เชน 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายของสวนราชการ การชุมนุมทางการเมือง  

 ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนคนงานหรือวัสดุกอสราง เปนตน  

 ซึ ่งที ่ผานมาบริษัทฯ ไดติดตามในกรณีที่เกิดเหตุการณเหลานี้

 อยางใกลชิด เพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในทันที

 ในป 2558 บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงท่ีกำลังพัฒนาคือ โครงการ

 FYI Center ซึ่งโครงการจะประกอบไปดวยอาคารสำนักงานและ

 โรงแรม ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 (ใกลถนน

 คลองไผสิงโต) ตรงขามกับศูนยประชุมแหงชาติสิร ิก ิติ ์และ

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ เชาที ่ดินจาก

 สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและผูรับเหมากอสราง

 หลักคือ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.)  

 ซ่ึงไดมีการตกลงทำสัญญาเพ่ือควบคุมตนทุนโครงการเปนท่ีเรียบรอย

 แลว อีกทั้งไดมีการทำประกันภัย CAR (Construction All Risks)  

 กับบริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศ  

 ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคาดวาการกอสรางแลวเสร็จพรอม

 ขออนุญาตเปดการใชอาคารไดภายในตนไตรมาส 2 ป 2559 และได

 มีการเตรียมทำกรมธรรมประกันเสี่ยงภัย (Industrial All Risks  

 Insurance) เพื่อรองรับการใชการบริการเชาพื้นที่ของลูกคาตอไป

2 ปจจัยเสี่ยงดานภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธ.ค.ป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูยืมกับสถาบัน

 การเงินเปนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 9,823.23 ลานบาท และเปนหนี้สิน

 ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป จำนวน 6,020.83 ลาน โดยเงินกู

 ระยะสั้นจำนวน 2,690 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินกูที่ครบกำหนดชำระ

 ในเดือนธันวาคม 2558 น้ัน ไดมีการขอขยายอายุวงเงินออกไปอีก 6 เดือน   

 โดยกำหนดใหชำระดวยเงินรับจากการใหเชาชวงอาคารสำนักงาน

 สาทรสแควร แกกองทรัสตเพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ

 สิทธิการเชาที่บริษัทฯ อยูระหวางจัดตั้งขึ้น อยางไรก็ตามถาหากการ

 จัดตั้งกองทรัสตฯ ดังกลาว ไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จกอน

 วงเงินกูดังกลาวจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ก็ไดมี

 การเจรจากับสถาบันการเงินท่ีเปนผูใหสินเช่ือไวเปนการลวงหนาแลววา 

 จะขยายวงเงินกูเปนการกูระยะยาวโดยมีกำหนดทยอยชำระคืนภายใน

 5 ป  สวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เหลือทั้งหมดเปนเงินกูที่มีหลักประกัน  

 (อางอิงถึงขอมูลจากกรมท่ีดินซ่ึงจะประกาศใชบัญชีกำหนดราคาประเมิน

 ทุนทรัพยที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุน - ทรัพยโรงเรือน

 ส่ิงปลูกสรางรอบบัญชีป พ.ศ. 2559 – 2562  ซ่ึงจะมีผลต้ังแต 1 มกราคม  

 2559  เปนตนไป โดยขอมูลจากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  

 เกี่ยวกับภาพรวมราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศฉบับใหมที่จะเริ่มวันที่  

 1 มกราคม 2559 จะปรับสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับราคาประเมินในรอบ

 บัญชี ป 2555 – 2558)
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จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว

หุนสามัญ 

หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับอนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว  ดังนี้

ทุนจดทะเบียน    11,037,670,000.00    บาท        แบงเปนหุนสามัญ       2,323,720,000  หุน    มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท

ทุนชำระแลว         7,780,590,264.25    บาท      แบงเปนหุนสามัญ       1,638,019,003  หุน    มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท

ผูถือหุน  
รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ตามที่ปรากฎในรายงานการถือหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หมายเหตุ     - เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559  บริษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแลว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เปน 11,037,670,000 บาท แบงเปน

  หุนสามัญ 2,323,720,000 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 4.75 บาท  ตามมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 

- 1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด เปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository

 Receipt (NVDR) ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขายใหแกผูลงทุน และนำเงินที่ไดจากการขาย NVDR

 ไปลงทุนในหลักทรัพยอางอิงไทยที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชนทางการเงิน

 (Financial Benefit) ไดเสมือนลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไมวาจะเปนเงินปนผล สิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน หรือใบสำคัญ

แสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) แตไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน

- ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ไดที่ www.goldenlandplc.co.th

912,829,6751. บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

284,353,695

55.73

17.362. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED

83,381,1233. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด1/

16,875,800

5.09

1.034. กองทุนเปด บัวหลวงโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 

9,541,9005. กองทุนเปด  บัวหลวงโครงสรางพื้นฐาน

8,312,700

0.58

0.516. นายบุญเกียรติ  เอื้อสุดกิจ

7,198,9007. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

5,862,900

0.44

5,501,4009. นายวิโรจน  จิระพงษตระกูล

5,300,000

0.34

0.3210. นางสุดใจ  วุฒิศักดิ์ศิลป

1,335,660,473ผูถือหุนสัญชาติไทย

ผูถือหุนสัญชาติตางดาว

ยอดรวม

302,358,530

81.54

18.46

1,638,019,003 100.00

0.368. นายสนิท  ดุษฎีโหนด

จำนวนหุนที่ถือ

(หุน)

สัดสวนการถือหุน

(% ของจำนวนหุนทั้งหมด)
รายชื่อผูถือหุน

5,777  ราย

5,822  ราย

45  ราย
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โครงสรางการถือหุน



 (1) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกวารอยละ 60 ของกำไรสุทธิในแตละป ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหนำปจจัยตางๆ มาพิจารณา

 ประกอบดังนี้ เชน ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลองของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการ

 บริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของ

 คณะกรรมการบริษัท

 อนึ่ง การจายเงินปนผลดังกลาวอยูภายใตกรอบของกฎหมายที่กำหนดใหบริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลไดก็ตอเมื่อไมมียอดคงเหลือของ

 การขาดทุนสะสมแลว

 

 (2) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
  สำหรับบริษัทยอย บริษัทฯ มิไดกำหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยไวแตอยางใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจายเงินปนผล

 ของบริษัทยอยใหกับบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทยอยนั้นๆ เรื่องการจายเงินปนผล ซึ่งจะตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญผูถือหุน

 โดยการจายเงินปนผลบริษัทยอยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปที่บริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

 และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก

 นอกจากนี้ การจายเงินปนผล  บริษัทยอยจะตองมีการกันเงินสำรองไวอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร จนกวาทุนสำรองจะมีจำนวน

 หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทยอยนั้น

38 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

นโยบายจายเงินปนผล
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โครงสรางองคกร

โครงสรางองคกร บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน
ผูอำนวยการอาวุโส

สายงานพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานอำนวยการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สายงานบัญชีและการเงินกรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการ

สายงานโครงการ
เชิงพาณิชยกรรม

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สายงานพัฒนา
โครงการบานเดี่ยว

สายงานพัฒนาโครงการ
ทาวนโฮมและบานแฝด

สายงานสื่อสารองคกร
ผูอำนวยการ

สายงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและธุรการ
ผูอำนวยการอาวุโส

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและ
กำกับดูแลกิจการ
ผูอำนวยการ

สายงานสนับสนุน
โครงการที่อยูอาศัย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ



ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้ง
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 26 ธ.ค. 2555 7 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี  กรรมการ / รองประธานกรรมการ 25 ธ.ค. 2555 6 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี * กรรมการ 23 เม.ย. 2556 5 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 4. นายโชติพัฒน พีชานนท กรรมการ 23 เม.ย. 2556 5 ครั้ง/ 7 ครั้ง 

 5. นายสิทธิชัย   ชัยเกรียงไกร กรรมการ 26 ธ.ค. 2555 6 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 6. นายชายนอย เผื่อนโกสุม * กรรมการอิสระ 27 ธ.ค. 2555 7 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 7. นายอุดม พัวสกุล * กรรมการอิสระ 27 ธ.ค. 2555 6 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 8. นายชินวัฒน ชินแสงอราม  กรรมการอิสระ 15 ก.ย. 2557 7 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 9. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ / ประธานอำนวยการ 25 ธ.ค. 2555 7 ครั้ง/ 7 ครั้ง

        4.1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงาน

         สอบบัญชีตนสังกัด

        4.2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน ท่ีมีมูลคาการใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน

         เกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปน

         ผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ  ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

        4.3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดสวนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปนธุรกิจปกติ  

         รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ 

         บริษัทยอย บริษัทรวม ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา  

         โดยใหนับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใช

         กรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ 

  5.  ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

   ของบริษัทฯ 

 6.  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ   

   บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective decision) ได

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ   

 กรรมการสองในสี่คนดังตอไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  1)  นายปณต สิริวัฒนภักดี  2)  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  3)  นายธนพล ศิริธนชัย  4)  นายโชติพัฒน พีชานนท

 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

    1.     ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมของผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวัง  

         รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย

   2.    กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการเปนไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ  

       อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความม่ังค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน

    3.      รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ

    4.   ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได

    5.   จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

    6.   ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

    7.   กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

           การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

           กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

    8.      ในกรณีที่จำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ  

           เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

    9.   จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ่ือชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุนตลอดจนการให  

           คำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อยางสม่ำเสมอ  

           อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

    10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพย

           ของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญนั้นตอ

           บุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

    11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

  12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 โครงสรางการจัดการของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดยอยอีก 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน และกรรมการไมนอยกวา

 กึ่งหนี่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Directors) จำนวน 1 ทาน  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-

 Executive Directors) จำนวน 8 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวน 4 ทาน คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด   

 โดยในป 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  *กรรมการที่พนจากตำแหนง  และไดกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (ครั้งที่ 22) วันที่ 22 เมษายน 2558

 

 เลขานุการบริษัท  :  นายกำพล ปุญโสณี

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

 • กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการท่ีดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร และมีสวนเก่ียวของในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

 • กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการท่ีมิไดดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร และไมมีสวนเก่ียวของในการบริหาร

    งานประจำของบริษัทฯ อาจจะเปน หรือไมเปนกรรมการอิสระก็ได

 • กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

    และตลาดหลักทรัพย  โดยมีคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

      1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

      ความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

     2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

      บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

     3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับ

      ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

     4.  ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการ

      ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

40 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ



        4.1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงาน

         สอบบัญชีตนสังกัด

        4.2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน ท่ีมีมูลคาการใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน

         เกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปน

         ผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ  ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

        4.3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดสวนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปนธุรกิจปกติ  

         รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ 

         บริษัทยอย บริษัทรวม ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา  

         โดยใหนับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใช

         กรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ 

  5.  ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

   ของบริษัทฯ 

 6.  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ   

   บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective decision) ได

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ   

 กรรมการสองในสี่คนดังตอไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  1)  นายปณต สิริวัฒนภักดี  2)  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  3)  นายธนพล ศิริธนชัย  4)  นายโชติพัฒน พีชานนท

 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

    1.     ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมของผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวัง  

         รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย

   2.    กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการเปนไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ  

       อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความม่ังค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน

    3.      รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ

    4.   ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได

    5.   จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

    6.   ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

    7.   กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

           การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

           กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

    8.      ในกรณีที่จำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ  

           เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

    9.   จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ่ือชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุนตลอดจนการให  

           คำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อยางสม่ำเสมอ  

           อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

    10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพย

           ของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญนั้นตอ

           บุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

    11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

  12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 โครงสรางการจัดการของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดยอยอีก 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน และกรรมการไมนอยกวา

 กึ่งหนี่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Directors) จำนวน 1 ทาน  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-

 Executive Directors) จำนวน 8 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวน 4 ทาน คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด   

 โดยในป 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  *กรรมการที่พนจากตำแหนง  และไดกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (ครั้งที่ 22) วันที่ 22 เมษายน 2558

 

 เลขานุการบริษัท  :  นายกำพล ปุญโสณี

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

 • กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการท่ีดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร และมีสวนเก่ียวของในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

 • กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการท่ีมิไดดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร และไมมีสวนเก่ียวของในการบริหาร

    งานประจำของบริษัทฯ อาจจะเปน หรือไมเปนกรรมการอิสระก็ได

 • กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

    และตลาดหลักทรัพย  โดยมีคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

      1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

      ความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

     2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

      บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

     3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับ

      ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

     4.  ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการ

      ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้
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ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้ง
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร  26 ธ.ค. 2555   7 ครั้ง/ 11 ครั้ง

 2. นายสิทธิชัย   ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร 26 ธ.ค. 2555 11 ครั้ง/ 11 ครั้ง

 3. นายธนพล   ศิริธนชัย กรรมการบริหาร 26 ธ.ค. 2555 11 ครั้ง/ 11 ครั้ง

 4. นายแสนผิน   สุขี กรรมการบริหาร 22 ก.พ. 2556 10 ครั้ง/ 11 ครั้ง 

 5. นายสมบูรณ   วศินชัชวาล กรรมการบริหาร 26 ธ.ค. 2555 11 ครั้ง/ 11 ครั้ง

 6. นายกำพล ปุญโสณี กรรมการบริหาร 22 ก.พ. 2556 11 ครั้ง/ 11ครั้ง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้ง
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายชายนอย   เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 27 ธ.ค. 2555 7 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 2. นายอุดม         พัวสกุล กรรมการตรวจสอบ 27 ธ.ค. 2555 6 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 3. นายชินวัฒน    ชินแสงอราม กรรมการตรวจสอบ  15 ก.ย. 2557 7 ครั้ง/ 7 ครั้ง

 2)  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงปจจุบันประกอบดวยกรรมการ จำนวน 6 ทาน โดยในป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ

 บริหาร รวม 11 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเขาประชุม ดังนี้

 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร  :  นายกำพล ปุญโสณี

  ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมกับ

 ฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไปตาม

 แผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 กลั่นกรองในเรื่องที่ฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

 อีกขั้นหนึ่ง

 ท้ังน้ี การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติท่ีทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ  

 รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด)  

 กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว

 3)  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด มีจำนวน 3 คน  

  โดยมี นายชายนอย เผื่อนโกสุม เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ความสามารถดานบัญชีการเงิน และมีประสบการณเพียงพอที่จะทำหนาที่

 ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

 

 โดยในป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเขาประชุม ดังนี้

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

   1)  นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน  ไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

 2)  นางสาวนัชชาธรณ วงศสุรวัฒน ไดลาออกจากการเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

42 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหาร

   ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู สอบบัญชีสอบทานหรือ

   ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

  2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

   2.1 ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

   2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชา

  ของหนวยงานนี้ 

  3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

   ธุรกิจของบริษัทฯ 

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

   4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

   4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย   

   ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

   ตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

   6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

   6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

   6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

   กับธุรกิจของบริษัทฯ 

   6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

   6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

   6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

   6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

   6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

  8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะ

   การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายใน

   ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

 วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย

 แหงประเทศไทยที่กำหนด วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปน

 ผูมีความรู ความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

 เพียงพอที่จะทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแตละทานมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

 โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่อยูภายใตการกำกับดูแลของ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ในการสอบทานระบบงาน และเรื่องสำคัญตางๆ ที่ผูบริหารใหความสนใจตามที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ  

 ยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ โปรงใส  

 อันเปนพ้ืนฐานของการเติบโตอยางย่ังยืน ดังน้ัน การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จึงเปนไปในทิศทางของการใหคำปรึกษา วิเคราะห เสนอแนะ

 แนวทางแกไขและติดตามผล เพื่อปรับปรุงระบบงานใหสามารถดำเนินไปสูเปาหมายขององคกร และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนเกี่ยวของ

43รายงานประจำป 2558



ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้ง
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายวันชัย   ศารทูลทัต

 4)  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ซ่ึงปจจุบันประกอบดวยกรรมการ จำนวน 3 ทาน โดยในป 2558 

 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา รวม 1 คร้ัง มีรายช่ือและจำนวนคร้ังของการเขาประชุม ดังน้ี

 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา :  นายธนพล  ศิริธนชัย

  ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหนงวางลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

       พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหนงตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไปในกรณีที่มีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแตงตั้งเมื่อมีตำแหนงวางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่จำเปนและเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษา

       คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑและนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา  

       คาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

       การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู  และความรับผิดชอบ

       ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใดที่จำเปนและเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจ

       ผูบริหารระดับสูง  ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 5)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการ จำนวน 6 ทาน โดยในป 2558 มีการประชุม

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเขาประชุม ดังนี้

 

22 ก.พ. 2556ประธานกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

1 ครั้ง/ 1 ครั้ง

 2. นายปณต   สิริวัฒนภักดี 22 ก.พ. 2556กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา

1 ครั้ง/ 1 ครั้ง

 3. นายชายนอย   เผื่อนโกสุม 22 ก.พ. 2556กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา 

1 ครั้ง/ 1 ครั้ง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้ง
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายธนพล        ศิริธนชัย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  24 ก.พ. 2557 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

 2. นายแสนผิน      สุขี กรรมการบริหารความเสี่ยง 24 ก.พ. 2557 3 ครั้ง/ 4 ครั้ง

 3. นายสมบูรณ       วศินชัชวาล กรรมการบริหารความเสี่ยง 24 ก.พ. 2557 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

 4. นายกำพล      ปุญโสณี กรรมการบริหารความเสี่ยง 24 ก.พ. 2557 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง 

 5. นายวิทวัส      คุตตะเทพ กรรมการบริหารความเสี่ยง 24 ก.พ. 2557 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

