




หลังจากแผนบันไดทอง 3 ขั้น (1) ปรับพื้นฐาน (2) สรางคุณคา และ (3) เสริมความเติบโต สามารถนำพาใหบริษัทฯ กลับมา 

มีกำไรไดอยางตอเน�องตั้งแตป 2557 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหนา 

เสริมศักยภาพทางการเงินไปพรอมกับการลงทุนในโครงการใหม โดยในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดเสริมความเขมแข็งทางการเงินและ 

ขยายการลงทุน ดังนี้ 1. เปดขายโครงการที่อยูอาศัยจำนวน 11 โครงการ มูลคากวา 11,200 ลานบาท โดยมียอดขายเติบโตขึ้น 

จากปที่แลวรอยละ 88 2. ขายกองทรัสตเพ�อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอรในตลาดหลักทรัพย       

3. เปดใหบริการอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร และโรงแรมโมเดนา โดยในสวนของพื้นที่สำนักงานใหเชามีผูเชาแลวคิดเปน 

รอยละ 80 ของพื้นที่เชาทั้งหมด ฯลฯ จากผลของการดำเนินงานและโครงทางการเงินที่แข็งแกรงของบริษัทฯ สงผลใหสถาบัน 

TRIS Rating ปรับอันดับความนาเช�อถือของบริษัทฯ จาก BBB ขึ้นเปน BBB+ ซึ่งทั้งหมดนี้ สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการ 

เติบโตอยางม่ันคงของบริษัทฯ เพ�อรองรับพันธกิจในการกาวสูการเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยช้ันนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ภายในป 2563
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ขอมูลทั่วไป

 ชื่อบริษัท บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

  GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

 ชื่อยอหลักทรัพย GOLD

 ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย

 เลขทะเบียนบริษัท 0107537002273

 ทุนจดทะเบียน 11,037,670,000.00 บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 ทุนจดทะเบียนชำระแลว 11,037,670,000.00 บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 จำนวนหุนจดทะเบียน  2,323,720,000 หุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 (หุนสามัญ) 

 จำนวนหุนท่ีออกและจำหนายแลว 2,323,720,000 หุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 (หุนสามัญ) 

 มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.75  บาท

 ที่ตั้งสำนักงานใหญ 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 36

  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 โทรศัพท 0-2620-6200  

 โทรสาร 0-2620-6222 

 เว็บไซต www.goldenland.co.th

 อีเมล ir@goldenland.co.th

 

ช�อ สถานที่ตั้งของบุคคลอางอิงอ�นๆ

 นักลงทุนสัมพันธ/ นายธนพล ศิริธนชัย

 เลขานุการบริษัท 

  โทรศัพท : 0-2620-6200

  โทรสาร : 0-2620-6222

  อีเมล  : ir@goldenland.co.th

 นายทะเบียน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

 (หุนสามัญ) อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท : 0-2009-9000

  โทรสาร : 0-2009-9991 

  ศูนยลูกคาสัมพันธ : 0-2009-9999

  เว็บไซต : www.set.or.th/tsd

 ผูสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  ช้ัน 48-51 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท : 0-2677-2000 

  โทรสาร : 0-2677-2222

  โดย นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 

  หมายเหตุ: นายกำพล ปุญโสณี ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

  ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัท

  ที่แสดงไวใน www.sec.or.th  หรือเว็บไซตของบริษัท www.goldenland.co.th 
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ผลการดำเนินงาน (ลานบาท)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

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)

2559
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 7,305 
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 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 

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
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รายไดรวม คาใชจายรวม กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
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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 กรรมการอิสระ

G. นายอุดม  พัวสกุล กรรมการอิสระ

H. นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ

I. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

F. นายชายนอย เผ�อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ

G. นายอุดม  พัวสกุล กรรมการตรวจสอบ

H. นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

F. นายชายนอย เผ�อนโกสุม ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

H. นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

I. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

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

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

A. นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

   และสรรหา

B. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

   และสรรหา

F. นายชายนอย เผ�อนโกสุม กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

   และสรรหา

A C

D E

B G

K LF

I

J

H

04 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 05รายงานประจำป 2559

คณะกรรมการบริษัท



“To be a leading real estate developer in residential and 
commercial sectors both locally and internationally”

VISION

“To be one of the top five real estate companies in Thailand 
in terms of revenue within 2020”

MISSION



 ป 2559 ท่ีผานมา นับเปนอีกปหน่ึงท่ีบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) สามารถทำผลงานไดตามเปา โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งการเติบโตของรายไดที่บริษัทฯ สามารถกาวขึ้นมาเปนบริษัท 