 6. นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน กรรมการบริหารความเสี่ยง 24 ก.พ. 2557 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :   นายกำพล  ปุญโสณี

44 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร เพื่อเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

   บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือปองกันหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึงจัดใหมีการประเมิน

   ความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผน

   จัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการ

   ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง  

  8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและ

   การจัดการความเสี่ยง

 การสรรหา แตงตั้ง และวาระการดำรงตำแหนง
 • คณะกรรมการบริษัท

  ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวน

  กรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะตองเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนด

  ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑ และวิธีการดังนี้

  1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

  2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด

   มากนอยเพียงใดไมได

  3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

   ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธาน

   เปนผูออกเสียงชี้ขาด

  ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม

  ตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู  

  เวนแตวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน

  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

  1. ตาย

  2. ลาออก

  3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

  4. ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจำป

  5. ศาลมีคำสั่งใหออก

  ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุน

  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  ในการประชุมสามัญประจำปผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทฯ ไดกำหนดใหกรรมการตองออกจากตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

  ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกไมตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกในจำนวนที่ใกลเคียงที่สุดกับอัตราสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะตองออกจาก

  ตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากวาผูใดจะออก สวนในปตอไปใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุด

  เปนผูออกจากตำแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

 •  คณะกรรมการชุดยอย

  คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ซึ่งไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และ

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

45รายงานประจำป 2558



 ประธานอำนวยการ และผูบริหาร
 ปจจุบันผูบริหารของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้

 *หมายเหตุ : ผูบริหารหมายถึง กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารส่ีรายแรก นับตอจากประธานอำนวยการลงมาและผูซ่ึงดำรงตำแหนงเทียบเทาผูดำรงตำแหนงระดับบริหาร

                รายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

 ท้ังน้ี กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทาน เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายกำหนด และไมปรากฏวามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระยะเวลาท่ีผานมาเก่ียวกับ

 1. การถูกพิพากษาวากระทำผิดตามกฎหมายทางอาญา

 2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

 3. การเปนผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

 ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกรไดแก นายธนพล ศิริธนชัย ซึ่งดำรงตำแหนงเปนประธานอำนวยการของบริษัทฯ โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ

 ในการปฏิบัติงานตางๆ ตามที่คณะกรรมการไดมอบหมาย โดยไมมีลักษณะ เปนการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหประธานอำนวยการ  

 หรือผูรับมอบอำนาจจากประธานอำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง

 ผลประโยชนกับบริษัทฯ (ตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   

 และ/หรือ ที่ ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด ยกเวนเปนการอนุมัติ

 รายการที่เปนไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว

 ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ

 1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว

 2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

  หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ

 3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัทฯ

 4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษา

  ระเบียบวินัยการทำงานภายในองคกร

 5. อนุมัติการวาจางบุคลากร และการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขต อำนาจหนาที่ดังกลาวตองอยูภายใตอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว

 เลขานุการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท ไดแก นายกำพล ปุญโสณี โดยมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังดูแลและประสานงานใหมี

  การปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ

 2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน

  รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการและ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น

 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง

 1. นายธนพล   ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ

 2. นายแสนผิน   สุขี  กรรมการผูจัดการใหญ 

 3. นายสมบูรณ วศินชัชวาล  รองกรรมการผูจัดการ  สายงานบัญชีและการเงิน

 4. นายกำพล ปุญโสณี  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 5. นายวิทวัส        คุตตะเทพ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม

 6. นายเทพศักดิ์   นพกรวิเศษ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายงานบัญชีและการเงิน
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 • คาตอบแทนกรรมการ

  บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม

  ลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน

  คณะอนุกรรมการตางๆ จะไดรับคาตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

  ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบ้ืองตน แลวนำขอมูลท่ีไดเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ  

 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 คร้ังท่ี 22  เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 มีมติกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

 และสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้ 

  • คาตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท  

   ตอเดือน และคาเบี้ยประชุม 25,000 บาทตอครั้ง กรรมการแตละทาน ไดรับคาตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทตอเดือน และคาเบี้ยประชุม

   20,000 บาทตอครั้ง

  • คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริหารไดรับคาตอบแทนรายเดือน 25,000 บาทตอเดือน   

   กรรมการบริหารแตละทานไดรับคาตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทตอเดือน  ยกเวนกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหนงผูบริหารของบริษัท

  • คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับคาตอบแทนรายเดือน 40,000 บาทตอเดือน  

   กรรมการตรวจสอบแตละทานไดรับคาตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทตอเดือน

  • คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  ประกอบดวยคาเบี้ยประชุม  ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   ไดรับคาเบี้ยประชุม 22,000 บาทตอครั้ง กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแตละทานไดรับคาเบี้ยประชุม 18,000 บาทตอครั้ง

 ท้ังน้ีวงเงินของคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเม่ือรวมกับคาตอบแทนพิเศษ (ถามี) ไมเกินจำนวน 7,000,000 บาทตอป รายละเอียดคาตอบแทน

 และคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในป 2558 มีดังนี้

  1. คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน  

  ในป 2558  บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,703,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  อัตราคาตอบแทนที่ใชในปจจุบันเริ่มใชเดือนพฤษภาคม 2556

  *  ยกเวนกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหนงผูบริหารบริษัท

คณะกรรมการ ป 2558 คาตอบแทนรวม 

 1. คณะกรรมการบริษัท           

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ             

 3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา             

 4. คณะกรรมการบริหาร *           

 5. คาตอบแทนพิเศษ   

  รวม  

2,355,000.00

1,200,000.00

58,000.00

540,000.00

2,550,000.00

6,703,000.00
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  หมายเหตุ  * ยกเวนกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

   ** ไดพนจากตำแหนงกรรมการบริษัท และไดรับเลือกใหกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

 2. คาตอบแทนกรรมการอ่ืนๆ (ท่ีไมใชเงิน)

  - ไมมี  -

 • คาตอบแทนผูบริหาร

 1.  คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงิน

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของประธานอำนวยการ และผูบริหาร เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท

 พิจารณาอนุมัติตอไป

 คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยเงินเดือน และโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการบริษัท ตำแหนง
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหาร
คาตอบแทนพิเศษ รวม

คณะกรรมการ

พิจารณาคา

ตอบแทนและสรรหา

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (บาท)

 1. นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา

415,000 22,000-

-

-

- --

- -

-

-

- -

- -

- -

450,000 887,000

 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา

240,000 18,000 300,000300,000 858,000

 6. นายชายนอย เผื่อนโกสุม ** กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา

260,000 480,000 18,000

58,000

300,000 1,058,000

 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ** กรรมการ 220,000 300,000 520,000

 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการบริหาร 240,000 300,000 780,000

 4. นายโชติพัฒน พีชานนท กรรมการ 220,000 300,000

240,000

540,000

 7. นายอุดม พัวสกุล ** กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

240,000 360,000 300,000 900,000

 9. นายธนพล ศิริธนชัย * กรรมการ/
กรรมการบริหาร

รวม

260,000 - - - -

2,355,000

260,000

6,703,000

 8. นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

260,000 360,000

1,200,000

300,000

2,550,000

920,000

520,000

รายละเอียด

เงินเดือนและโบนัส

รายละเอียด

ป 2557ป 2558

จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)

5 26,811,2886 40,755,9996 46,615,030

5 26,811,2886 40,755,9996 46,615,030

ป 2556

 หมายเหตุ - ป 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกผูบริหาร 6 ราย คือ นายธนพล ศิริธนชัย   นายแสนผิน สุขี   นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นายกำพล ปุญโสณี  นายวิทวัส คุตตะเทพ

    และ นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

  - ป 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกผูบริหาร 5 ราย คือ นายธนพล ศิริธนชัย   นายแสนผิน สุขี   นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นายกำพล ปุญโสณี  และนายวิทวัส คุตตะเทพ

คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำป 2558
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  2. คาตอบแทนผูบริหารอื่นๆ (ที่ไมใชเงิน)  

   บริษัทฯ ไดจัดใหมีเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ และคาตอบแทนอ่ืนๆ (ประกอบดวยคาประกันสังคม คารักษาพยาบาล คาเบ้ียประกันสุขภาพ

   และชีวิต ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง)

รายละเอียด

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อื่นๆ

ป 2557ป 2558

จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)

สวนงาน
จำนวนพนักงาน (ราย)

ป 2557ป 2558 ป 2556

5 1,085,5586 1,642,2106 1,818,948

5 3,990,3176 1,996,0066 2,459,575

1.  สายเจาหนาที่บริหาร 56 6

2.  สายโครงการที่อยูอาศัย 83316 274

3.  สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม 1636 28

4.  สายสนับสนุนการปฏิบัติการ 6197 99

รวม 165455 407

ประเภทผลตอบแทน ป 2557ป 2558 2 ป 2556

1.  เงินเดือน คาจาง 61,826,515227,742,029 206,259,085

2.  โบนัส 13,869,52677,576,646 65,181,633

3.  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.  อื่นๆ

2,177,98112,100,047 8,436,113

19,271,95658,871,268 21,047,775

รวม 97,145,978376,289,990 300,924,606

รวม 5 5,075,8756 3,638,2166 4,278,523

ป 2556

บุคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)
  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีจำนวนพนักงานในชวง 3 ปที่ผานมา แบงเปนสายงานหลัก ดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 455 ราย เปนพนักงานหญิง 227 ราย และพนักงานชาย 228 ราย

 ขอพิพาททางดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2556 - 2558)

 - ไมมี -

 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายผลตอบแทนใหพนักงานอยางเหมาะสมตามหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำไดในแตละป โดยจายในรูปของ

 เงินเดือน โบนัสประจำป เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา แสดงรายละเอียดไดดังนี้

 หมายเหตุ ผลตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก คาประกันสังคม คาคอมมิชช่ัน คาฝกอบรม คารักษาพยาบาล คาเบ้ียประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง และสวัสดิการอ่ืนๆ 

   ผลตอบแทนรวมพนักงานของกลุม บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน ในชวงระหวางวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและตอเนื่อง

 โดยจัดใหมีการอบรมทั้งภายในองคกรและสงไปอบรมภายนอกองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหกับพนักงานอยูตลอดเวลา

1

2

1
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 แผนพัฒนาบุคลากรประจำป พ.ศ.2558 บริษัทฯ วางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

 ของบริษัทฯ ซึ ่งสมรรถนะหลักดังกลาว ไดถูกกำหนดใหเชื ่อมโยงและสนับสนุน วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธ

 ของบริษัทฯ (Business Strategy) ทำใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายธุรกิจตามที่ไดวางไว อีกทั้งหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงาน

 ทุกคนไดมีโอกาสเขารับการอบรม เปนการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ไดใชความรู ทักษะ และความสามารถ

 อยางเต็มศักยภาพ

 ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยมีการจัดฝกอบรมในทุกระดับชั้นของพนักงาน ดังนี้

 • หลักสูตรทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน • หลักสูตรเทคนิคการใช Excel ชวยแกปญหาการทำงาน

 • หลักสูตรความรูพื้นฐานของ Power Point ในการทำงาน  • หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ

 • หลักสูตรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑปูนและกระเบื้อง • หลักสูตรสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได

 • หลักสูตรการจัดทำงบกระแสเงินสด • หลักสูตรพลังของการคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม

 • หลักสูตรการใชงานระบบ AX • หลักสูตรการใชงานระบบ GOLD SM

 • หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร

 หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ อารมณ และสุขภาพ ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี  ความเขาใจ  

 ความสามัคคี และมีความสุขในการทำงาน  ไดแก

 • หลักสูตรลูกนองที่ดี ลูกพี่ที่นารัก

 • หลักสูตรออมกอน รวยกอน

 • Team Building : GOLD CAMP 2015

 • Team Building : GOLD CAMP SPECIAL : Mingle On The Hill

50 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



1515

4

2556 2557 2558

20

15

10

5

0

ชั่วโมงเฉลี่ย

ประเภท จำนวน (คน)

0*การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)

203**การลาปวย  (คน)

การอบรม จำนวน

439 คนจำนวนพนักงานที่ไดรับการพัฒนาและฝกอบรมทั้งสิ้น / คน

22 หลักสูตรการอบรมภายใน (หลักสูตร)

57 หลักสูตรการอบรมภายนอก (หลักสูตร)

2,008,832 บาทคิดเปนคาใชจายทั้งสิ้น (บาท)

GOLD ป 2556

165 คนจำนวนพนักงาน (คน)

650 ชม.จำนวนชั่วโมงการอบรม (ชม.)

4 ชม. / คน / ปชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย / คน / ป 

ป 2557

407 คน

5,990 ชม.

15 ชม. / คน / ป

ป 2558

455 คน

6,941 ชม.

15 ชม. / คน / ป

0การเจ็บปวยจากการทำงาน (คน)

  สุขอนามัยและสภาพแวดลอมในที่ทำงาน

  ในป 2558 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาปวย และเจ็บปวยจากการทำงาน ดังนี้

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย / พนักงาน / ป

  หมายเหตุ  * เปนอุบัติเหตุเล็กนอย ซึ่งยังสามารถมาทำงานไดตามปกติ

     ** สถิติการเจ็บปวยทั่วไปของพนักงานซึ่งไมไดเกิดจากการทำงาน

รายละเอียดการเขารับการอบรมในป 2558

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (ป 2556 - 2558) 

51รายงานประจำป 2558



52 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 
  

- บริษ
ัท นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ปากซอง แคปปตอล จำกัด

 
  

- บริษ
ัท อเดลฟอส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท อีสเทิรน ซีบอรด เรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

 
  

- บริษ
ัท สิริวนา จำกัด

 
  

- บริษ
ัท คริสตอลลา จำกัด

 
  

- บริษ
ัท พรรณ

ธิอร จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เกษ

มทรัพยวัฒ
น จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519) จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ

 
  

- บริษ
ัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
• 2556 – 2558 กรรมการ 

บริษ
ัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 

 
  

 
บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอร่ี จำกัด

 
  

 
บริษัท ทิพยสุพรรณ

บุรี ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 
• 2554 – 2558 กรรมการ 

บริษัท ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 
• 2551 – 2558 กรรมการ 

บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 
  

 
บริษัท ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี  จำกัด

 
  

 
บริษ

ัท น้ำตาลทิพยนครสวรรค จำกัด

 
  

 
บริษ

ัท น้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด

 
• 2549 – 2558 กรรมการ 

บริษั
ท น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร จำกัด

 
  

 
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณ

บุรี จำกัด

 
• 2551 – 2557 กรรมการ 

บริษ
ัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 
  

 
บริษ

ัท ทีซีซี แลนด รีเทล จำกัด

 
• 2548 – 2557 กรรมการ 

บริษ
ัท ทีซีซี แลนด จำกัด

 
• 2554 – 2556  กรรมการ บริษ

ัท วัฒ
นพัฒ

นเทรดดิ้ง จำกัด

 
• 2553  - 2556 กรรมการ 

บริษ
ัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 
• 2552 – 2556 กรรมการ 

บริษ
ัท ปรีดีประภา จำกัด

 
• 2551 – 2556 กรรมการ 

บริษ
ัท ทีซีซี เรียลเอสเตท  

 

 
  

 
ดีเวลลอปเมนท  จำกัด 

 
• 2550 – 2556  กรรมการ บริษ

ัท ที.ซี.ซี. แลนด เลเซอร  
 

 
  

 
(ชื่อปจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลสกรุป) จำกัด

 
• 2547 – 2556 กรรมการ 

บริษ
ัท โกลเดนเวลธ จำกัด

 
• 2554 – 2555 กรรมการ 

บริษ
ัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

 
  

 
บางปะอิน จำกัด

 
• 2553 – 2555 กรรมการ 

บริษ
ัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด

 
• 2551 – 2555 กรรมการ 

บริษ
ัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 

 
• 2553 – 2554 กรรมการ 

บริษ
ัท ทิพยพัฒ

น อารเขต จำกัด

 
  

 
บริษ

ัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล   

 
  

 
พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

 
• 2546 – 2552 กรรมการ 

บริษ
ัท เครืออาคเนย จำกัด

 
• 2547 – 2551 กรรมการ 

บริษ
ัท เทอราโกร จำกัด

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
• - ไมมี -

ป
ระเภ

ท
กรรม

การ  
: กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
 

: กรรมการ
อายุ 

  
 

: 40 ป
คุณ

วุฒ
ิการศึกษ

าสูงสุด 
 

• ปริญ
ญ

าโท เศรษ
ฐศาสตรการเงินการธนาคาร

 
  

มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ป

ระวัติการอบ
รม

ห
ลักสูตรของสม

าคม
สงเสริม

สถาบ
ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors Accreditation Program
 (D

AP10/2547)
การถือห

ุน
ใน

บ
ริษ

ัท
ฯ 

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ  

 
• 2 ป 10  เดือน

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง 

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย
 

• รองประธานกรรมการ / 
 

  
กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา

 
  

-  บริษ
ัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 
• รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 
  

-  บริษ
ัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 
• รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 

 
  

รองประธานคณ
ะกรรมการบริหาร คนที่ 1 

 
  

-  บริษ
ัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

 
• กรรมการ 

 
  

-  บริษ
ัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย
แห

งป
ระเท

ศไท
ย 

 
• กรรมการ / กรรมการผูอำนวยการใหญ


 

  
-  บริษ

ัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 

• กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
 

  
-  บริษ

ัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 

• กรรมการ 
 

  
-  บริษ

ัท อเดลฟอส จำกัด
 

• กรรมการ 
 

  
-  บริษ

ัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
ต

ำแห
น

งใน
กิจการท

ี่แขงขัน
เกี่ยวเน

ื่องกับ
ธุรกิจของบ

ริษ
ัท

ฯ ท
ี่อาจ

ท
ำให

เกิดความ
ขัดแยงท

างผลป
ระโยชน


 

• - ไมมี -
ป

ระวัติการท
ำผิดท

างกฎ
ห

ม
ายใน

ระยะ 10 ป
ท

ี่ผาน
ม

า 
 

• - ไมมี -

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors Accreditation Program
 (D

AP 63/2550)

 
• Financial Institutions G

overnance Program
 ป 2554

 
• The Role of the C

hairm
an Program

 (RC
P) รุนที่ 33/2014

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ

 
• 3 ป 2 เดือน

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ 

 
 

- บริษ
ัท เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

 
 

- บริษ
ัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• - ไมมี -

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
• 2556 – 2557 

ประธานกรรมการ

  
 

 
- บริษ

ัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 
• 2553 – 2556   

ที่ปรึกษ
า

  
 

 
- บริษ

ัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 
• 2553 – 2555  

ประธานคณ
ะกรรมการบริหาร

                         
- สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

 
 

   
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 
• 2551 – 2553 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

 
 

 
และกรรมการผูจัดการใหญ

 

      
 

 
- บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

 
 

 
รองกรรมการผูจัดการใหญ

 

     
 

 
- บริษ

ัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 
• 2550 – 2551 

กรรมการผูจัดการใหญ
  

    
 

 
- บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

 
 

 
รองกรรมการผูจัดการใหญ

 

    
 

 
- บริษ

ัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
• - ไมมี -

ป
ระเภ

ท
กรรม

การ 
: กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
 

: กรรมการอิสระ

 
 

 
  กรรมการตรวจสอบ

อายุ 
 

 
: 64 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  

 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors C
ertification Program

 (D
C

P 109/2551)

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ

 
• 3 ป 2 เดือน

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• - ไมมี -

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• - ไมมี -

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
•  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษ

ายน 2558

 
 

ประธานกรรมการบริหารการพัฒ
นาพิงคนคร (องคการมหาชน)

 
• 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

 
ประธานกรรมการ บริษ

ัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 
• 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 

 
 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 
• 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 

 
ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
• - ไมมี -

ป
ระเภ

ท
กรรม

การ 
: กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
 

: กรรมการอิสระ

 
 

 
  กรรมการตรวจสอบ

อายุ  
 

 
: 54 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• นิติศาสตรมหาบัณ

ฑ
ิต กฎหมายพาณ

ิชยนาวี     

 
 

Tulane U
niversity ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
• นิติศาสตรมหาบัณ

ฑ
ิต กฎหมายเปรียบเทียบ

 
 

U
niversity of M

iam
i ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• - ไมมี -

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ

 
• 1 ป 5 เดือน

 
2. 

รายละเอ
ียด

เกี่ยวกับ
กรรม

การ เจาห
น

าท
ี่บ

ริห
าร 

และผูมีอำน
าจควบ

คุมของบ
ริษั

ท
 แผนดิน

ท
อง พ

ร็อพ
เพ

อรต้ี 

ดีเวลลอป
เม

น
ท

 จำกัด (ม
ห

าชน
)

 
2.1 รายละเอียดคณ

ะกรรม
การบ

ริษ
ัท

 
คณ

ะกรรมการบริษ
ัท แผนดินทอง พ

ร็อพ
เพ

อรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ

การกระท
ำความ

ผิดตาม
กฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

 ขอม
ูล ณ

 วัน
ท

ี่ 29 

กุมภาพันธ 2559

ป
ระเภ

ท
กรรม

การ  
: กรรมการทีเปนอิสระ

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
 

: ประธานกรรมการ 
 

  
 

  ประธานกรรมการพิจารณ
าคาตอบแทนและสรรหา

อายุ  
  

 
: 69 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน
กรรม

การบ
ริษ

ัท
ไท

ย (IO
D

)
 

• - ไมมี -
การถือห

ุน
ใน

บ
ริษ

ัท
ฯ

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ

 
• 3 ป 2 เดือน

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย
 

• - ไมมี -
ตำแห

น
งใน

กิจการอื่น
ท

ี่ไม
ใชบ

ริษ
ัท

จดท
ะเบ

ียน
ใน

ตลาดห
ลักท

รัพ
ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย
 

• ประธานกรรมการ 
 

 
-  บริษ

ัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด 
 

 
 

-  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
 

 
-  บริษ

ัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
 

 
-  บริษ

ัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
 

 
-  บริษ

ัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
 

• ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
 

 
-  บริษ

ัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จำกัด

 
• กรรมการ 

 
 

-  บริษ
ัท วีเอ็นยู เอกซิบิชั่นส เอเชีย-แปซิฟก จำกัด

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
• ปลัดกระทรวงคมนาคม

 
• ประธานกรรมการ

 
 

- บริษ
ัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 
• ประธานคณ

ะกรรมการ 
 

 
- การทาเรือแหงประเทศไทย

 
• กรรมการ 

 
 

- การรถไฟแหงประเทศไทย
 

 
- องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
• - ไมมี - 

 ป
ระเภ

ท
กรรม

การ 
: กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
 

: รองประธานกรรมการ

 
 

  ประธานกรรมการบริหาร

 
 

  กรรมการพิจารณ
าคาตอบแทนและสรรหา

อายุ  
  

: 38 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 
  

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 

 
• ปริญ

ญ
าตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน

 
  

สหรัฐอเมริกา

 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม  

 

 
  

และเศรษ
ฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส 

 
  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irector C
ertification Program

 (D
C

P 46/2547)

 
• D

irector Accreditation Program
 (D

AP 10/2547)

 
• Finance for N

on-Finance D
irectors (FN

D
 10/2547)

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ

 
• 3 ป 2 เดือน

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง 

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

 
  

- บริษ
ัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 
• กรรมการ / กรรมการบริหาร

 
  

- บริษ
ัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 
  

- บริษ
ัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ

 
  

- บริษ
ัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 
  

- บริษ
ัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 
  

- บริษ
ัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เกษ

มทรัพยสิริ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นอรธ ปารค เรียลเอสเตท จำกัด

 
  

- บริษ
ัท หนองคายคันทรี กอลฟคลับ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นอรม จำกัด

ป
ระเภ

ท
กรรม

การ  
: กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
  

: กรรมการ

อายุ 
  

 
: 52 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 

 
• ปริญ

ญ
าโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 

 
  

มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors C
ertification Program

 (D
C

P 155/2555)

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ 
 

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ  

 
• 2 ป 10 เดือน

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• ประธานคณ

ะกรรมการบริหาร 

 
- บริษ

ัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 
 

- บริษ
ัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 
• รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

 
 

- บริษ
ัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย 

 
• ที่ปรึกษ

า 

 
  

-  บริษ
ัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 
• กรรมการผูจัดการใหญ

 

 
  

-  บริษ
ัท เครืออาคเนย จำกัด

 
• ประธานกรรมการบริหาร

 
  

-  บริษ
ัท อาคเนย แคปปตอล จำกัด

 
• กรรมการ 

 
  

-  บริษ
ัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

 
  

-  บริษ
ัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า  

 
• - ไมมี -

ป
ระเภ

ท
กรรม

การ  
: กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
  

: กรรมการ 

 
  

 
  กรรมการบริหาร

อายุ 
  

 
: 61 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• M

ini M
BA  สาขา Leadership M

anagem
ent  

 
  

มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors C
ertification Program

 (D
C

P 26/2546)

 
• D

C
P Refresher C

ourse (2/2549)

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ

 
• 3 ป 2 เดือน

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 
  

-  บริษ
ัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 
  

-  บริษ
ัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

 
  

-  บริษ
ัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 
• กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

 
  

-  บริษ
ัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

 
• กรรมการ / รองประธานคณ

ะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

 
  

-  บริษ
ัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ 

 
  

-  บริษ
ัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด

 
• กรรมการ 

 
  

-  บริษ
ัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 
• กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ

 

 
  

-  บริษ
ัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 
• กรรมการ 

 
  

-  บริษ
ัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
• กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ



 
  

- บริษ
ัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
• - ไมมี -

ป
ระเภ

ท
กรรม

การ 
: กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
  

: กรรมการอิสระ

 
 

 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 
 

 
  กรรมการพิจารณ

าคาตอบแทนและสรรหา

อายุ  
 

 
: 65 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท การบริหาร 

 
 

สถาบันบัณ
ฑิ

ตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง 

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ

 
 

-  บริษ
ัท อาดามาส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการและทนายความหุนสวน

 
 

-  บริษ
ัท วีระวงค, ชินวัฒ

น และเพียงพนอ จำกัด 

 
• กรรมการ

 
 

-  บริษ
ัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จำกัด 

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
• - ไมมี -

ป
ระเภ

ท
กรรม

การ 
: กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแห
น

งป
จจุบ

ัน
 

: กรรมการ

 
  

 
  กรรมการบริหาร 

 
  

 
  ประธานอำนวยการ

อายุ 
  

 
: 48 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส

 
  

เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors C
ertification Program

 (D
C

P 39/2547)

 
• D

irectors Accreditation Program
 (D

AP 10/2547)

 
• Audit C

om
m

ittee Program
 (AC

P 39/2555)

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ

 
• - ไมมี -

จำน
วน

ป
ท

ี่เป
น

กรรม
การ

 
• 3 ป 2 เดือน

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง 

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ / กรรมการบริหาร  

 
  

-  บริษ
ัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 
• กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

 
  

-  บริษ
ัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ 

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท บานฉางเอสเตท จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

 
  

- บริษ
ัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นารายณ

 พาวิลเลียน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท สาธรทอง จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

 
  

- บริษ
ัท เฟรส แสควร จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
• กรรมการ

 
  

2546 - 2558 
บริษ

ัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด

 
 

2546 - 2558 
บริษ

ัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
• - ไมมี -

 
2.2 รายละเอียดเจาห

น
าท

ี่บ
ริห

าร

 
เจาหนาที่บริหารบริษ

ัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติการกระทำผิด

ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ
 วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

ตำแห
น

ง  
: กรรมการบริหาร

 
  

 
  กรรมการผูจัดการใหญ

  

อายุ  
  

 
: 51 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท บริหารธุรกิจ (Ex. M

BA)

 
  

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors C
ertification Program

 (D
C

P 190/2557)

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ

 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง 

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ
การท

ำงาน
ใน

ระยะเวลา 5 ป
 ยอน

ห
ลัง 

ตำแห
น

งใน
บ

ริษั
ท

จดท
ะเบี

ยน
อ่ืน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ยแห
งป

ระเท
ศไท

ย
 

• - ไมมี -
ตำแห

น
งใน

กิจการอื่น
ท

ี่ไม
ใชบ

ริษ
ัท

จดท
ะเบ

ียน
ใน

ตลาดห
ลักท

รัพ
ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย
 

• กรรมการ 
 

  
- บริษ

ัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
 

  
- บริษ

ัท บานฉางเอสเตท จำกัด
 

  
- บริษ

ัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
 

  
- บริษ

ัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด
 

  
- บริษ

ัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด
 

  
- บริษ

ัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
 

  
- บริษ

ัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
 

  
- บริษ

ัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
 

  
- บริษ

ัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
 

  
- บริษ

ัท นารายณ
 พาวิลเลียน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท สาธรทอง จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

 
  

- บริษ
ัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
• 2551 - 2555 

ผูอำนวยการอาวุโส 
                                

-  บริษ
ัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 
• 2550 - 2556 

กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
                                  

- บริษ
ัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด

 
• 2545 - 2556 

กรรมการการลงทุน 
                                  

- กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้
ป

ระวัติการท
ำผิดท

างกฎ
ห

ม
ายใน

ระยะ 10 ป
ท

ี่ผาน
ม

า
 

• - ไมมี -

ตำแห
น

ง   
: ผูชวยกรรมการผูจัดการ   

 
 

 
  

 
  สายงานโครงการเชิงพาณ

ิชกรรม

อายุ  
  

 
: 44 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท บริหารธุรกิจ  

 
  

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

 
• ปริญ

ญ
าโท วิศวกรรมโครงสราง 

 
  

U
niversity of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• - ไมมี -

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ
 

• - ไมมี -
ป

ระสบ
การณ

การท
ำงาน

ใน
ระยะเวลา 5 ป

 ยอน
ห

ลัง 
ตำแห

น
งใน

บ
ริษั

ท
จดท

ะเบี
ยน

อ่ืน
ใน

ตลาดห
ลักท

รัพ
ยแห

งป
ระเท

ศไท
ย

 
• - ไมมี -

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย
แห

งป
ระเท

ศไท
ย

 
• - ไมมี -

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
• - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ
ท

ำงาน
 

• 2548 - 2556     ผูอำนวยการฝายพัฒ
นาธุรกิจ 

                                 
-  บริษ

ัท ฟโก คอรปอเรชั่น จำกัด
 

• 2535 - 2548 
วิศวกรโครงสราง อาวุโส

                               
-  บริษัท เอเช่ียน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
• - ไมมี -

ตำแห
น

ง   
: ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

 
  

 
  สายงานบัญ

ชีและการเงิน
อายุ 

  
 

: 48 ป
คุณ

วุฒ
ิการศึกษ

าสูงสุด 
 

• ปริญ
ญ

าโท บัญ
ชีบริหาร

 
  

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 
• ปริญ

ญ
าโท เศรษ

ฐศาสตรธุรกิจ 
 

  
สถาบันบัณ

ฑ
ิตพัฒ

นบริหารศาสตร 
ป

ระวัติการอบ
รม

ห
ลักสูตรของสม

าคม
สงเสริม

สถาบ
ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• - ไมมี - 

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ
 

• - ไมมี -
ป

ระสบ
การณ

การท
ำงาน

ใน
ระยะเวลา 5 ป

 ยอน
ห

ลัง 
ตำแห

น
งใน

บ
ริษั

ท
จดท

ะเบี
ยน

อ่ืน
ใน

ตลาดห
ลักท

รัพ
ยแห

งป
ระเท

ศไท
ย

 
• - ไมมี -

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย
แห

งป
ระเท

ศไท
ย

 
• กรรมการ

 
  

-  บริษ
ัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด 

 
• กรรมการ

 
  

-  บริษ
ัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ
ท

ำให
เกิดความ

ขัดแยงท
างผลป

ระโยชน


 
•  - ไมมี -  

ป
ระสบ

การณ
ท

ำงาน
 

 • 2548 - 2556 
ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญ

ชี
 

  
- บริษ

ัท คาเหล็กไทย  จำกัด (มหาชน)
ป

ระวัติการท
ำผิดท

างกฎ
ห

ม
ายใน

ระยะ 10 ป
ท

ี่ผาน
ม

า
 

• - ไมมี -

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ 

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท บานฉางเอสเตท จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

 
  

- บริษ
ัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

 
  

- บริษ
ัท เฟรส แสควร จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
ฯ ท

ี่อาจ

ท
ำให

เกิดความ
ขัดแยงท

างผลป
ระโยชน



 
•  - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
 •  2552 - 2555 

กรรมการผูจัดการ 

                  
- บริษ

ัท คาซาวิลล จำกัด

 
 

 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

                  
- บริษ

ัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 
•  2549 - 2551 

ผูอำนวยการอาวุโส  สายโครงการบาน

                               
- บริษ

ัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 
•  2545 - 2548 

ผูอำนวยการฝายโครงการ - คอนโดมิเนียม

                               
- บริษ

ัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

ป
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ำผิดท
างกฎ

ห
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ายใน
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ท
ี่ผาน

ม
า

 
•  - ไมมี -

ตำแห
น

ง  
: กรรมการบริหาร

 
  

 
  รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญ

ชีและการเงิน

อายุ  
  

 
: 52 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป
ระวัติการอบ
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ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors C
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 (D
C

P 102/2551)

การถือห
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• - ไมมี -
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ตำแห
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• - ไมมี -

ตำแห
น

งใน
กิจการอื่น

ท
ี่ไม

ใชบ
ริษ

ัท
จดท

ะเบ
ียน

ใน
ตลาดห

ลักท
รัพ

ย

แห
งป

ระเท
ศไท

ย

 
• กรรมการ 

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท บานฉางเอสเตท จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

 
  

- บริษ
ัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

 
  

- บริษ
ัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นารายณ

 พาวิลเลียน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

 
  

- บริษ
ัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท สาธรทอง จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

 
  

- บริษ
ัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

 
  

- บริษ
ัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

 
  

- บริษ
ัท เฟรส แสควร จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

 
  

- บริษ
ัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

 
  

- บริษ
ัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ต
ำแห

น
งใน

กิจการท
ี่แขงขัน

เกี่ยวเน
ื่องกับ

ธุรกิจของบ
ริษ

ัท
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ี่อาจ
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ำให

เกิดความ
ขัดแยงท

างผลป
ระโยชน



 
•  - ไมมี -

ป
ระสบ

การณ


 
• กรรมการ 

 
  

-  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 

 
  

-  บริษ
ัท พฤกษ

า เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

ป
ระวัติการท

ำผิดท
างกฎ

ห
ม

ายใน
ระยะ 10 ป

ท
ี่ผาน

ม
า

 
•  - ไมมี -

ตำแห
น

ง   
: กรรมการบริหาร 

 
  

 
  เลขานุการบริษ

ัท

 
  

 
  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒ

นาธุรกิจ

อายุ  
  

 
: 44 ป

คุณ
วุฒ

ิการศึกษ
าสูงสุด 

 
• ปริญ

ญ
าโท บริหารธุรกิจ  

 
  

U
niversity of N

ew
castle upon Tyne  ประเทศอังกฤษ

ป
ระวัติการอบ

รม
ห

ลักสูตรของสม
าคม

สงเสริม
สถาบ

ัน

กรรม
การบ

ริษ
ัท

ไท
ย (IO

D
)

 
• D

irectors Accreditation Program
 (D

AP 87/2554)

 
• D

irector C
ertification Program

 (D
C

P 185/2557)

 
• Risk M

anagem
ent C

om
m

ittee Program
 (RM

P 4/2557)

การถือห
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ฯ

 
• - ไมมี -

คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร

1. ขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัทยอย บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

รายชื่อกรรมการ GOLD

นายวันชัย   ศารทูลทัต 
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1

นายปณต สิริวัฒนภักดี2

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี3

นายโชติพัฒน พีชานนท4

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร5

นายชายนอย เผื่อนโกสุม6

นายอุดม พัวสกุล7

นายชินวัฒน ชินแสงอราม8

นายธนพล   ศิริธนชัย9

นายสมบูรณ วศินชัชวาล10

นายแสนผิน สุขี11

นายกำพล ปุญโสณี12

นายวิทวัส คุตตะเทพ13

นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

หมายเหตุ:    = ประธานกรรมการ l = ประธานอำนวยการ * = กรรมการผูมีอำนาจ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร x = ผูบริหาร (ตามนิยาม กลต.)