อสังหาริมทรัพยระดับหมื่นลานไดสำเร็จ ถือเปนอีกกาวสำคัญสำหรับ 

การเติบโตอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต

 การดำเนินงานบริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการไดตามแผน 

ท่ีวางไว โครงการท่ีอยูอาศัยแนวราบของบริษัทฯ ไดรับความสนใจอยางตอเน่ือง 

และโครงการเชิงพาณิชยแหงใหมของบริษัทฯ คือ อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร 

ก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดี

 สำหรับสภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปที่ผานมา นับเปนชวงเวลา 

ที่ทาทายมากอีกปหนึ่ง เนื่องจากสถาบันการเงินมีความเขมงวดในการ 

อนุมัติสินเชื่อที่อยูอาศัย แตความชัดเจนในการขยายแนวรถไฟฟา และ 

โครงขายคมนาคมออกสูนอกเมือง ไดสงผลใหการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เพ่ือท่ีอยูอาศัยแนวราบขยายตัวอยางเห็นไดชัด ซ่ึงถือเปนผลดีตอการดำเนิน 

ธุรกิจของบริษัทฯ

 ในสวนของภาคธุรกิจพื้นที่สำนักงานใหเชา อัตราคาเชายังคงอยู 

ในชวงขาขึ้น เนื่องจากยังคงมีความตองการใชพื้นที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยมีปจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐในการดึงดูดนักลงทุนตางชาติ 

ใหเขามาลงทุนในประเทศ

 ในนามของประธานกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุ น ฝายบริหาร 

และพนักงานทุกทานที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี 

และผมขอยืนยันในความมุงมั่นของคณะกรรมการบริษัทที่จะนำพาบริษัทฯ 

ไปสูจุดหมายที่ตั้งไวในการเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยแนวหนาของประเทศ 

โดยยึดม่ันในหลักความโปรงใส จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล และมุงสราง 

ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแกผูเกี่ยวของทุกทานตอไป

นายวันชัย ศารทูลทัต

ประธานกรรมการ

สารประธานกรรมการ
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 ป 2559 ถือเปนอีกกาวสำคัญของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ สามารถทำผลงานไดตามเปา 

และถึงแมวาสภาพเศรษฐกิจจะยังคงอยูในชวงชะลอตัว แตโครงการ 

ที่อยูอาศัยแนวราบ รวมไปถึงยอดเชาพื้นที่สำนักงานโครงการแหงใหม 

อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอรก็ยังเติบโตไปในทางที่ดี

 หลังจากป 2558 ท่ีบริษัทฯ ไดกลุมบริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต 

ลิมิเต็ด มาเปนพันธมิตรในการสรางความแข็งแกรงทางเงินทุน ทำใหในป 

2559 ที่ผานมา บริษัทฯ สามารถดำเนินการสรางความเติบโตทางธุรกิจ 

ไดอยางตอเน่ือง ท้ังการเปดขายโครงการท่ีอยูอาศัยแนวราบซ่ึงเปนแนวทาง 

รับรูรายไดหลัก โดยป 2559 บริษัทฯ มียอดโอนอยูที่ 9,807 ลานบาท 

เติบโตขึ้นจากป 2558 รอยละ 34 นอกจากโครงการแนวราบ บริษัทฯ 

ไดเด ินหนาลงทุนในโครงการเชิงพาณิชยกรรมแหงใหมของบริษัท 

ภายใตชื่อสามยานมิตรทาวน

 นอกจากนั้น การเปดใหจองซื้อหนวยทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิ 

การเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ก็ชวยใหบริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินมากขึ้น จากภาพรวมของผลการ 

ดำเนินงานและศักยภาพทางการเงินก็ทำใหสถาบันทริสเรตติ้ง ปรับอันดับ 

ความนาเชื่อถือทางการลงทุนของบริษัทฯ ขึ้นเปน BBB+/Stable นับเปน 

บริษัทที่มีเครดิตสูงเปนอันดับ 5 ของกลุมอสังหาริมทรัพย

 ในนามของประธานกรรมการบริหารบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุน ผูมีสวนเกี่ยวของ 

ทุกทาน คณะผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ใหความไววางใจ 

และสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เปนอยางดี ทายสุดนี้ ผมขอให 

ความเชื ่อมั ่นวาแนวทางการบริหารภายใตยุทธศาสตรที ่กำหนดไวจะ 

นำพาบริษัทไปสูความเติบโตที่ยั่งยืน และสรางผลตอบแทนที่ดีที่สุด แก 

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางแนนอน

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริหาร

สารประธานกรรมการบริหาร

08 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 หลังความสำเร็จของแผนบันไดทอง 3 ขั้น (2556 – 2558) ที่สราง 

ความเขมแข็งใหแกบริษัทฯ ตั้งแตระดับฐานราก และทำใหบริษัทฯ 

พลิกกลับมามีกำไรไดเร็วกวาเปาที่กำหนดไว ซึ่งเปนไปตามพันธกิจแรก 

ของคณะผูบริหารหลังการปรับโครงสรางผูถือหุนในป 2556 สำหรับการ 

ดำเนินงานในปที่ผานมา บริษัทฯ ยังคงเดินหนาอยางตอเนื่องในการสราง 

ความเติบโตพรอมกับความเขมแข็งทางการเงินเพื่อไปสูเปาหมายการเปน

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 5 อันดับแรกของประเทศไทยภายในป 2563

 ในป 2559 บริษัทฯ ไดวางแผนการดำเนินงานใหเปนปของ 

การตอขยายความเติบโต (Extending Growth) และเปนเรื่องนายินดี 

เม่ือบริษัทฯ สามารถยกระดับเขาใกลเปาหมายตามพันธกิจของเราไปอีกข้ัน 

ดวยผลการดำเนินงานที่นาพอใจจาก (1) การเปดขายโครงการที่อยูอาศัย 

มูลคากวา 11,200 ลานบาท โดยปนี้รายไดจากโครงการที่อยูอาศัยเติบโต 

ถึงรอยละ 88 (2) การเปดขายกองทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา 

อสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอรในตลาดหลักทรัพย (3) การรับรูรายได 

จากโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร อาคารสำนักงานบริเวณหัวมุมถนน 

รัชดา-พระราม 4 และโรงแรมโมเดนา ที่เปดใหบริการเต็มรูปแบบ 

เมื่อปที่ผานมา

 ในดานผลประกอบการ บริษัทสามารถทำผลงานไดตามเปา 

ยกระดับรายไดข้ึนเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับหม่ืนลานไดสำเร็จ 

ดวยรายไดกวา 11,143 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30 เมื่อเทียบ 

กับปที่ผานมา จากผลการดำเนินงานและศักยภาพทางการเงินที่เขมแข็ง 

ทำใหบริษัททริสเรตติ้ง ปรับอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทจาก BBB 

ขึ้นเปน BBB+ ถือเปนการสะทอนความแข็งแกรงของโครงสรางเงินทุน 

ที่มาจากรายไดและผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องของบริษัทฯ

 ดวยการสนับสนุนของผูถือหุน พนักงาน ผูบริหารทุกทาน สงผล 

ใหบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

สามารถเดินหนามาถึงจุดนี้ได ในนามของประธานอำนวยการขอขอบคุณ 

ผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดใหความไววางใจตลอดระยะเวลาการบริหารงาน 

ที่ผานมา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝาย 

เชนน้ีตอไปเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถกาวข้ึนเปนผูนำในตลาดอสังหาริมทรัพย 

ของประเทศไดอยางยั่งยืน

นายธนพล ศิริธนชัย

ประธานอํานวยการ

สารประธานอำนวยการ
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นายชายนอย เผ�อนโกสุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 
ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 
จำนวน 3 ทาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เปนผู 
ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานบัญชี ดานการเงิน ดานกฎหมาย 
ดานการบริหารธุรกิจ ดานบริหารองคกร และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ 
ปฏิบัติหนาท่ีสอบทานความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงินตามขอกำหนด 
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปจจุบันประกอบดวย นายชายนอย เผื ่อนโกสุม เปนประธาน 
กรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล และนายชินวัฒน ชินแสงอราม 
เปนกรรมการตรวจสอบ

 ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุม 
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที ่เปนไปตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบอยางครบถวนและเปนอิสระตามท่ีไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดจัดใหมีวาระการประชุมที่ไมมีผูบริหารเขารวมดวย 1 ครั้ง เปนวาระ 
เพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งไดจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เพื่อหารือ 
และสอบถามผูสอบบัญชีถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเปนอิสระจาก 
การชี้นำของฝายบริหาร ซึ่งผูสอบบัญชีชี้แจงวาไดรับความรวมมือจาก 
ฝายบริหารในการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพียงพอและไดดำเนินงาน 
อยางเปนอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ในป 2559 ไดดังนี้