รายชื่อบริษัทและบริษัทยอย
GOLD : บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
BE : บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด
NS : บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด
UN : บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด
RV : บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด
NR : บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด
GMF : บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

GM : บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
SS : บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด
ST : บริษัท สาธรทอง จำกัด
WH : บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด
GP : บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
PO : บริษัท โกลเดน แลนด (โปโล) จำกัด

MSGL : บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
GH : บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
GPS : บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
NSH  : บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด 
GLR : บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
KLAND : บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

FS : บริษัท เฟรส แสควร จำกัด
PPA : บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด
RR : บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด
SWL : บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

14

บริษัทยอย

BE NS UN RV NR GMF GM SS ST WH GP PO MSGL GH GPS NSH GLR KLAND FS PPA RR SWL
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   - บริษัท นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด

   - บริษัท ปากซอง แคปปตอล จำกัด

   - บริษัท อเดลฟอส จำกัด

   - บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

   - บริษัท สิริวนา จำกัด

   - บริษัท คริสตอลลา จำกัด

   - บริษัท พรรณธิอร จำกัด

   - บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

   - บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด

   - บริษัท ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519) จำกัด

   - บริษัท โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

   - บริษัท เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 

   - บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 

    บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอร่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยสุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี  จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยนครสวรรค จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด

 • 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร จำกัด

    บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

 • 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

    บริษัท ทีซีซี แลนด รีเทล จำกัด

 • 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จำกัด

 • 2554 – 2556  กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จำกัด

 • 2553  - 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด

 • 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท   

    ดีเวลลอปเมนท  จำกัด 

 • 2550 – 2556  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด เลเซอร   

    (ชื่อปจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลสกรุป) จำกัด

 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด

 • 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

    บางปะอิน จำกัด

 • 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด

 • 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 

 • 2553 – 2554 กรรมการ บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด

    บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล   

    พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

 • 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ    : 40 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุนในบริษัทฯ 
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 2 ป 10  เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ / 
   กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 • กรรมการ / กรรมการผูอำนวยการใหญ
   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท อเดลฟอส จำกัด
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 
 • - ไมมี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

 • Financial Institutions Governance Program ป 2554

 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 33/2014

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

  - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

  - บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการ

    - บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2556   ที่ปรึกษา

    - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร

                         - สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

     สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • 2551 – 2553 ประธานเจาหนาที่บริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

        - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

       - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 2550 – 2551 กรรมการผูจัดการใหญ  

      - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

      - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 64 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 •  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558

  ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 

  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 

 ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ    : 54 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชยนาวี     

  Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ

  University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 1 ป 5 เดือน

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
 2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ

การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ข อมูล ณ วันที ่  29 

กุมภาพันธ 2559

ประเภทกรรมการ  : กรรมการทีเปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
อายุ     : 69 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 3 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ 
  -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด  
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
  -  บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  -  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • กรรมการ 
  -  บริษัท วีเอ็นยู เอกซิบิชั่นส เอเชีย-แปซิฟก จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมการ
  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ 
  - การทาเรือแหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
  - การรถไฟแหงประเทศไทย
  - องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี - 

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ

    ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 38 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน

   สหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม   

   และเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP 46/2547)

 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

   - บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร

   - บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

   - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด

   - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท นอรธ ปารค เรียลเอสเตท จำกัด

   - บริษัท หนองคายคันทรี กอลฟคลับ จำกัด

   - บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

   - บริษัท นอรม จำกัด

1.   นายวันชัย ศารทูลทัต  

2.  นายปณต สิริวัฒนภักดี 

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ

อายุ    : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ  

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ  

 • 2 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 - บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

  - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษา 

   -  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 • กรรมการผูจัดการใหญ 

   -  บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • ประธานกรรมการบริหาร

   -  บริษัท อาคเนย แคปปตอล จำกัด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ 

      กรรมการบริหาร

อายุ    : 61 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • Mini MBA  สาขา Leadership Management  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)

 • DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 • กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ 

   -  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 65 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท การบริหาร 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ

  -  บริษัท อาดามาส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการและทนายความหุนสวน

  -  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 

 • กรรมการ

  -  บริษัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ

      กรรมการบริหาร 

      ประธานอำนวยการ

อายุ    : 48 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส

   เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)

 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร  

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

   -  บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ

   2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด

  2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

 2.2 รายละเอียดเจาหนาที่บริหาร

 เจาหนาที่บริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติการกระทำผิด

ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      กรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ     : 51 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด
   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด
   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด
   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด
   - บริษัท สาธรทอง จำกัด
   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด
   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด
   - บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • 2551 - 2555 ผูอำนวยการอาวุโส 
                                -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
                                  - บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน 
                                  - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ     

      สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม

อายุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง 

   University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณทำงาน
 • 2548 - 2556     ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
                                 -  บริษัท ฟโก คอรปอเรชั่น จำกัด
 • 2535 - 2548 วิศวกรโครงสราง อาวุโส
                               -  บริษัท เอเช่ียน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ    : 48 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี - 
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ
   -  บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด 
 • กรรมการ
   -  บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 •  - ไมมี -  
ประสบการณทำงาน
  • 2548 - 2556 ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
   - บริษัท คาเหล็กไทย  จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

  •  2552 - 2555 กรรมการผูจัดการ 

                  - บริษัท คาซาวิลล จำกัด

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ

                  - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2549 - 2551 ผูอำนวยการอาวุโส  สายโครงการบาน

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2545 - 2548 ผูอำนวยการฝายโครงการ - คอนโดมิเนียม

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ     : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ 

   -  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 

   -  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร 

      เลขานุการบริษัท

      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อาย ุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of Newcastle upon Tyne  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

 • Director Certification Program (DCP 185/2557)

 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -



3.  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี        

54 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด

   - บริษัท ปากซอง แคปปตอล จำกัด

   - บริษัท อเดลฟอส จำกัด

   - บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

   - บริษัท สิริวนา จำกัด

   - บริษัท คริสตอลลา จำกัด

   - บริษัท พรรณธิอร จำกัด

   - บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

   - บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด

   - บริษัท ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519) จำกัด

   - บริษัท โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

   - บริษัท เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 

   - บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 

    บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอร่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยสุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี  จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยนครสวรรค จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด

 • 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร จำกัด

    บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

 • 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

    บริษัท ทีซีซี แลนด รีเทล จำกัด

 • 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จำกัด

 • 2554 – 2556  กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จำกัด

 • 2553  - 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด

 • 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท   

    ดีเวลลอปเมนท  จำกัด 

 • 2550 – 2556  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด เลเซอร   

    (ชื่อปจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลสกรุป) จำกัด

 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด

 • 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

    บางปะอิน จำกัด

 • 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด

 • 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 

 • 2553 – 2554 กรรมการ บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด

    บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล   

    พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

 • 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ    : 40 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุนในบริษัทฯ 
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 2 ป 10  เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ / 
   กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 • กรรมการ / กรรมการผูอำนวยการใหญ
   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท อเดลฟอส จำกัด
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 
 • - ไมมี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

 • Financial Institutions Governance Program ป 2554

 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 33/2014

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

  - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

  - บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการ

    - บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2556   ที่ปรึกษา

    - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร

                         - สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

     สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • 2551 – 2553 ประธานเจาหนาที่บริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

        - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

       - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 2550 – 2551 กรรมการผูจัดการใหญ  

      - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

      - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 64 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 •  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558

  ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 

  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 

 ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ    : 54 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชยนาวี     

  Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ

  University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 1 ป 5 เดือน

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
 2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ

การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ข อมูล ณ วันที ่  29 

กุมภาพันธ 2559

ประเภทกรรมการ  : กรรมการทีเปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
อายุ     : 69 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 3 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ 
  -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด  
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
  -  บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  -  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • กรรมการ 
  -  บริษัท วีเอ็นยู เอกซิบิชั่นส เอเชีย-แปซิฟก จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมการ
  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ 
  - การทาเรือแหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
  - การรถไฟแหงประเทศไทย
  - องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี - 

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ

    ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 38 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน

   สหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม   

   และเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP 46/2547)

 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

   - บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร

   - บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

   - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด

   - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท นอรธ ปารค เรียลเอสเตท จำกัด

   - บริษัท หนองคายคันทรี กอลฟคลับ จำกัด

   - บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

   - บริษัท นอรม จำกัด

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ

อายุ    : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ  

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ  

 • 2 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 - บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

  - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษา 

   -  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 • กรรมการผูจัดการใหญ 

   -  บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • ประธานกรรมการบริหาร

   -  บริษัท อาคเนย แคปปตอล จำกัด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ 

      กรรมการบริหาร

อายุ    : 61 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • Mini MBA  สาขา Leadership Management  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)

 • DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 • กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ 

   -  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 65 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท การบริหาร 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ

  -  บริษัท อาดามาส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการและทนายความหุนสวน

  -  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 

 • กรรมการ

  -  บริษัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ

      กรรมการบริหาร 

      ประธานอำนวยการ

อายุ    : 48 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส

   เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)

 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร  

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

   -  บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ

   2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด

  2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

 2.2 รายละเอียดเจาหนาที่บริหาร

 เจาหนาที่บริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติการกระทำผิด

ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      กรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ     : 51 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด
   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด
   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด
   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด
   - บริษัท สาธรทอง จำกัด
   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด
   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด
   - บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • 2551 - 2555 ผูอำนวยการอาวุโส 
                                -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
                                  - บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน 
                                  - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ     

      สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม

อายุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง 

   University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณทำงาน
 • 2548 - 2556     ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
                                 -  บริษัท ฟโก คอรปอเรชั่น จำกัด
 • 2535 - 2548 วิศวกรโครงสราง อาวุโส
                               -  บริษัท เอเช่ียน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ    : 48 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี - 
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ
   -  บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด 
 • กรรมการ
   -  บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 •  - ไมมี -  
ประสบการณทำงาน
  • 2548 - 2556 ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
   - บริษัท คาเหล็กไทย  จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

  •  2552 - 2555 กรรมการผูจัดการ 

                  - บริษัท คาซาวิลล จำกัด

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ

                  - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2549 - 2551 ผูอำนวยการอาวุโส  สายโครงการบาน

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2545 - 2548 ผูอำนวยการฝายโครงการ - คอนโดมิเนียม

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ     : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ 

   -  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 

   -  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร 

      เลขานุการบริษัท

      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อาย ุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of Newcastle upon Tyne  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

 • Director Certification Program (DCP 185/2557)

 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
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   - บริษัท นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด

   - บริษัท ปากซอง แคปปตอล จำกัด

   - บริษัท อเดลฟอส จำกัด

   - บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

   - บริษัท สิริวนา จำกัด

   - บริษัท คริสตอลลา จำกัด

   - บริษัท พรรณธิอร จำกัด

   - บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

   - บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด

   - บริษัท ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519) จำกัด

   - บริษัท โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

   - บริษัท เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 

   - บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 

    บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอร่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยสุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี  จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยนครสวรรค จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด

 • 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร จำกัด

    บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

 • 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

    บริษัท ทีซีซี แลนด รีเทล จำกัด

 • 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จำกัด

 • 2554 – 2556  กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จำกัด

 • 2553  - 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด

 • 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท   

    ดีเวลลอปเมนท  จำกัด 

 • 2550 – 2556  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด เลเซอร   

    (ชื่อปจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลสกรุป) จำกัด

 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด

 • 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

    บางปะอิน จำกัด

 • 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด

 • 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 

 • 2553 – 2554 กรรมการ บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด

    บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล   

    พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

 • 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ    : 40 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุนในบริษัทฯ 
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 2 ป 10  เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ / 
   กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 • กรรมการ / กรรมการผูอำนวยการใหญ
   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท อเดลฟอส จำกัด
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 
 • - ไมมี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

 • Financial Institutions Governance Program ป 2554

 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 33/2014

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

  - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

  - บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการ

    - บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2556   ที่ปรึกษา

    - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร

                         - สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

     สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • 2551 – 2553 ประธานเจาหนาที่บริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

        - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

       - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 2550 – 2551 กรรมการผูจัดการใหญ  

      - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

      - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 64 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 •  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558

  ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 

  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 

 ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ    : 54 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชยนาวี     

  Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ

  University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 1 ป 5 เดือน

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
 2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ

การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ข อมูล ณ วันที ่  29 

กุมภาพันธ 2559

ประเภทกรรมการ  : กรรมการทีเปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
อายุ     : 69 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 3 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ 
  -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด  
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
  -  บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  -  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • กรรมการ 
  -  บริษัท วีเอ็นยู เอกซิบิชั่นส เอเชีย-แปซิฟก จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมการ
  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ 
  - การทาเรือแหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
  - การรถไฟแหงประเทศไทย
  - องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี - 

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ

    ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 38 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน

   สหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม   

   และเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP 46/2547)

 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

   - บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร

   - บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

   - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด

   - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท นอรธ ปารค เรียลเอสเตท จำกัด

   - บริษัท หนองคายคันทรี กอลฟคลับ จำกัด

   - บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

   - บริษัท นอรม จำกัด

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ

อายุ    : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ  

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ  

 • 2 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 - บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

  - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษา 

   -  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 • กรรมการผูจัดการใหญ 

   -  บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • ประธานกรรมการบริหาร

   -  บริษัท อาคเนย แคปปตอล จำกัด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ 

      กรรมการบริหาร

อายุ    : 61 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • Mini MBA  สาขา Leadership Management  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)

 • DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 • กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ 

   -  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 65 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท การบริหาร 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4.  นายโชติพัฒน พีชานนท      

6.  นายชายนอย เผ�อนโกสุม

5.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร         

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ

  -  บริษัท อาดามาส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการและทนายความหุนสวน

  -  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 

 • กรรมการ

  -  บริษัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ

      กรรมการบริหาร 

      ประธานอำนวยการ

อายุ    : 48 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส

   เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)

 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร  

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

   -  บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ

   2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด

  2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

 2.2 รายละเอียดเจาหนาที่บริหาร

 เจาหนาที่บริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติการกระทำผิด

ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      กรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ     : 51 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด
   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด
   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด
   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด
   - บริษัท สาธรทอง จำกัด
   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด
   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด
   - บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • 2551 - 2555 ผูอำนวยการอาวุโส 
                                -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
                                  - บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน 
                                  - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ     

      สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม

อายุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง 

   University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณทำงาน
 • 2548 - 2556     ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
                                 -  บริษัท ฟโก คอรปอเรชั่น จำกัด
 • 2535 - 2548 วิศวกรโครงสราง อาวุโส
                               -  บริษัท เอเช่ียน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ    : 48 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี - 
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ
   -  บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด 
 • กรรมการ
   -  บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 •  - ไมมี -  
ประสบการณทำงาน
  • 2548 - 2556 ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
   - บริษัท คาเหล็กไทย  จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

  •  2552 - 2555 กรรมการผูจัดการ 

                  - บริษัท คาซาวิลล จำกัด

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ

                  - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2549 - 2551 ผูอำนวยการอาวุโส  สายโครงการบาน

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2545 - 2548 ผูอำนวยการฝายโครงการ - คอนโดมิเนียม

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ     : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ 

   -  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 

   -  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร 

      เลขานุการบริษัท

      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อาย ุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of Newcastle upon Tyne  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

 • Director Certification Program (DCP 185/2557)

 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -



56 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด

   - บริษัท ปากซอง แคปปตอล จำกัด

   - บริษัท อเดลฟอส จำกัด

   - บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

   - บริษัท สิริวนา จำกัด

   - บริษัท คริสตอลลา จำกัด

   - บริษัท พรรณธิอร จำกัด

   - บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

   - บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด

   - บริษัท ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519) จำกัด

   - บริษัท โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

   - บริษัท เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 

   - บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 

    บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอร่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยสุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี  จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยนครสวรรค จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด

 • 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร จำกัด

    บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

 • 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

    บริษัท ทีซีซี แลนด รีเทล จำกัด

 • 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จำกัด

 • 2554 – 2556  กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จำกัด

 • 2553  - 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด

 • 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท   

    ดีเวลลอปเมนท  จำกัด 

 • 2550 – 2556  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด เลเซอร   

    (ชื่อปจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลสกรุป) จำกัด

 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด

 • 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

    บางปะอิน จำกัด

 • 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด

 • 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 

 • 2553 – 2554 กรรมการ บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด

    บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล   

    พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

 • 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ    : 40 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุนในบริษัทฯ 
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 2 ป 10  เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ / 
   กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 • กรรมการ / กรรมการผูอำนวยการใหญ
   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท อเดลฟอส จำกัด
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 
 • - ไมมี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