 1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน 
ขอมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป 2559 
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และ 
ผูสอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
การเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น 
และรายการที่ไมใชรายการปกติที่มีนัยสำคัญ ขอสังเกตของผูสอบบัญชี 
และผูตรวจสอบภายใน มีความเห็นวารายงานทางการเงินแสดงฐานะทาง 
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความถูกตอง 
ครบถวน เชื่อถือได การจัดทำรายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ 
และไมพบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเปนสาระสำคัญตองบการเงิน

 2. ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือประจำป 2559 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีความเห็นวามีความเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดยไมพบประเด็นที่เปน 
สาระสำคัญอันอาจจะกระทบตอการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

 3. สอบทานการบริหารความเสี ่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานการบริหารความเสี ่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิผล มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจาก 
สถานการณ สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนด 
มาตรการลดความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผล 
การสอบทานพบวา การดำเนินการบริหารความเสี ่ยงเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธของบริษัทฯ

 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานและกำกับดูแลใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือดูแลดานการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการตางๆ อยางถูกตอง 
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ 
ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมพบ 
ขอบงชี้ที่ทำใหเชื่อวา มีขอบกพรองเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม และ/หรือ 
การปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับขอกำหนด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ

 5. พิจารณา เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับป 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีโดยพิจารณาจากความ 
เปนอิสระ ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึง 
คาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอ 
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน 
ประจำป 2559 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติให นางวิไล บูรณกิตติโสภณ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จำกัด เปนผูตรวจสอบ และรับรองรายงานทางการเงินประจำป 
2559 ของบริษัทฯ

 6. สอบทานรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจเกิดความขัดแยง 
ทางผลประโยชน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันเปนการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการคาปกติทั่วไป ไมมี 
ความขัดแยงกันทางผลประโยชน มีความเปนธรรม และสมเหตุสมผล 
โดยไมพบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยาง 
ครบถวนเพียงพอ

 7. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบ 
ภายในประจำป 2559 รวมถึงใหขอเสนอแนะการดำเนินงานของหนวยงาน 
ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเปนอิสระ เพื่อใหบรรลุแผนงาน 
ที่วางไวตามมาตรฐานที่ไดรับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้น ยังให 
ความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยายหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน และ 
กำหนดอัตราบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจำป โดยในป 2559 พิจารณาแตงตั้ง 
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
พรอมทั้งมีการพิจารณาอนุมัติโครงสรางฝายตรวจสอบภายในที่ไดมีการ 
ปรับปรุง และรับทราบการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน งวดคร่ึงปหลัง 
เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน รวมทั้งไดประเมินผล 
การปฏิบัติหนาที่ของฝายตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเปนแนวทางในการ 
ปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน

 8. การรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดจัดทำรายงาน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พรอมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 
1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงาน 
ประจำป 2559 ตามหลักเกณฑที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ หากพบหรือมี 
ขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ 
ตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเสนอตอ 
คณะกรรมการบริษัทใหรับทราบ โดยในรอบปที่ผานมา ไมมีเหตุการณ 
หรือสถานการณใดที่เปนขอบงชี้วามีเหตุการณดังกลาว

 9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณา ทบทวน ถึงความ 
เหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป และเห็นวา 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 มีความเหมาะสม และเพียงพอกับ 
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปจจุบัน

 สรุปในภาพรวมป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ 
ตามท่ีไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใชความรูความสามารถ 
ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเปน 
อิสระอยางเพียงพอ และมีความเห็นวาบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
ไดรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอยางถูกตอง เชื่อถือได โดยจัดทำขึ้น 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยาง 
เพียงพอ และในการเขาทำรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ 
มีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดจัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และขอกำหนดของ ตลท. อยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอยางครบถวน รวมทั้ง 
บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการ 
ที่ดีในองคกร มีผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ชวยใหการสอบบัญชีและระบบการควบคุม 
ภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

รายนาม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายชายนอย เผื่อนโกสุม

นายอุดม พัวสกุล

นายชินวัฒน ชินแสงอราม

การเขารวมประชุม/
การประชุมทั้งหมด
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4/4

4/4
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

11รายงานประจำป 255910 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 1. วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดำเนินงาน

 หลังจาก บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสรางผูถือหุนในชวงปลายป 2555 และไดตั้งเปาหมายที่ 

จะพลิกฟนผลประกอบการของบริษัทฯ ใหกลับมามีผลกำไรนั้น บริษัทฯ ไดดำเนินกลยุทธตอเนื่องตามแผนบันได 3 ขั้น ไดแก 1) การปรับพื้นฐานขององคกร 

(Rebuilding Foundation) ในป 2556 2) การสรางคุณคา (Unlocking Value) ในป 2557 และ 3) การขยายธุรกิจใหครบวงจร (Building Growth) ในป 2558 

โดยกลยุทธดังกลาวสงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ พลิกฟนขึ้นมามีกำไรในป 2557 สำเร็จเร็วกวาเปาหมายที่วางไว 

 บริษัทฯ ไดตอยอดขยายความสำเร็จ ทำใหผลกำไรเติบโตอยางตอเน่ืองในป 2559 ท่ีผานมา ดวยวิสัยทัศนและการมองภาพธุรกิจไปในอนาคตขางหนา 

บริษัทฯ ไดวางกลยุทธและแผนระยะยาว 5 ป เนนการเติบโตอยางสมดุลย และย่ังยืนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุท้ังเปาหมายระยะส้ัน และระยะยาว 

ในการเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศภายในป 2563 อยางมั่นคงและยั่งยืน

 รายไดหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย 2 ธุรกิจหลักคือ 1) ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบ และ 2) ธุรกิจอาคารเชิงพาณิชยกรรม ในป 

2559 บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบอยางตอเนื่องโดย ไดเปดตัวโครงการบานเดี่ยว บานแฝดและทาวนเฮาส ใหมรวม 11 

โครงการ มีมูลคาโครงการรวมประมาณ 11,200 ลานบาท ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีมากจากลูกคา ชวงป 2559 บริษัทฯ มีโครงการที่อยูอาศัยแนวราบ 

ที่อยูระหวางพัฒนาและขายรวมทั้งสิ้น 44 โครงการ ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดในชวงป 2559 – 2561 จากศักยภาพดังกลาว บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจ 

ในการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแนวราบอยางตอเนื่อง

 ในสวนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชยกรรมในป 2559 บริษัทฯ ไดเปดใชอาคารเชิงพาณิชย “เอฟวายไอ เซ็นเตอร (FYI CENTER – For Your Inspiration 

Workplace)”  โดยใหเชาสวนอาคารสำนักงาน และไดเปดบริการโรงแรมในชวงไตรมาส 3 ป 2559 ภายใตการบริหารของกลุมเฟรเซอร เซ็นเตอรพอยท (FCL)  

ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทชั้นนำของโลกภายใตแบรนดโรงแรม Modena

 ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกองทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (Golden 

Ventures Leasehold Real Estate Investment - GVREIT) ซึ่งเปนกองทรัสตที่บริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้นรวมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) 

โดยใหเชาชวงสิทธิการเชาระยะยาวของท่ีดินและอาคารของโครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร รวมกับสิทธิการเชาระยะยาวของโครงการอาคารสำนักงาน 

ปารค เวนเชอร ของ บมจ. ยูนิเวนเจอรน้ัน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดการตอบรับจากนักลงทุนท่ัวไปในวงกวางท้ังนักลงทุนสถาบัน 

และนักลงทุนรายยอยเปนอยางดี โดยบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในกองทรัสตดวยในสัดสวนไมเกินรอยละ 30 ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน   

คร้ังท่ี 1/2557 การเขาลงทุน น้ีไมเพียงแตบริษัทฯ จะไดรับเงินจากการใหเชาระยะยาวเทาน้ัน บริษัทฯ ยังจะไดรับผลตอบแทนจากการเขาไปลงทุนในกองทรัสต 

ตามสัดสวนอยางตอเนื่องอีกดวย ในปจจุบันกองทรัสตดังกลาวมีผลการดำเนินงานที่ดีโดยสามารถจายเงินปนผลใหแกผูลงทุนไดตามนโยบายที่ไดกำหนดไว  

 สำหรับสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยหลักในการประกอบธุรกิจ (Non-Core Assets) ในสวนของบานและที่ดินที่อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง บริษัทฯ 

ไดจัดหาผูบริหารโครงการที่มีศักยภาพ เพื่อเขามาชวยในการพัฒนาและทยอยขายบานและที่ดินออกไปไดอยางตอเนื่อง สวนที่ดินเปลาที่จังหวัดกระบี่ และ 

สนามกอลฟพาโนรามา บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะขายใหแกผูลงทุนที่มีศักยภาพตอไป

 จากการเติบโตตามแผนงานและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจที่กลาวขางตน ทำใหบริษัทฯ มีผลกำไรอยางตอเนื่อง โดยในป 2558 บริษัทฯ มีการ 