 • Financial Institutions Governance Program ป 2554

 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 33/2014

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

  - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

  - บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการ

    - บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2556   ที่ปรึกษา

    - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร

                         - สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

     สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • 2551 – 2553 ประธานเจาหนาที่บริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

        - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

       - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 2550 – 2551 กรรมการผูจัดการใหญ  

      - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

      - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 64 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 •  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558

  ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 

  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 

 ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ    : 54 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชยนาวี     

  Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ

  University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 1 ป 5 เดือน

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
 2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ

การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ข อมูล ณ วันที ่  29 
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ประเภทกรรมการ  : กรรมการทีเปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
อายุ     : 69 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 3 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ 
  -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด  
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
  -  บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  -  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • กรรมการ 
  -  บริษัท วีเอ็นยู เอกซิบิชั่นส เอเชีย-แปซิฟก จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมการ
  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ 
  - การทาเรือแหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
  - การรถไฟแหงประเทศไทย
  - องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี - 

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ

    ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 38 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน

   สหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม   

   และเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP 46/2547)

 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

   - บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร

   - บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

   - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด

   - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท นอรธ ปารค เรียลเอสเตท จำกัด

   - บริษัท หนองคายคันทรี กอลฟคลับ จำกัด

   - บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

   - บริษัท นอรม จำกัด

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ

อายุ    : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ  

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ  

 • 2 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 - บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

  - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษา 

   -  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 • กรรมการผูจัดการใหญ 

   -  บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • ประธานกรรมการบริหาร

   -  บริษัท อาคเนย แคปปตอล จำกัด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ 

      กรรมการบริหาร

อายุ    : 61 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • Mini MBA  สาขา Leadership Management  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)

 • DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 • กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ 

   -  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 65 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท การบริหาร 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ

  -  บริษัท อาดามาส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการและทนายความหุนสวน

  -  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 

 • กรรมการ

  -  บริษัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ

      กรรมการบริหาร 

      ประธานอำนวยการ

อายุ    : 48 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส

   เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)

 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร  

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

   -  บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ

   2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด

  2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

 2.2 รายละเอียดเจาหนาที่บริหาร

 เจาหนาที่บริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติการกระทำผิด

ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      กรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ     : 51 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด
   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด
   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด
   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด
   - บริษัท สาธรทอง จำกัด
   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด
   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด
   - บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • 2551 - 2555 ผูอำนวยการอาวุโส 
                                -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
                                  - บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน 
                                  - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ     

      สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม

อายุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง 

   University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณทำงาน
 • 2548 - 2556     ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
                                 -  บริษัท ฟโก คอรปอเรชั่น จำกัด
 • 2535 - 2548 วิศวกรโครงสราง อาวุโส
                               -  บริษัท เอเช่ียน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ    : 48 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี - 
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ
   -  บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด 
 • กรรมการ
   -  บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 •  - ไมมี -  
ประสบการณทำงาน
  • 2548 - 2556 ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
   - บริษัท คาเหล็กไทย  จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

7.  นายอุดม พัวสกุล

8. นายชินวัฒน ชินแสงอราม

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

  •  2552 - 2555 กรรมการผูจัดการ 

                  - บริษัท คาซาวิลล จำกัด

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ

                  - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2549 - 2551 ผูอำนวยการอาวุโส  สายโครงการบาน

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2545 - 2548 ผูอำนวยการฝายโครงการ - คอนโดมิเนียม

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ     : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ 

   -  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 

   -  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร 

      เลขานุการบริษัท

      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อาย ุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of Newcastle upon Tyne  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

 • Director Certification Program (DCP 185/2557)

 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
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   - บริษัท นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด

   - บริษัท ปากซอง แคปปตอล จำกัด

   - บริษัท อเดลฟอส จำกัด

   - บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

   - บริษัท สิริวนา จำกัด

   - บริษัท คริสตอลลา จำกัด

   - บริษัท พรรณธิอร จำกัด

   - บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

   - บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด

   - บริษัท ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519) จำกัด

   - บริษัท โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

   - บริษัท เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 

   - บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 

    บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอร่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยสุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี  จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยนครสวรรค จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด

 • 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร จำกัด

    บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

 • 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

    บริษัท ทีซีซี แลนด รีเทล จำกัด

 • 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จำกัด

 • 2554 – 2556  กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จำกัด

 • 2553  - 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด

 • 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท   

    ดีเวลลอปเมนท  จำกัด 

 • 2550 – 2556  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด เลเซอร   

    (ชื่อปจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลสกรุป) จำกัด

 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด

 • 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

    บางปะอิน จำกัด

 • 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด

 • 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 

 • 2553 – 2554 กรรมการ บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด

    บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล   

    พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

 • 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ    : 40 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุนในบริษัทฯ 
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 2 ป 10  เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ / 
   กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 • กรรมการ / กรรมการผูอำนวยการใหญ
   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท อเดลฟอส จำกัด
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 
 • - ไมมี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

 • Financial Institutions Governance Program ป 2554

 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 33/2014

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

  - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

  - บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการ

    - บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2556   ที่ปรึกษา

    - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร

                         - สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

     สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • 2551 – 2553 ประธานเจาหนาที่บริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

        - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

       - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 2550 – 2551 กรรมการผูจัดการใหญ  

      - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

      - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 64 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 •  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558

  ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 

  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 

 ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ    : 54 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชยนาวี     

  Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ

  University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 1 ป 5 เดือน

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
 2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ

การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ข อมูล ณ วันที ่  29 

กุมภาพันธ 2559

ประเภทกรรมการ  : กรรมการทีเปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
อายุ     : 69 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 3 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ 
  -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด  
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
  -  บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  -  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • กรรมการ 
  -  บริษัท วีเอ็นยู เอกซิบิชั่นส เอเชีย-แปซิฟก จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมการ
  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ 
  - การทาเรือแหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
  - การรถไฟแหงประเทศไทย
  - องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี - 

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ

    ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 38 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน

   สหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม   

   และเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP 46/2547)

 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

   - บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร

   - บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

   - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด

   - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท นอรธ ปารค เรียลเอสเตท จำกัด

   - บริษัท หนองคายคันทรี กอลฟคลับ จำกัด

   - บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

   - บริษัท นอรม จำกัด

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ

อายุ    : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ  

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ  

 • 2 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 - บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

  - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษา 

   -  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 • กรรมการผูจัดการใหญ 

   -  บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • ประธานกรรมการบริหาร

   -  บริษัท อาคเนย แคปปตอล จำกัด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ 

      กรรมการบริหาร

อายุ    : 61 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • Mini MBA  สาขา Leadership Management  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)

 • DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 • กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ 

   -  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 65 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท การบริหาร 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ

  -  บริษัท อาดามาส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการและทนายความหุนสวน

  -  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 

 • กรรมการ

  -  บริษัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ

      กรรมการบริหาร 

      ประธานอำนวยการ

อายุ    : 48 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส

   เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)

 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร  

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

   -  บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ

   2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด

  2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

 2.2 รายละเอียดเจาหนาที่บริหาร

 เจาหนาที่บริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติการกระทำผิด

ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      กรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ     : 51 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

1.  นายแสนผิน สุขี

9.  นายธนพล ศิริธนชัย

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด
   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด
   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด
   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด
   - บริษัท สาธรทอง จำกัด
   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด
   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด
   - บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • 2551 - 2555 ผูอำนวยการอาวุโส 
                                -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
                                  - บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน 
                                  - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ     

      สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม

อายุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง 

   University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณทำงาน
 • 2548 - 2556     ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
                                 -  บริษัท ฟโก คอรปอเรชั่น จำกัด
 • 2535 - 2548 วิศวกรโครงสราง อาวุโส
                               -  บริษัท เอเช่ียน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ    : 48 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี - 
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ
   -  บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด 
 • กรรมการ
   -  บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 •  - ไมมี -  
ประสบการณทำงาน
  • 2548 - 2556 ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
   - บริษัท คาเหล็กไทย  จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

  •  2552 - 2555 กรรมการผูจัดการ 

                  - บริษัท คาซาวิลล จำกัด

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ

                  - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2549 - 2551 ผูอำนวยการอาวุโส  สายโครงการบาน

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2545 - 2548 ผูอำนวยการฝายโครงการ - คอนโดมิเนียม

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ     : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ 

   -  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 

   -  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร 

      เลขานุการบริษัท

      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อาย ุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of Newcastle upon Tyne  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

 • Director Certification Program (DCP 185/2557)

 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -



58 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด

   - บริษัท ปากซอง แคปปตอล จำกัด

   - บริษัท อเดลฟอส จำกัด

   - บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

   - บริษัท สิริวนา จำกัด

   - บริษัท คริสตอลลา จำกัด

   - บริษัท พรรณธิอร จำกัด

   - บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

   - บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด

   - บริษัท ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519) จำกัด

   - บริษัท โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

   - บริษัท เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 

   - บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 

    บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอร่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยสุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี  จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยนครสวรรค จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด

 • 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร จำกัด

    บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

 • 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

    บริษัท ทีซีซี แลนด รีเทล จำกัด

 • 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จำกัด

 • 2554 – 2556  กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จำกัด

 • 2553  - 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด

 • 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท   

    ดีเวลลอปเมนท  จำกัด 

 • 2550 – 2556  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด เลเซอร   

    (ชื่อปจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลสกรุป) จำกัด

 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด

 • 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

    บางปะอิน จำกัด

 • 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด

 • 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 

 • 2553 – 2554 กรรมการ บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด

    บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล   

    พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

 • 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ    : 40 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุนในบริษัทฯ 
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 2 ป 10  เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ / 
   กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 • กรรมการ / กรรมการผูอำนวยการใหญ
   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท อเดลฟอส จำกัด
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 
 • - ไมมี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

 • Financial Institutions Governance Program ป 2554

 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 33/2014

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

  - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

  - บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการ

    - บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2556   ที่ปรึกษา

    - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร

                         - สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

     สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • 2551 – 2553 ประธานเจาหนาที่บริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

        - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

       - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 2550 – 2551 กรรมการผูจัดการใหญ  

      - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

      - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 64 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 •  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558

  ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 

  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 

 ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ    : 54 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชยนาวี     

  Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ

  University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 1 ป 5 เดือน

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
 2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ

การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ข อมูล ณ วันที ่  29 

กุมภาพันธ 2559

ประเภทกรรมการ  : กรรมการทีเปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
อายุ     : 69 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 3 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ 
  -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด  
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
  -  บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  -  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • กรรมการ 
  -  บริษัท วีเอ็นยู เอกซิบิชั่นส เอเชีย-แปซิฟก จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมการ
  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ 
  - การทาเรือแหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
  - การรถไฟแหงประเทศไทย
  - องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี - 

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ

    ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 38 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน

   สหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม   

   และเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP 46/2547)

 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

   - บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร

   - บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

   - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด

   - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท นอรธ ปารค เรียลเอสเตท จำกัด

   - บริษัท หนองคายคันทรี กอลฟคลับ จำกัด

   - บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

   - บริษัท นอรม จำกัด

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ

อายุ    : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ  

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ  

 • 2 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 - บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

  - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษา 

   -  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 • กรรมการผูจัดการใหญ 

   -  บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • ประธานกรรมการบริหาร

   -  บริษัท อาคเนย แคปปตอล จำกัด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ 

      กรรมการบริหาร

อายุ    : 61 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • Mini MBA  สาขา Leadership Management  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)

 • DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 • กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ 

   -  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 65 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท การบริหาร 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ

  -  บริษัท อาดามาส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการและทนายความหุนสวน

  -  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 

 • กรรมการ

  -  บริษัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ

      กรรมการบริหาร 

      ประธานอำนวยการ

อายุ    : 48 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส

   เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)

 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร  

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

   -  บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ

   2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด

  2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

 2.2 รายละเอียดเจาหนาที่บริหาร

 เจาหนาที่บริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติการกระทำผิด

ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      กรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ     : 51 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด
   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด
   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด
   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด
   - บริษัท สาธรทอง จำกัด
   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด
   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด
   - บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • 2551 - 2555 ผูอำนวยการอาวุโส 
                                -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
                                  - บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน 
                                  - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ     

      สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม

อายุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง 

   University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณทำงาน
 • 2548 - 2556     ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
                                 -  บริษัท ฟโก คอรปอเรชั่น จำกัด
 • 2535 - 2548 วิศวกรโครงสราง อาวุโส
                               -  บริษัท เอเช่ียน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ    : 48 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี - 
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ
   -  บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด 
 • กรรมการ
   -  บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 •  - ไมมี -  
ประสบการณทำงาน
  • 2548 - 2556 ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
   - บริษัท คาเหล็กไทย  จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

  •  2552 - 2555 กรรมการผูจัดการ 

                  - บริษัท คาซาวิลล จำกัด

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ

                  - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2549 - 2551 ผูอำนวยการอาวุโส  สายโครงการบาน

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2545 - 2548 ผูอำนวยการฝายโครงการ - คอนโดมิเนียม

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ     : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ 

   -  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 

   -  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร 

      เลขานุการบริษัท

      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อาย ุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of Newcastle upon Tyne  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

 • Director Certification Program (DCP 185/2557)

 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

2. นายสมบูรณ วศินชัชวาล

3. นายกำพล ปุญโสณี
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   - บริษัท นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด

   - บริษัท ปากซอง แคปปตอล จำกัด

   - บริษัท อเดลฟอส จำกัด

   - บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

   - บริษัท สิริวนา จำกัด

   - บริษัท คริสตอลลา จำกัด

   - บริษัท พรรณธิอร จำกัด

   - บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

   - บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด

   - บริษัท ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519) จำกัด

   - บริษัท โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

   - บริษัท เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 

   - บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 

    บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอร่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยสุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด

    บริษัท ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี  จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยนครสวรรค จำกัด

    บริษัท น้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด

 • 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร จำกัด

    บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

 • 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

    บริษัท ทีซีซี แลนด รีเทล จำกัด

 • 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด จำกัด

 • 2554 – 2556  กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จำกัด

 • 2553  - 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด

 • 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท   

    ดีเวลลอปเมนท  จำกัด 

 • 2550 – 2556  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด เลเซอร   

    (ชื่อปจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลสกรุป) จำกัด

 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด

 • 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

    บางปะอิน จำกัด

 • 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด

 • 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 

 • 2553 – 2554 กรรมการ บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด

    บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล   

    พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

 • 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ    : 40 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุนในบริษัทฯ 
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 2 ป 10  เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ / 
   กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 • กรรมการ / กรรมการผูอำนวยการใหญ
   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
   -  บริษัท เบียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ 
   -  บริษัท อเดลฟอส จำกัด
 • กรรมการ 
   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา 
 • - ไมมี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

 • Financial Institutions Governance Program ป 2554

 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 33/2014

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

  - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

  - บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการ

    - บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2556   ที่ปรึกษา

    - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 • 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร

                         - สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

     สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • 2551 – 2553 ประธานเจาหนาที่บริหาร

   และกรรมการผูจัดการใหญ 

        - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

       - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 2550 – 2551 กรรมการผูจัดการใหญ  

      - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการใหญ 

      - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ   : 64 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 •  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558

  ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 

  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 

 ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

อายุ    : 54 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชยนาวี     

  Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ

  University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 1 ป 5 เดือน

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
 2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ

การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ข อมูล ณ วันที ่  29 

กุมภาพันธ 2559

ประเภทกรรมการ  : กรรมการทีเปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
อายุ     : 69 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 3 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ 
  -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด  
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
  -  บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
  -  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  -  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • กรรมการ 
  -  บริษัท วีเอ็นยู เอกซิบิชั่นส เอเชีย-แปซิฟก จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมการ
  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ 
  - การทาเรือแหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
  - การรถไฟแหงประเทศไทย
  - องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี - 

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ

    ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 38 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน

   สหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม   

   และเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP 46/2547)

 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

   - บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร

   - บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   - บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

   - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด

   - บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด

   - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จำกัด

   - บริษัท นอรธ ปารค เรียลเอสเตท จำกัด

   - บริษัท หนองคายคันทรี กอลฟคลับ จำกัด

   - บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

   - บริษัท นอรม จำกัด

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ

อายุ    : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ  

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ  

 • 2 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 - บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

  - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 • ที่ปรึกษา 

   -  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 • กรรมการผูจัดการใหญ 

   -  บริษัท เครืออาคเนย จำกัด

 • ประธานกรรมการบริหาร

   -  บริษัท อาคเนย แคปปตอล จำกัด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ 

      กรรมการบริหาร

อายุ    : 61 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • Mini MBA  สาขา Leadership Management  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)

 • DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

   -  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   -  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด

 • กรรมการ 

   -  บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด

 • กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

   -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการ 

   -  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

   - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ

ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

อายุ    : 65 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท การบริหาร 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ

  -  บริษัท อาดามาส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการและทนายความหุนสวน

  -  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 

 • กรรมการ

  -  บริษัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จำกัด 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ

      กรรมการบริหาร 

      ประธานอำนวยการ

อายุ    : 48 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส

   เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)