จายเงินปนผลเทากับ 0.10 บาทตอหุน มูลคา 198,083,620 บาท โดยบริษัทฯ จะยังคงนโยบายในการขยายธุรกิจเพ่ือใหเติบโตไดอยางตอเน่ือง และกาวไปเปน 

ผูนำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในดานที่อยูอาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรมอยางยั่งยืนตอไป 

 2. การเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาการที ่สำคัญ

 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อป 2521 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2537

ป เหตุการณสำคัญ

เมษายน 2557 บริษัทฯ ไดมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2557 และไดอนุมัติการทำรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยบริษัทฯ 

(ที่ดินรามคำแหง) ใหแกบริษัท สิริทรัพยพัฒนา จำกัด ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

12 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ป เหตุการณสำคัญ

กันยายน 2557 บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแตงตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเขาใหมทดแทน 

กรรมการเดิมที่ลาออก 1 ทาน  และมีการแตงตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท กรุงเทพบาน 

และที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“KLAND”) จำนวน 1,780,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนหุน 

ชำระแลวของ KLAND หรือในจำนวนขั้นต่ำที่ทำใหบริษัทฯ ถือหุนใน KLAND ไมนอยกวารอยละ 51 ของ 

จำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ KLAND และทำใหบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน KLAND ในราคา 

หุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของ KLAND

และไดอนุมัติการเขาทำธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา (“ทรัสต”) ของบริษัทฯ 

และธุรกรรมการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจำหนายไป 

ซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ของบริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จำกัด 

ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ แกทรัสตี ซึ่งกระทำในนามของทรัสต และเพื่อประโยชนของทรัสต และอนุมัติ 

การจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต

เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ไดมีมติ

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,943,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 16,382,133,790 บาท 

เปน 16,380,190,030 บาท แบงออกเปนหุน จำนวน 1,638,019,003 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจำหนาย จำนวน 194,376 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

อนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 77,227,512 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

โดยภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาว บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุน 

สะสม จำนวน 1,256,955,461 บาท คำนวณจากงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ไมมีทุนสำรองอื่นใดนอกจากทุนสำรองตามกฎหมาย

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวของบริษัทฯ จำนวน 8,599,599,765.75 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 

และทุนชำระแลว จำนวน 16,380,190,030 บาท เปน 7,780,590,264.25 บาท  โดยการลดมูลคาที่ตราไว 

ของหุน จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยสวนต่ำกวา 

มูลคาหุนของบริษัทฯ และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติ 

การจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558  

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.05 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 81,900,950.15 บาท 

โดยกำหนดใหวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เปนวันกำหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) 

และวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดจายเงินปนผลในวันที่     

3 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ไดมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558  โดยมีมติดังนี้

อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,780,590,264.25 บาท 

เปนจำนวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 685,700,997 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 

13รายงานประจำป 2559



ป เหตุการณสำคัญ

มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแลว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 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 เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2558

เมษายน 2559 ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

(มหาชน) ไดมีมติ

อนุมัติการจายเงินปนผลประจำป 2558 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน 198,083,620 บาท 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2558 ไปแลว จำนวน 0.05 บาท เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558

อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงิน 

ไมเกิน 3,000 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมไดมีการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว และมติดังกลาว 

ไมสอดรับกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปจจุบัน  

อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท เพ่ือใชในการประกอบธุรกิจท่ัวไป และ/หรือ 

ชำระคืนเงินกู และ/หรือ ใชในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย และ/หรือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนใหมขึ้นภายใตชื่อ “บริษัท เกษมทรัพยภักดี จำกัด” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  

โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 ซ่ึงบริษัทยอยท่ีจัดต้ังข้ึนใหมน้ีจะเปนบริษัทผูพัฒาโครงการอสังหาริมทรัพย 

สามยาน มิตรทาวน

กันยายน 2559 บริษัทฯ ไดรับการปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือองคกรจากเดิมที่ BBB แนวโนม คงที่ ขึ้นเปน BBB+ แนวโนม 

คงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

พฤศจิกายน 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุนกูจำนวน 3,000 ลานบาท ตามมติที่ประชุม 

สามัญผูถือหุนประจำป 2559  ภายในวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท  

หุนละ 4.75 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไดแก บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี 

โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไมเกิน  685,700,997 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 4.75 บาท 

ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไดแกบริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) 

จำกัด (“FPHT”)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ FCL ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 

7.25 บาท รวมมูลคาเทากับ 4,971,332,228.25 บาท

อนุมัติผอนผันการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) โดยไมตองทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย 

ทั้งหมดของกิจการ  ตามหลักเกณฑในการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ

อนุมัติการเขาลงทุนในโครงการสามยาน ซึ่งเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

โดยมีมูลคาผลประโยชนตอบแทนจากการใชที่ดิน และมูลคากอสรางโครงการรวมประมาณ 13,000 ลานบาท 

โดยการรวมทุนกับบริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จำกัด และ/หรือบริษัทในกลุมนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเปนกลุม 

ผูไดรับสิทธิใชประโยชนในพื้นที่จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยการเขาลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม  

กลุมผูไดรับสิทธิจะถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 และบริษัทฯ จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 จำนวนหุนท่ีออกและ 

จำหนายแลวท้ังหมดของบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนใหม โดยมูลคาเงินลงทุนในสวนของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ลานบาท 

ภายหลังการเขาทำรายการ บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหมจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ 

เปนผูมีอำนาจควบคุมจากโครงสรางกรรมการ และเปนทีมงานที่จะเปนผูดำเนินโครงการ

14 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาที่พักอาศัยบานจัดสรร ธุรกิจพัฒนาอาคารเชิงพาณิชย ธุรกิจโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท

บจ. บานฉางเอสเตท

(ทุนเรียกชำระ 225 ลานบาท)

บจ. ยูไนเต็ด โฮมส

(ทุนเรียกชำระ 550 ลานบาท)

บจ. สาธรทอง

(ทุนเรียกชำระ 154 ลานบาท)

บจ. แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้

(ทุนเรียกชำระ 41.5 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แฮบิเทชั่น

(ทุนเรียกชำระ 38 ลานบาท)

บจ. ริทซ วิลเลจ

(ทุนเรียกชำระ 100 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ 

(ทุนเรียกชำระ 50 ลานบาท)

บจ. วอคเกอร  โฮมส

(ทุนเรียกชำระ 1 ลานบาท)

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

(ทุนเรียกชำระ 1,780 ลานบาท)

บจ. บานฉางเอสเตท

(ทุนเรียกชำระ 225 ลานบาท)

บจ. ยูไนเต็ด โฮมส

(ทุนเรียกชำระ 550 ลานบาท)

บจ. สาธรทอง

(ทุนเรียกชำระ 154 ลานบาท)

บจ. แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้

(ทุนเรียกชำระ 41.5 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แฮบิเทชั่น

(ทุนเรียกชำระ 38 ลานบาท)

บจ. ริทซ วิลเลจ

(ทุนเรียกชำระ 100 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ 

(ทุนเรียกชำระ 50 ลานบาท)

บจ. วอคเกอร  โฮมส

(ทุนเรียกชำระ 1 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%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

บจ. นอรท สาธร เรียลตี้

(ทุนเรียกชำระ 638.6 ลานบาท)

บจ. โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส
1

(ทุนเรียกชำระ 392.2 ลานบาท)

ทรัสตเพ�อการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร

(ทุนเรียกชำระ 8,148 ลานบาท)

บจ. นารายณ พาวิลเลียน

(ทุนเรียกชำระ 475 ลานบาท)

100%

100%

25%

100%

100%

100%

40%

67%

80%

บจ. แกรนด  เมยแฟร

(ทุนเรียกชำระ 12.02 ลานบาท)

บจ. เอ็มเอสจีแอล  พร็อพเพอรตี้

(ทุนเรียกชำระ 10.6 ลานบาท)

กลุมแอสคอท

จากสิงคโปร

บุคคลภายนอก

กลุมเอเชี่ยนแคปปตอล

จากไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

บจ. โกลเดน แลนด (เมยแฟร)

(ทุนเรียกชำระ 11 ลานบาท)

บจ. โกลเดน แลนด โปโล

(ทุนเรียกชำระ 4 ลานบาท)

บจ. สาธรทรัพยสิน

(ทุนเรียกชำระ 245 ลานบาท)

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด

(ทุนเรียกชำระ 2,026.6 ลานบาท)

บจ. นอรท สาธร โฮเต็ล

(ทุนเรียกชำระ 1,450 ลานบาท)

11,037.67 ลานบาท

11,037.67 ลานบาท

ขอมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชำระแลว

25%

25%

50%

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

100%

100%

60%

33%

20%

บจ. เกษมทรัพยภักดี
2

(ทุนเรียกชำระ 800.2 ลานบาท)

บุคคลภายนอก

กลุมทีซีซี

จากไทย

49%

75%

51%

หมายเหตุ: 