 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

จำนวนปที่เปนกรรมการ

 • 3 ป 2 เดือน

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร  

   -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

   -  บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ

   2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด

  2546 - 2558 บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 • - ไมมี -

 2.2 รายละเอียดเจาหนาที่บริหาร

 เจาหนาที่บริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร 5 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติการกระทำผิด

ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      กรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ     : 51 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ 
   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด
   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด
   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด
   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด
   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด
   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด
   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด
   - บริษัท สาธรทอง จำกัด
   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด
   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด
   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด
   - บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
 • 2551 - 2555 ผูอำนวยการอาวุโส 
                                -  บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
                                  - บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน 
                                  - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอรตี้
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ     

      สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม

อายุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง 

   University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • - ไมมี -

การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณทำงาน
 • 2548 - 2556     ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
                                 -  บริษัท ฟโก คอรปอเรชั่น จำกัด
 • 2535 - 2548 วิศวกรโครงสราง อาวุโส
                               -  บริษัท เอเช่ียน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ    : 48 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี - 
การถือหุนในบริษัทฯ
 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • กรรมการ
   -  บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด 
 • กรรมการ
   -  บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 •  - ไมมี -  
ประสบการณทำงาน
  • 2548 - 2556 ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
   - บริษัท คาเหล็กไทย  จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

5. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

4. นายวิทวัส  คุตตะเทพ                               

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

  •  2552 - 2555 กรรมการผูจัดการ 

                  - บริษัท คาซาวิลล จำกัด

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ

                  - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2549 - 2551 ผูอำนวยการอาวุโส  สายโครงการบาน

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

 •  2545 - 2548 ผูอำนวยการฝายโครงการ - คอนโดมิเนียม

                               - บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง  : กรรมการบริหาร

      รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ     : 52 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • - ไมมี -

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

 • กรรมการ 

   - บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

   - บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

   - บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

   - บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

   - บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

   - บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด

   - บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

   - บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

   - บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

   - บริษัท สาธรทอง จำกัด

   - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

   - บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

   - บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

   - บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เฟรส แสควร จำกัด 

   - บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด 

   - บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

   - บริษัท ไซด วอลค แลนด จำกัด

ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 •  - ไมมี -

ประสบการณ

 • กรรมการ 

   -  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 

   -  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา

 •  - ไมมี -

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร 

      เลขานุการบริษัท

      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อาย ุ     : 44 ป

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of Newcastle upon Tyne  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

 • Director Certification Program (DCP 185/2557)

 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)

การถือหุนในบริษัทฯ

 • - ไมมี -



ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด

 

60 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ



ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด
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ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด

 

62 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด
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ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด

 

64 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด
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ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด

 

66 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด
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ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด

 

68 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการ

ไวชัดเจน ใหแกผู ถือหุ นไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน  

และประกาศโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน

3 วันติดตอกัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวผูถือหุน

ลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณา

เก่ียวกับวาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือก

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู ร ับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได  

โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ

เชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำ

ทุกปและนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ

 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน

เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม

ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    

และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม

อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ

 6) ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน

การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน 

และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ

 7) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว 

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณา

และยังไมไดลงมติ

 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ส่ือ หรือ ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

 9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง

ทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  

“ir@goldenlandplc.co.th”  ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน้ี ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงสามารถเดินทาง

ไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงสงพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดสง

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ

ในการเขารวมประชุม  จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ

โดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม

ไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองช่ัวโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำระบบ barcode มาใช 

ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 

 หลังวันประชุมผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/

ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุม

ผูถือหุนซ่ึงจดบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม ข้ันตอนการลงคะแนน

วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/

งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม

ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

 การประชุมผูถือหุน

 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน

ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ  

 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการ ซ่ึงผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด

ของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดยประกาศแจง

การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูลดังกลาวไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมี

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (ครั้งที่ 23) ลวงหนา

กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

หัวขอการประชุมผูถือหุน

 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ถืออยางเทาเทียมกัน

 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไว

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระใน

ที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส

ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 

ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ตลาดหลักทรัพยฯ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน

ก.ล.ต.")  เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

เอกชนอื่นๆ

 สิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากตระหนักดีวา

ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 

สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

 

 2) จัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ชองทาง ไดแก

 1. โทรศัพท: (662) 620-6200 

 2. โทรสาร:  (662) 620-6222 ตอ 2

 3. เว็บไซตของบริษัทฯ  หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  : ir@goldenlandplc.co.th

 4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยู

  ของบริษัทฯ 

 5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน  

  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู รองเรียน บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ

การเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ และไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง

และการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรู

เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหน่ึงในหลักการท่ีมีความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  

ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้

 1) เปดเผยขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ท ั ่วไป และผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 

56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)

 3) เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ยอย จำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 

(แบบ 56-2)

 5) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดสง

รายงานไปยังเลขานุการบริษัท

 6) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  

โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดย

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผาน

ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การแจงขอมูล

โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการจัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหาและแตงตั ้งกรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่

ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศนภารกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียงในปจจุบัน และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

 โครงสรางคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ ประกอบดวย

กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 

3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระดังนี้

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน

  ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2. เปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล

  3. เปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็น

   ที่แตกตางและเปนอิสระ

  4. สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดำเนินงาน

  ของบริษัทฯ 

  5. เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนด

   ไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก

ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

   บริษัทมหาชนจำกัด

 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม

ตอผูถือหุนทุกราย

 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ

ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและระเบียบ

ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด

ใหแกผูถือหุน

 3. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชุม

ผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได

 5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางสม่ำเสมอ

 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน

 7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอม

ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด

มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ

กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี

ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 8. ในกรณีท่ีจำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื ่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  

ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ

ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา

 10. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญอันจะมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้น

จะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ

นั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย

 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/

ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป และแจงให

กรรมการทราบกำหนดการดังกลาว การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1 – 3 ช่ัวโมง  

โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ

นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน  

ยกเวนกรณีเรงดวน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจ

อยางถูกตองในเรื่องตางๆ  

 3. การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมครบ

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองท่ีจะเขาวาระ

การประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณา

คำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุม

 5. ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายบริหาร

จะเสนอเอกสารขอมูล เพ่ือการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการ

ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ

ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุน

และเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวล

ความคิดเห็นและสรุปเปนมติที่ประชุม

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ือง

ที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว

 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ

ตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และ

สามารถขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได

 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม

ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมคร้ังถัดไป  

โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ

จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ

แฟมอิเล็กทรอนิกสรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชุมดวย เพ่ือความ

สะดวกสำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบอางอิงได ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งคณะ เพื ่อใช ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  

รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก 

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

   2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    2.1 ใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยงานมีความเปนอิสระอยางแทจริง

    2.2 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานตางๆ รวมถึงสายงาน

บังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

   3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหรวมถึงประเด็นดังนี้

    4.1 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  

    4.2 มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชี

ในเรื่องตางๆ

   5. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

   6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้

    6.1 ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที ่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

    6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

    6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

    6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

    6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

    6.8 รายการอื ่นที ่เห็นวาผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป

ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 

   8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 

4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

พิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนตามแตจะเห็นสมควร

   2. ในการประชุมแตละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุม

ไวลวงหนาอยางชัดเจน และนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาตามสมควร  

เพื ่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื ่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม

   3. องคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยจำนวน

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

   4. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา  

หามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

   5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

   6. ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูมีหนาที่รายงานผล

การประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

  วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหม

ไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการ

ตอวาระโดยอัตโนมัติ

   2. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

เพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

   3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื่อ

    • ตาย

    • ลาออก

    • ครบกำหนดตามวาระ

    • พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

    • ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    • คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง

   4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะ

อยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

พรอมทั้งแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ซึ่งหากเปนกรณีที่บริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพนตำแหนงกอนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การพัฒนาความรู

 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนา

องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม

การสัมมนาอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 

เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงเอกสาร 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย) ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

และบริษัทรวมได โดยตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย

 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม 

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับ

ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท กอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทดังกลาว ตอง

ดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมท้ัง

ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลอง

กับบริษัทฯ

การดูแลเร�องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายใน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั ่นในหลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวานักลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีถูกตอง ทันที เทาเทียมและเพียงพอ

บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลอง

กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยัง

มิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  

โดยใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการ

เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลว

อยางนอย 24 ชั่วโมง

 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดรับทราบขอมูล

ภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตอง

ใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ี

งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดถูกทำการเปดเผย

ตอสาธารณชนแลว 

 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย

ท่ีออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบ

คอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกัน

ไมใหขอมูลขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผยกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งผูเกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแก

ตลาดหลักทรัพยฯ    

 • บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมี

การกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ีกฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ในการสอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการ

แกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทาน

เพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการรายงานระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ืองโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น

ตอการควบคุมภายใน  

 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และผู ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา 

ระบบการควบคุมภายใน ณ ปจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยูใน

ระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ

การกำกับดูแลกิจการที ่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที ่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม  

ความโปรงใส ตรวจสอบได  อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม

 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ

ท่ีระบุไว  โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ  คณะกรรมการ

จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบขอมูล

ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบง

กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ

ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลา

ไมเกิน 4 เดือน นับแตส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนเปนกรณีไป 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 2 ครั้ง ไดแก

 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 

22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 8 อาคารสาทร สแควร 

ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที ่  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทฯ

 2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558  

เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 2 - 3 วิคเตอร คลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 (คร้ังท่ี 22) มีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 

ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 

กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทฯ เขารวมประชุมตั้งแตเริ่มการประชุม ประกอบดวย

 1. นายวันชัย  ศารทูลทัต กรรมการอิสระ/

    ประธานกรรมการ /   

    ประธานกรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 2. นายปณต     สิริวัฒนภักดี      รองประธานกรรมการ /   

                ประธานกรรมการบริหาร /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 3.   นายฐาปน    สิริวัฒนภักดี      กรรมการ

 4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท           กรรมการ

 5. นายสิทธิชัย    ชัยเกรียงไกร      กรรมการ/กรรมการบริหาร

 6.  นายชายนอย    เผื่อนโกสุม        กรรมการอิสระ /   

                ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                กรรมการพิจารณา

                คาตอบแทนและสรรหา

 7.  นายอุดม    พัวสกุล            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 9. นายธนพล    ศิริธนชัย            กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

                ประธานอำนวยการ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม        - ไมมี -

 กอนการประชุมผูถือหุน

 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื ่องกำหนดการ

จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่มี

รายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 

 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ

ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน  

รายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา รายงานประจำป พรอมทั ้งเอกสาร

 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผู ถือหุนสามารถ

กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ

นัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ

อำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ดาวนโหลดได

 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง

มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงาน

การประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 

วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน

ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหาร

ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ

ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง

 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนง

ภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ

ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม

หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี ่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  

 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม

ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน

เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงาน

ตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน

ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง

ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ

ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และดำเนินการ

อยางถึงท่ีสุด เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของลูกคา

 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา และ / หรือเจาหนี้ / ลูกหนี้ อยางเสมอภาคและ

เปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของการไดรับผลตอบแทนที ่เปนธรรมตอทั ้งสองฝาย การปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

 คูแขงทางการคา

 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซึ่งขอมูลความจริง ไมเขาถึง

สารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการ

อื่นที่ไมเหมาะสม

 พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคูมือพนักงานขึ้นไวสำหรับพนักงาน

ทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงนโยบายสวัสดิการ

ที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริม

ประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมสัมมนา 

ทั ้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื ่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและ

กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนา

หรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และสำนักงาน ก.ล.ต.  การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ  

สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน  

 สังคมและสวนรวม

 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  

รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 

ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ จัดใหมี

การรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทำได

 ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อาทิ

 (1) บรรลุนิติภาวะ

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

   ไรความสามารถ

 (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิด

   เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจริต

 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ   

   หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

 (5) ไมเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย

   แหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนกรรมการตามขอบังคับ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

  1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ  

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

  3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

  4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ

อิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

 (1) ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  

  กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย  

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ท่ีมีมูลคา

  การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

  ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

  ผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ

 (3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย  

  จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่เปน

  ธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

  เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ

  ทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

  ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย

  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยให

  นับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ

  ทางธุรกิจ ทั ้งนี ้ใหรวมถึง การไมเปนผู ถ ือหุ นรายใหญ

  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ

  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ 

  6.  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

  7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 6  อาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective 

decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได  

แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทดวย

 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ

สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ

ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ดังนี้

 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

 ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  

   (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

   แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับ

   เลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการ

   เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ

   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได

   ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง

   ชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง

กรรมการที่วางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 กรรมการที ่ต องออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยู

ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพน

จากตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบ 

และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 คาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหารไวในรายงานประจำปของ

บริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการ

เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริหาร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที ่มีความรู ความสามารถ

ทางดานการบริหารจัดการ

 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเทานั้น

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั ้งโดยที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

  พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย  

แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมกับฝายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง

กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไป

ตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ในเร่ืองตางๆ ตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

กล่ันกรองในเร่ืองท่ีฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนท่ีนอกเหนือ

จากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีก

ขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่

ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว

  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

วาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงาน

เปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

  2. หามผูที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการบริหารงาน

  3. หากดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื ่น

ในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

บริษัทนั้นดวย

  4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  5. เปนกรรมการที ่ไมไดร ับการแตงตั ้งขึ ้นเปนตัวแทน

เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยู

ภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง

ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน ซึ่งไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผู

มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอที่จะทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย

เผื่อนโกสุม (อางอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

  3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเปนเลขานุการ

บริษัท หรือหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที ่  

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเปนผู สรรหาและแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   1. กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

   2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

   3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ดำรงตำแหนงต้ังแตระดับกรรมการผูจัดการข้ึนไปในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง

   4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง

วางลง

   5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และ

รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติ

   6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี  โดยมีหลักเกณฑ

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

   7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื ่นใด

ที่จำเปน และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและ

จูงใจผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณา

จากการประเมินผลงานความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

   8. ใหคำช้ีแจงตอบคำถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ

ในที่ประชุมผูถือหุน

   9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการบร ิษ ัทเป นผ ู กำหนดค าตอบแทนของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน 

เปนผูพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง แต งต ั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมาย

ของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 

Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

  3. วางระบบการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อปองกันหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึง

จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   

โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  

  5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และ

ติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

  6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

  7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  

  8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3)  ผูบริหารระดับสูงสุด

  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร

  ระดับสูง)

 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธาน

อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ

ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ   

มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ

ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานนั้น

 5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเปนสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด

คาตอบแทนการสอบบัญชี ประจำป 2558 2557 2556

1. คาสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท 1,050,000 980,000 900,000

2. คาสอบบัญชีประจำปและรายไตรมาสของบริษัทยอย
 และงบการเงินรวม

   3,950,000 * 2,720,000 2,800,000

 รวมคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมด 5,000,000 3,700,000 3,700,000

2558 2557 2556

1,312,548 - -

คาบริการอื่น

1. คาบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน

รายชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัท

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ

บริหาร

1.   นายวันชัย  ศารทูลทัต

7 ครั้ง / 11 ครั้ง

1 ครั้ง / 1 ครั้ง

1 ครั้ง / 1 ครั้ง

7 ครั้ง / 7 ครั้ง

6 ครั้ง / 7 ครั้ง2.   นายปณต  สิริวัฒนภักดี

3.   นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี 5 ครั้ง / 7 ครั้ง

5 ครั้ง / 7 ครั้ง4.   นายโชติพัฒน  พีชานนท

5. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร 11 ครั้ง / 11 ครั้ง

1 ครั้ง / 1 ครั้ง7 ครั้ง / 7 ครั้ง

6 ครั้ง / 7 ครั้ง

7 ครั้ง / 7 ครั้ง6. นายชายนอย  เผื่อนโกสุม

7. นายอุดม  พัวสกุล 6 ครั้ง / 7 ครั้ง

7 ครั้ง / 7 ครั้ง

6 ครั้ง / 7 ครั้ง

7 ครั้ง / 7 ครั้ง8. นายชินวัฒน  ชินแสงอราม

11 ครั้ง / 11 ครั้ง7 ครั้ง / 7 ครั้ง9. นายธนพล  ศิริธนชัย

 *  คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในป 2558  ไดรวมคาสอบบัญชีของกลุม บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน จำนวน 5 บริษัท เปนจำนวนเงิน 1,220,000 บาท

 ทั ้งนี ้บริษัทที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

 คาตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดีในเร�องอ�นๆ 

 ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและ

ฝายจัดการใหชัดเจน เน่ืองจากประธานกรรมการทำหนาท่ีบริหารคณะกรรมการ ซ่ึงมีหนาท่ีกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝายจัดการ สวนประธานอำนวยการ

เปนหัวหนาฝายจัดการ ซ่ึงทำหนาท่ีบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากน้ี การท่ีประธานกรรมการมิไดเปน

บุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำใหเกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหนาที่ไดโดยอิสระ

 นอกจากนี้ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารจำนวนนอยกวากรรมการที่ไมเปนผูบริหารในสัดสวน 1 : 8 

จากจำนวนกรรมการบริษัทท้ังคณะ 9 ราย ซ่ึงการมีกรรมการท่ีเปนผูบริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนนอยท่ีสุดเชนน้ี เปนการถวงดุลและสรางความเช่ือม่ัน

วาคณะกรรมการจะไมถูกครอบงำโดยฝายจัดการ

  สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2558

การถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร

70 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเปนสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด

 *  คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2558  ไดรวมคาสอบบัญชีของกลุม บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน จำนวน 5 บริษัท เปนจำนวนเงิน 1,220,000 บาท

 ทั ้งนี ้บริษัทที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

 คาตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดีในเร�องอ�นๆ 

 ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและ

ฝายจัดการใหชัดเจน เน่ืองจากประธานกรรมการทำหนาท่ีบริหารคณะกรรมการ ซ่ึงมีหนาท่ีกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝายจัดการ สวนประธานอำนวยการ

เปนหัวหนาฝายจัดการ ซ่ึงทำหนาท่ีบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากน้ี การท่ีประธานกรรมการมิไดเปน

บุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำใหเกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหนาที่ไดโดยอิสระ

 นอกจากนี้ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารจำนวนนอยกวากรรมการที่ไมเปนผูบริหารในสัดสวน 1 : 8 

จากจำนวนกรรมการบริษัทท้ังคณะ 9 ราย ซ่ึงการมีกรรมการท่ีเปนผูบริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนนอยท่ีสุดเชนน้ี เปนการถวงดุลและสรางความเช่ือม่ัน

วาคณะกรรมการจะไมถูกครอบงำโดยฝายจัดการ

  สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2558

การถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร

กรรมการ จำนวนหุนที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. นายวันชัย   ศารทูลทัต -

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี -

3. นายฐาปน          สิริวัฒนภักดี   -

4. นายโชติพัฒน พีชานนท -

5.    นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร -

6. นายชายนอย เผื่อนโกสุม -

7. นายอุดม พัวสกุล -

8. นายชินวัฒน ชินแสงอราม -

9. นายธนพล ศิริธนชัย -

ผูบริหาร จำนวนหุนที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. นายธนพล   ศิริธนชัย -

2. นายสมบูรณ   วศินชัชวาล -

3. นายแสนผิน สุขี -

4. นายกำพล ปุญโสณี -

5. นายวิทวัส คุตตะเทพ -

6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ -
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 4. ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมูล

 ในปที ่ผานมา บริษัทฯ  ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศข้ึนเองใชช่ือวา Gold Site Management (Gold SM) เพ่ือสนับสนุน

ระบบงานขาย และงานตนทุน ใหสามารถจัดเก็บขอมูลและประมวลผล

ไดอยางมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร ทั้งปรับปรุงรายงานขอมูลทางการเงิน

และขอมูลอ่ืน  ในสวนของระบบการส่ือสารขอมูล บริษัทฯ ไดจัดชองทางการ

สื่อสารภายในผานระบบ Intranet เพื่อเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ

กับนโยบาย ระเบียบ คำส่ัง ใหพนักงานนำไปปฏิบัติ และมีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศแกบุคคล หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ผานเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.goldenlandplc.co.th)  

 บริษัทฯ มีการจัดชองทางรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาล ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงาน และ

ผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 5. ระบบการติดตาม

 บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผูบริหารแตละ

หนวยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายอยางสม่ำเสมอ 

และมีการรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารรับทราบเปนประจำทุกเดือน 

โดยหากมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ จะมีการรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เพื ่อรับทราบ และ

พิจารณาแกไขตอไป

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ/ผูตรวจสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในโดย

ไมมีฝายจัดการเขารวม อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหม่ันใจไดวา ขอตรวจพบ 

ไดมีการหารืออยางเปนอิสระ และตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบถามผูตรวจสอบบัญชีถึงการใหความรวมมือของฝายบริหาร 

และการถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

 ผูตรวจสอบบัญชี ไดแจงรายงานแกคณะกรรมการตรวจสอบวา

ไดรับการประสานงานเปนอยางดีจากฝายบริหาร มีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน และไมถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

 ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป  ไดแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ  ซ่ึงผลการ

ตรวจสอบงบการเงิน ประจำป 2558 ไมพบขอบกพรองที่มีสาระสำคัญ

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญตองบการเงิน

หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานปฏิบัติงานของบริษัท

 หัวหนางานตรวจสอบภายใน

 1) นางสาวคัธรินทร  รุงพนารัตน

 ไดรับการแตงตั้งเปน หัวหนางานตรวจสอบภายใน

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

   2) นางสาวนัชชาธรณ  วงศสุรวัฒน

 ไดลาออกจากการเปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

 หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

  1) นางสาวนัชชาธรณ วงศสุรวัฒน

 ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

   2) นางสาวคัธรินทร  รุงพนารัตน

 ไดลาออกจากการเปนหัวหนากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติ

งานของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

ไมมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป

 

 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบตอความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในมุงเนนใหระบบ

การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคลอง

กับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และหลักการ

ควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอยางเครงครัด รวมทั้งไดจัดใหระบบบัญชี

และรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได

 บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในอยางสม่ำเสมอ ภายใตการดำเนินงานตามแผนงานของฝายตรวจสอบ

ภายใน และกำหนดใหรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 

ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หัวหนาผู ตรวจสอบภายใน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทุกไตรมาส กำหนดใหมีวาระหลัก เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดให

ความเห็นตอการควบคุมภายใน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ 

เพื่อใหมีการแกไข หรือปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในใหมีเหมาะสม

และอยางเพียงพอ

 ในระหวางป 2558 ฝายตรวจสอบภายในไดดำเนินการตรวจสอบ

แลวเสร็จตามแผนตรวจสอบในเรื่องตางๆ ดังนี้

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ เดอะ แกรนด พระราม 2

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ เดอะ แกรนด

   วงแหวน –  ประชาอุทิศ

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ เดอะ แกรนด อุดมสุข 

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน เลเจนด

   สาทร – กัลปพฤกษ

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน ทาวน   

   เกษตร – ลาดปลาเคา

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน ทาวน   

   รัตนาธิเบศร – บางพลู

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน ทาวน

   วัชรพล – สุขาภิบาล 5

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน เพรสทีจ  

   วัชรพล – สุขาภิบาล 5

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ ไทมส พระราม 5

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ FYI Center

 - วงจรการเงินโครงการ 

 - วงจรบริหารทรัพยากรบุคคล

 - วงจรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จากผลการตรวจสอบในเรื ่องดังกลาวขางตน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับรายงานจากฝายตรวจสอบภายในวาบริษัทฯ ไมมีขอบกพรอง

ของระบบการควบคุมภายในอยางมีสาระสำคัญ

 ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2558 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติแตงตั้ง นางสาว 

คัธรินทร รุงพนารัตน ใหดำรงตำแหนงหัวหนาผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถเหมาะสม และมีความเขาใจ

กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนง

หัวหนาผูตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3

 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผูบริหาร

ระดับสูง และผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ

การควบคุมภายใน 5 องคประกอบ ไดแก (1) การควบคุมภายในองคกร

(2) การประเมินความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารขอมูล (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปไดดังนี้

 1. การควบคุมภายในองคกร

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาล

และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม 

ความโปรงใส ตรวจสอบได อันเปนพื ้นฐานที ่สงเสริมการดำเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชน

สูงสุดใหแกผู ถ ือหุ น และคำนึงถึงผู มีสวนไดเสียโดยรวม เริ ่มตั ้งแต

การจัดโครงสรางองคกรใหเอ ื ้อตอการควบคุม มีองคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัท ท่ีประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ 

ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามขอกำหนด

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลักทรัพยฯ

 2. การประเมินความเสี่ยง

 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษัท

ไดแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงขึ ้น ประกอบดวยตัวแทน

ผูบริหารจากแตละสายธุรกิจ เพื่อรวมกันวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึ้นเปนรายไตรมาส ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

ของธุรกิจภายใตหัวขอการบริหารความเสี่ยง

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม ใหมีการแบงแยกหนาที ่ 

ความรับผิดชอบ เชน การอนุมัติ การบันทึกรายการ การดูแลรักษา และการ

ตรวจสอบอยางชัดเจน มีการกำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมท่ีเขาเง่ือนไข

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

กอนนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และปฏิบัติตามแนวทางที่

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ  

ยังนำดัชนีว ัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) 

มาเปนเคร่ืองมือในการวางแผน และวัดผลการดำเนินงาน 

 

72 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง



 4. ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมูล

 ในปที ่ผานมา บริษัทฯ  ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศข้ึนเองใชช่ือวา Gold Site Management (Gold SM) เพ่ือสนับสนุน

ระบบงานขาย และงานตนทุน ใหสามารถจัดเก็บขอมูลและประมวลผล

ไดอยางมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร ทั้งปรับปรุงรายงานขอมูลทางการเงิน

และขอมูลอ่ืน  ในสวนของระบบการส่ือสารขอมูล บริษัทฯ ไดจัดชองทางการ

สื่อสารภายในผานระบบ Intranet เพื่อเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ

กับนโยบาย ระเบียบ คำส่ัง ใหพนักงานนำไปปฏิบัติ และมีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศแกบุคคล หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ผานเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.goldenlandplc.co.th)  

 บริษัทฯ มีการจัดชองทางรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาล ไวสำหรับ

เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงาน และ

ผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 5. ระบบการติดตาม

 บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผูบริหารแตละ

หนวยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายอยางสม่ำเสมอ 

และมีการรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารรับทราบเปนประจำทุกเดือน 

โดยหากมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ จะมีการรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เพื ่อรับทราบ และ

พิจารณาแกไขตอไป

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ/ผูตรวจสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในโดย

ไมมีฝายจัดการเขารวม อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหม่ันใจไดวา ขอตรวจพบ 

ไดมีการหารืออยางเปนอิสระ และตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบถามผูตรวจสอบบัญชีถึงการใหความรวมมือของฝายบริหาร 

และการถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

 ผูตรวจสอบบัญชี ไดแจงรายงานแกคณะกรรมการตรวจสอบวา

ไดรับการประสานงานเปนอยางดีจากฝายบริหาร มีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน และไมถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

 ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป  ไดแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ  ซ่ึงผลการ

ตรวจสอบงบการเงิน ประจำป 2558 ไมพบขอบกพรองที่มีสาระสำคัญ

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญตองบการเงิน

หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานปฏิบัติงานของบริษัท

 หัวหนางานตรวจสอบภายใน

 1) นางสาวคัธรินทร  รุงพนารัตน

 ไดรับการแตงตั้งเปน หัวหนางานตรวจสอบภายใน

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

   2) นางสาวนัชชาธรณ  วงศสุรวัฒน

 ไดลาออกจากการเปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

 หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

  1) นางสาวนัชชาธรณ วงศสุรวัฒน

 ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

   2) นางสาวคัธรินทร  รุงพนารัตน

 ไดลาออกจากการเปนหัวหนากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติ

งานของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

ไมมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป

 

 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบตอความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในมุงเนนใหระบบ

การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคลอง

กับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และหลักการ

ควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอยางเครงครัด รวมทั้งไดจัดใหระบบบัญชี

และรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได

 บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในอยางสม่ำเสมอ ภายใตการดำเนินงานตามแผนงานของฝายตรวจสอบ

ภายใน และกำหนดใหรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 

ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หัวหนาผู ตรวจสอบภายใน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทุกไตรมาส กำหนดใหมีวาระหลัก เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดให

ความเห็นตอการควบคุมภายใน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ 

เพื่อใหมีการแกไข หรือปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในใหมีเหมาะสม

และอยางเพียงพอ

 ในระหวางป 2558 ฝายตรวจสอบภายในไดดำเนินการตรวจสอบ

แลวเสร็จตามแผนตรวจสอบในเรื่องตางๆ ดังนี้

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ เดอะ แกรนด พระราม 2

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ เดอะ แกรนด

   วงแหวน –  ประชาอุทิศ

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ เดอะ แกรนด อุดมสุข 

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน เลเจนด

   สาทร – กัลปพฤกษ

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน ทาวน   

   เกษตร – ลาดปลาเคา

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน ทาวน   

   รัตนาธิเบศร – บางพลู

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน ทาวน

   วัชรพล – สุขาภิบาล 5

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ โกลเดน เพรสทีจ  

   วัชรพล – สุขาภิบาล 5

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ ไทมส พระราม 5

 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย โครงการ FYI Center

 - วงจรการเงินโครงการ 

 - วงจรบริหารทรัพยากรบุคคล

 - วงจรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จากผลการตรวจสอบในเรื ่องดังกลาวขางตน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับรายงานจากฝายตรวจสอบภายในวาบริษัทฯ ไมมีขอบกพรอง

ของระบบการควบคุมภายในอยางมีสาระสำคัญ

 ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2558 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติแตงตั้ง นางสาว 

คัธรินทร รุงพนารัตน ใหดำรงตำแหนงหัวหนาผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถเหมาะสม และมีความเขาใจ

กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนง

หัวหนาผูตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3

 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผูบริหาร

ระดับสูง และผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ

การควบคุมภายใน 5 องคประกอบ ไดแก (1) การควบคุมภายในองคกร

(2) การประเมินความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารขอมูล (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปไดดังนี้

 1. การควบคุมภายในองคกร

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาล

และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม 

ความโปรงใส ตรวจสอบได อันเปนพื ้นฐานที ่สงเสริมการดำเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชน

สูงสุดใหแกผู ถ ือหุ น และคำนึงถึงผู มีสวนไดเสียโดยรวม เริ ่มตั ้งแต

การจัดโครงสรางองคกรใหเอ ื ้อตอการควบคุม มีองคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัท ท่ีประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน

กวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ 

ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามขอกำหนด

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลักทรัพยฯ

 2. การประเมินความเสี่ยง

 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษัท

ไดแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงขึ ้น ประกอบดวยตัวแทน

ผูบริหารจากแตละสายธุรกิจ เพื่อรวมกันวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึ้นเปนรายไตรมาส ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

ของธุรกิจภายใตหัวขอการบริหารความเสี่ยง

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม ใหมีการแบงแยกหนาที ่ 

ความรับผิดชอบ เชน การอนุมัติ การบันทึกรายการ การดูแลรักษา และการ

ตรวจสอบอยางชัดเจน มีการกำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมท่ีเขาเง่ือนไข

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

กอนนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และปฏิบัติตามแนวทางที่

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ  

ยังนำดัชนีว ัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) 

มาเปนเคร่ืองมือในการวางแผน และวัดผลการดำเนินงาน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายการระหวางกันที่สำคัญ
 บริษัทและบริษัทยอยมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เปนรายการที่สำคัญระหวางป 2557- 2558 ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2557 ป 2558

กองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยโกลด 

บริษัทรวม คาเชาชวงที่ดิน และอาคาร 

และเช าเฟอร น ิ เจอร   และ

อุปกรณของโครงการเมยแฟร 

แมริออท

42.85 53.28 ในระหวางป 2550 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 

ไดให บจก.แกรนด เมยแฟร ซ่ึงเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท  

เชาชวงที่ดินและอาคาร และเชาเฟอรนิเจอรและอุปกรณของ

โครงการเมยแฟร แมริออท เพ่ือประกอบธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท

และโรงแรม โดยจายคาเชาคงที่เดือนละ 4 ลานบาท และคาเชา

แปรผันรายเดือนตามผลการดำเนินงาน เปนระยะเวลา 16 ป 

ต้ังแตวันท่ี 8 พ.ค. 2550 ถึงวันท่ี 15 มี.ค. 2566 และเม่ือหมดสัญญา

เชาชวง บจก.แกรนด เมยแฟร สามารถใชสิทธิตออายุสัญญา 

ไดอีก 10 ป

การเชาเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และอัตรา 

คาเชาก็เปนไปตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน มีความ 

สมเหตุสมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล

จำกัด

บริษัทรวม รายไดจากการใหเชา 45.41 45.69 ในเดือนสิงหาคม 2550 บจก.นอรท สาธร เรียลตี้ (บริษัทยอย) 

ไดทำสัญญาเชาชวงท่ีดินกับ บจก.นอรท สาธร โฮเต็ล (บริษัทรวม) 

จำนวน 2 ฉบับ เพื่อดำเนินโครงการโรงแรม W Bangkok และ

อาคารอนุรักษ โดยสัญญาเชาชวงมีระยะเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไข 

เชนเดียวกันกับสัญญาเชาหลักที่ บจก.นอรท สาธร เรียลตี้ ทำกับ 

สนง.ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยมีเงื ่อนไขเพิ่มเติมให 

บจก.นอรท สาธร โฮเต็ล ชำระเงินคาเชารายปใหกับ บจก.นอรท 

สาธร เรียลต้ี ในอัตราเดียวกับสัญญาหลัก สัญญาเชาชวงฉบับท่ี 1 

กำหนดให บจก.นอรท สาธร โฮเต็ล จายเงินคาเชาเริ ่มแรก 

เปนจำนวนเงิน 989 ลานบาท ใหแก บจก.นอรท สาธร เรียลตี้ 

การเชาชวงที ่ด ินนี ้ไดร ับความยินยอมจาก สนง.ทรัพยส ิน

สวนพระมหากษัตริย โดยคาเชาเริ่มแรกที่ไดรับ บจก.นอรท สาธร 

เรียลตี้ ทยอยรับรูเปนรายไดคาเชาตลอดอายุสัญญาเชา

การใหเชาเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท และอัตรา 

คาเชาก็เปนไปตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน มีความ 

สมเหตุสมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการระหวางกัน
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ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืมจาก บจก.สยามโฮลดิ้ง 

เปนไปตามเงื่อนไขของสัญญารวมลงทุนระหวาง

บริษัทกับ บจก.สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเปนผูถือหุนรวม 

และอัตราดอกเบี้ยก็เปนไปตามอัตราตลาด และ 

เปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท มีความสมเหตุ 

สมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ 

ปกติของบริษัท

2.00 1.69

11.98 12.28

7.64 5.62

10.88 11.25

บจก.แอสคอทฯ เปนผูบริหารจัดการ โครงการแอสคอท ซึ่งเปน

โครงการอาคารพักอาศัยเพื่อใหเชาระยะยาว ในรูปแบบเซอรวิส

อพารทเมนทและโรงแรมซึ่งมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการ 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาใชจายสวนกลาง และคาธรรมเนียมวิชาชีพ 

จาก บจก.สาธรทรัพยสิน (บริษัทยอย) ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน

และตามที่ตกลงรวมกันกรณีที่ไมไดทำสัญญาระหวางกัน

คาเชาและคาบริการ คาธรรมเนียมการจัดการ 

คาใชจายสวนกลาง คาธรรมเนียมวิชาชีพที ่ 

บจก.แอสคอทฯ เรียกเก็บจากบริษัทยอยของบริษัท 

มีความเหมาะสมตามสัญญาที ่ตกลงรวมกัน 

และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีความ

สมเหตุสมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยจายของ บจก.สาธรทรัพยสิน (บริษัทยอย) จากการกูยืม 

เงินจาก บจก.สยามโฮลด้ิง อัตราดอกเบ้ียเปนอัตราท่ีตกลงรวมกัน

กับบริษัทใหเปนอัตราเดียวกันท่ีจะคิดกับบริษัทยอยอัตราดอกเบ้ีย

คงที่รอยละ 7 ในป 2556 และลดเหลือรอยละ 6.5 ในป 2557 

เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนทางการเงินของบริษัทยอย

ผูถือหุนของ บจก.สาธร 

ทรัพยสิน (บริษัทยอย) 

ในสัดสวน 40%

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2557 ป 2558

ดอกเบี้ยรับ 18.44 19.43 ดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทใหกูยืมแก บจก.นอรท สาธร โฮเต็ล 

ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท (20%) ในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม

เฉลี่ยจากธนาคาร

เปนไปตามเงื่อนไขของสัญญารวมลงทุนระหวาง

บริษัทกับบริษัทภายนอกแหงหนึ ่งและอัตรา

ดอกเบ้ียสอดคลองกับอัตราตลาด และเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและเปน

ไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

คารับรอง 0.08 เปนคาใชบริการโรงแรมเพื่อเลี้ยงรับรองลูกคา เปนรายการปรกติทางการคา

ดอกเบี้ยจาย 14.80 14.80

บร ิษ ัท แอสคอท อ ินเตอร 

เนชั ่นแนล แมนเนจเมนท 

(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

กับ บจก.สยามโฮลดิ้ง 

ผูถือหุนของบริษัทยอย

คาธรรมเนียมการจัดการ

คาเชาและคาบริการ

คาใชจายสวนกลาง

คาธรรมเนียมวิชาชีพ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2557 ป 2558

บริษัท สิริทรัพยพัฒนา 5 จำกัด 126.50 ตามมติที ่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

อนุมัติใหบริษัททำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปลาที่อำเภอ

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทรัพยสินดังกลาว บริษัท

จัดไววาไมใชทรัพยสินหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยไดจัดสง

สารสนเทศแจงรายการดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยตามหลักเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกันเมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2558 โดยการขายทรัพยสินดังกลาวผานกระบวนการ

ประมูลทรัพยสินและผูซื ้อเปนผูเสนอซื้อเพียงรายเดียวที่เสนอ

ราคาท่ีสูงกวามูลคาทางบัญชี และราคาประเมินของผูประเมินอิสระ

ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทขายที่ดินทับสะแก

ไดในราคา 126.50 ลานบาทและมีกำไรจากการขาย 1.24 ลานบาท 

บริษัทไดทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 

2558

เกี่ยวกับการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชนสูงสุด

ตอบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเขาทำ

รายการกับบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา การจำหนายสินทรัพย

ดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอ

บริษัท เนื่องจากบริษัทจะไดรับเงินสดจากการ

ขายสินทรัพยที่มิไดใชประโยชนในการประกอบ

ธุรกิจในปจจุบัน จำนวน 126.50 ลานบาท เพ่ือใช

เปนเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย

โครงการใหมๆ ในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการ

สรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ประกอบกับ

ราคาในการขายท่ีดินดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม 

เนื ่องจากเปนราคาที ่ส ูงกวามูลคาตามบัญชี

และสูงกวามูลคาตลาดของที่ดินที่ประเมินโดยผู

ประเมินราคาอิสระ

บริษัทยอยของบริษัท

ที่มีกรรมการรวมกัน

รายไดจากการจำหนายสินทรัพย

จัดประเภทถือไวเพื่อขาย

1.24กำไรจากการจำหนายสินทรัพย

ที่ไมใชสินทรัพยหลักในการ

ประกอบธุรกิจ

บริษัท สิริทรัพยพัฒนา จำกัด 980.00 ในการประชุมสามัญประจำปของผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 21/2557 

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 57 มีมติอนุมัติการทำรายการจำหนายที่ดิน

ริมถนนรามคำแหง ซึ่งเปนสินทรัพยที่ไมไดอยูในแผนการดำเนิน

งานหลักของบริษัท ใหแก บจก.สิริทรัพยพัฒนา ซึ่งเปนกิจการ

ที ่เกี ่ยวของกัน บริษัทไดทำสัญญาจะซื ้อจะขายที ่ดินพรอม

ส่ิงปลูกสรางดังกลาวในราคา 980 ลานบาท โดยบริษัทไดบันทึกกำไร

จากการขายสินทรัพยจำนวน 231 ลานบาท ในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับ

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เกี่ยวกับการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่

ระบุถึงความสมเหตุสมผลและประโยชนสูงสุด

ตอบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเขาทำ

รายการกับบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระ การจำหนาย

สินทรัพยดังกลาว มีความเหมาะสมและเปน

ประโยชนตอบริษัท เน่ืองจากบริษัทจะไดรับเงินสด

จากการขายสินทรัพยที่มิไดใชประโยชนในการ

ประกอบธุรกิจในปจจุบัน จำนวน 980 ลานบาท 

เพ ื ่อใช  เป นเง ินท ุนในการดำเน ินโครงการ

อสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆ ในทำเลอื่นที่มี

บริษัทยอยของบริษัท

ที่มีกรรมการรวมกัน

รายไดจากการจำหนายสินทรัพย

จัดประเภทถือไวเพื่อขาย

231.11กำไรจากการจำหนายสินทรัพย

ที่ไมใชสินทรัพยหลักในการ

ประกอบธุรกิจ
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ศักยภาพในการสรางผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุน ประกอบกับราคาในการขายที่ดินดังกลาว 
เปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเปนราคาที่สูงกวา
มูลคาตามบัญชี และสูงกวามูลคาตลาดของท่ีดิน
ที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2556 ป 2557

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,840.17

870.00

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 

9 ธ.ค. 57 มีมติอนุมัติการทำรายการซ้ือ บมจ.กรุงเทพบานและท่ีดิน 

(บริษัทยอย) จากกลุมผูถือหุนเดิมท้ังหมด ในมูลคา 3,560 ลานบาท 

โดยมีกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกันถือหุนอยูรอยละ 79.78 คิดเปน

จำนวนเงิน 2,840.17 ลานบาท โดยมีเงื ่อนไขการซื้อให บมจ. 

กรุงเทพบานและที่ดิน ตองปรับโครงสรางการถือหุนใหคงเหลือ

เพียง 4 บริษัทยอย โดยไมรวมเงินลงทุนในบริษัทท่ีควบคุมรวมกัน

คือ บจก.ริเวอรไซด โฮมส ดีเวลลอปเมนท และ บจก.วอเตอรไซดแลนด 

(ปจจุบันพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการที ่อยู อาศัยแนวสูง)

ซึ่งกลุม บจก.เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท ไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท

ที่ควบคุมรวมกันดังกลาวไปในราคา 870 ลานบาท โดยเปนราคา

ที ่ไดตกลงรวมกันในการประเมินมูลคาการซื ้อเงินลงทุนใน 

บมจ.กรุงเทพบานและท่ีดิน โดยใหคงมูลคาเงินรับไวในวันท่ีบริษัท 

เขาซ้ือกิจการ บมจ.กรุงเทพบานและท่ีดิน โดยคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นวา การซ้ือหุน บมจ.กรุงเทพบานและท่ีดิน ตามเง่ือนไข

ดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอบริษัท เนื่องจาก

เปนการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลัก

ที่กลุมบริษัทฯ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในปจจุบัน 

อีกทั้ง เปนการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ 

มีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนใน บมจ.กรุงเทพบาน

และที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก็ไดใหความเห็นเสนอตอ

ผูถือหุนวาเปนรายการที่เหมาะสม

ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการทานใด 

ที ่มีความเห็นแตกตางจากความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท

กลุ มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี 

เร ียลเอสเตท จำก ัด และ  

บริษัท เฟรเซอร (ไทยแลนด) 

พีทีอี แอลทีดี 

กลุ มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี 

เรียลเอสเตท จำกัด 

บริษัทยอยของบริษัท

ที ่มีผู ถือหุ นใหญเปน 

ญาติสนิทของกรรมการ 

และ/หรือผูถือหุนใหญ

ของบริษัท

เง ินร ับจากการจำหน  าย

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม

รวมกัน (เปนรายการที่กระทำ

กอน การเขาซ้ือ บมจ.กรุงเทพบาน 

และที่ดิน (บริษัทยอย)
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2. รายการคาที่มีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไปที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
 ในระหวางป 2557-2558 บริษัทและบริษัทยอยมีการทำรายการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาปกติท่ัวไปกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและมีขนาดรายการตอคร้ัง 

ท่ีไมสูง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการความสัมพันธ
มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2557 ป 2558

บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญโดยถือหุนในบริษัท 

รอยละ 56 และมีผูแทนเปนกรรมการ

ของบริษัท 

0.110.75

บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1.780.42

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 0.090.01

บริษัท เฟรเซอร ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด 
(ประเทศสิงคโปร)

0.14-

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด 0.060.10

บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จำกัด 10.67-

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) 2.131.61

บริษัท ริเวอรไซด โฮมส ดีเวลลอปเมนท จำกัด -1.00

บริษัท ทีซีซี แลนด คอมเมอรเชียล จำกัด -0.09

บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท 

จำกัด
-0.01

บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด 2.161.98

บริษัท อาคเนยแคปปตอล จำกัด 5.204.94

บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด 1.120.46

บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด 7.754.49

บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4.564.84

บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด 0.20-

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด 
ดิเวลลอปเมนท จำกัด

0.20-

บริษัท นำยุค จำกัด 0.05-

ใชบริการที่ปรึกษาในการบริหารอาคารสูง

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชาบริการหองประชุม

ซื้อสินคาและบริการติดตั้งระบบจัดเก็บ
คาจอดรถและระบบเขาออกลานจอดรถ

ซื้อสินคาวัสดุสิ้นเปลืองใชในสำนักงาน

ซื้อสินคาน้ำดื่มใชในสำนักงาน

ใชบริการเชาเคร่ืองคอมพิวเตอรและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เชาที่ดินปลูกสรางที่พักคนงานกอสราง
อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร

เชารถยนต

ประกันภัยทรัพยสินของบริษัท

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของพนักงาน

ซื้อสินคาน้ำดื่มใชในสำนักงาน

เบิกชดเชยคาเดินทาง และที่พัก เพื่อมา
ประชุมตกลงเรื่องการทำสัญญา

ใชบริการสำรวจที่ดิน

สนับสนุนกิจกรรมวิ่งมาราธอน

ซื้อสินคาเพื่อจัดเปนของขวัญปใหมใหกับ
คูคา

บริษัทยอยใหบริการการจัดการ

สนับสนุนโฆษณาประชาสัมพันธโครงการ
สาทรรวมกัน

ใชบริการหองอาหาร

บริษัทยอย ของบริษัทใหญรวมกัน

บริษัทยอย ของบริษัทใหญรวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

ผูถือหุนใหญเปนญาติสนิทของกรรมการ
และ / หรือผูถือหุนใหญของบริษัท

มีกรรมการรวมกัน

เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมีกรรมการ
รวมกัน

เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมีกรรมการ
รวมกัน

กิจการที่ควบคุมรวมกัน กับบริษัท
ที่เกี่ยวของกัน

ผู ถือหุ นใหญของกลุ มบริษัท เปน
ญาติสนิทของกรรมการ / ผูถือหุนใหญ
ของบริษัท

ผู ถือหุ นใหญของกลุ มบริษัท เปน
ญาติสนิทของกรรมการ / ผูถือหุนใหญ
ของบริษัท
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3. ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
 บริษัทฯ ทำรายการระหวางกันดวยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสำคัญ การทำรายการระหวางกัน 

ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทุกรายการเปนรายการตามธุรกิจปกติ หรือเปนรายการที่มีความจำเปนและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุน 

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขตางๆ ของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติและเปนไปตามราคาตลาด และ

ดำเนินการ เชนเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกคาทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน สำหรับการกูยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวของนั้น บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อ

เสริมสภาพคลองตามความจำเปนเทานั้น

4. มาตรการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
 บริษัทฯ อนุมัติรายการระหวางกันโดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ โดยผานขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 

และผานข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

รวมพิจารณาถึงผลกระทบและใหมีการกำหนดราคาเปนไปอยางเหมาะสมตามเงื่อนไขการคาปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับกรรมการผูบริหาร 

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหวางกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม 

ดังกลาว หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรอง 

ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม 

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส   

 ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูอำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

กรรมการท่ีมีสวนไดเสียผูน้ันไมมีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกลาวกับบริษัทฯ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ / หรือตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด   

 นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระ 

เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี  

 บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันที่สำคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

5. นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
 บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยถือปฏิบัติ 

เชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ดวยนโยบายการกำหนดราคาที่เปนธรรมและเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป โดยผานกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปรงใส 

ยุติธรรม เปนไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถูกตองตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และตองเปนไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
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 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป  

งบการเงินดังกลาวจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง 

และประมาณการที่ดีที่สุดในการทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและ

นักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีและดำรงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจ

ไดอยางมีเหตุผลวา ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพยสิน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการ

ที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการที่เปนอิสระ เพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี

และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผย

ขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจำปแลว

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็น

ไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมี

เหตุผลไดวา งบการเงินของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย สำหรับปส้ินสุด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  มีความเช่ือถือได โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

ทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน



 1. บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

ประเภทธุรกิจ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน  : 50,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ :  5,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 50,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : ถือหุนโดย บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด 25% และ บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด 25%

 2. บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

ประเภทธุรกิจ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 130/206  หมูที่ 5 ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง  

    จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท : (038) 696-067

โทรสาร  : (038) 695-743

ทุนจดทะเบียน  : 30,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 300,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100  บาท

ทุนชำระแลว : 30,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 3. บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด

ประเภทธุรกิจ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพยและอาคารสำนักงาน

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 153/3 อาคารโกลเดน พาวิลเลียน ชั้นที่ B2  

    ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี  

    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน  : 475,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 4,750,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100  บาท

ทุนชำระแลว : 475,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 4. บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

ประเภทธุรกิจ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 550,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 55,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 550,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 5. บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

ประเภทธุรกิจ : โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 60 อาคารเมยแฟรแมริออทเอ็คเซ็คคิวทิฟอพารทเมนท

    ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  

    10330

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 11,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 1,100,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 11,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 6. บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพยและอาคารสำนักงาน

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 638,600,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 63,860,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 638,600,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%
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ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอยและบริษัทรวม



 7. บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 10,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว  : 100,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน  : 100%

 8. บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 100,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 1,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 9. บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 100,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 1,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 10. บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 100,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 1,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 11. บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 500,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 5,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 12. บริษัท สาธรทอง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 220,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 22,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 154,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

82 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 13. บริษัท สาธรทรัพยสิน จำกัด

ประเภทธุรกิจ  : โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 7 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร   

    กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน  : 245,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ :  24,500,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 245,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 60%

 14. บริษัท วอคเกอร โฮมส จำกัด

ประเภทธุรกิจ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน  : 1,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 100,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 1,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : ถือหุนโดย บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จำกัด ในสัดสวน 50%

 15. บริษัท  เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้  จำกัด

ประเภทธุรกิจ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน  : 100,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 10,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 100,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : ถือหุน บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด ทางออม ผาน บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จำกัด

 16. บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด

ประเภทธุรกิจ  : โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

    กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 1,500,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 12,020,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : ถือหุน บริษัท แกรนด เมยแฟร จำกัด ทางออม ผาน บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จำกัด

 17. บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 1,100,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 11,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100  บาท

ทุนชำระแลว : 1,100,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 20%

 18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโกลด

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อขายหรือใหเชา

สถานที่ตั้งสำนักงาน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด  

    อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6

    เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท : 0-2673-3999

โทรสาร  : 0-2673-3988

ทุนจดทะเบียน : 2,060,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 206,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 2,060,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 33%

83รายงานประจำป 2558



 19. บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 2,400,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 2,400,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 1  บาท

ทุนชำระแลว  : 1,780,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน  : 100%

 20. บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 200,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100 บาท

ทุนชำระแลว : 20,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : ถือหุนทางออมผาน บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

 21. บริษัท เฟรส แสควร จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 200,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100  บาท

ทุนชำระแลว : 20,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : ถือหุนทางออมผาน บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

 22. บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 20,500,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 205,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100  บาท

ทุนชำระแลว : 20,500,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : ถือหุนทางออมผาน บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

 23. บริษัท ไซค วอลค แลนด จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

    ชั้นที่ 36  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 41,300,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 4,130,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 41,300,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : ถือหุนทางออมผาน บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

84 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้นที่ 36 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

T. +66 2 620 6200 F. +66 2 620 6222 
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