1. บจ. โกลเดน พร็อพเพอรตี ้ เซอรวิสเซส ไดเพิ ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,480 ลานบาท เม�อวันที ่ 12 มกราคม 2560

2. บจ. เกษมทรัพยภักดี ไดเพิ ่มทุนจดทะเบียนเปน 3,000 ลานบาท เม�อวันที ่ 12 มกราคม 2560
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  โครงการ

โครงการที่พักอาศัยประเภทบานจัดสรร:

1. โกลเดน เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน

2. โกลเดน วิลเลจ ออนนุช - พัฒนาการ

3. โกลเดน นีโอ ออนนุช - พัฒนาการ

4. โกลเดน อเวนิว  แจงวัฒนะ - ติวานนท

5. โกลเดน วิลเลจ  บางนา - กิ่งแกว

6. โกลเดน ทาวน  ปนเกลา - จรัญฯ

7. โกลเดน ทาวน  สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา

8. โกลเดน ทาวน  รามคำแหง - วงแหวน

9. โกลเดน ซิตี้  ปนเกลา - จรัญฯ

10. โกลเดน ทาวน  งามวงศวาน - ประชาชื่น

11. โกลเดน ทาวน  ลาดพราว - เกษตรนวมินทร

12. โกลเดน ทาวน  ออนนุช - พัฒนาการ

13. โกลเดน ซิตี้  ออนนุช - พัฒนาการ

14. โกลเดน เพรสทีจ  วัชรพล - สุขาภิบาล 5

15. โกลเดน ทาวน  รัตนาธิเบศร - สถานีรถไฟฟาบางพลู

16. โกลเดน ทาวน  วัชรพล - สุขาภิบาล 5

17. โกลเดน ทาวน บางนา - กิ่งแกว

18. โกลเดน นีโอ บางนา - กิ่งแกว

19. โกลเดน ทาวน ชัยพฤกษ - วงแหวนฯ

20. โกลเดน ทาวน ออนนุช - พัฒนาการ ๒

21. โกลเดน นีโอ ชัยพฤกษ - วงแหวนฯ

22. โกลเดน ทาวน รามอินทรา - คูบอน

23. โกลเดน บิส บางนา - กิ่งแกว

24. โกลเดน ทาวน พระราม 2

25. เดอะ แกรนด พระราม 2 (มี 7 โครงการ)

26. เดอะ แกรนด วงแหวน - ประชาอุทิศ 2

27. เดอะ แกรนด บางนา - วงแหวน

28. เดอะ แกรนด ปนเกลา (มี 2 โครงการ)

29. โกลเดน นีโอ พระราม 2

โครงการที่ดำเนินงานในระหวางป 2559 สรุปไดดังนี้

ดำเนินโครงการโดย

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. 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. ยูไนเต็ด โฮมส

บจ. ยูไนเต็ด โฮมส

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

บจ. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน 

บจ. ไพรม พลัส แอสเซ็ท

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน 

บจ. เฟรส แสควร

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน 

บจ. วอคเกอร โฮมส

ประเภทของโครงการ

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว - บานแฝด

บานเดี่ยว - บานแฝด

บานเดี่ยว - บานแฝด ทาวนเฮาส

บานเดี่ยว - บานแฝด

ทาวนเฮาส 2 - 3 ชั้น

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส 2 - 3 ชั้น

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส 3 ชั้น

บานเดี่ยว 3 ชั้น

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

บานเดี่ยว - บานแฝด

ทาวนเฮาส

ทาวนเฮาส

บานแฝด

ทาวนเฮาส

อาคารพาณิชย

ทาวนเฮาส

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

บานแฝด

ขนาดที่ดิน (ไร)

41 - 3 - 63.8

54 - 1 - 58.5

21 - 0 - 42.2

51 - 3 - 11.9

44 - 1 - 76

41 - 3 - 62.2

16 - 0 - 75.9

22 - 3 - 93

52 - 3 - 45.2

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

36 - 3 - 37

40 - 0 - 31.7

37 - 1 - 97.6

26 - 1 - 96.1

20 - 2 - 69

29 - 1 - 25.8

3 - 1 - 75.7

38 - 0 - 37.8

336 - 2 - 65.8

23 - 0 - 11.5

66 - 3 - 83.5

187 - 2 - 56.9

31 - 1 - 25.5

16 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ดำเนินโครงการโดย

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. 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. ยูไนเต็ด โฮมส

บจ. ยูไนเต็ด โฮมส

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

บจ. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน 

บจ. ไพรม พลัส แอสเซ็ท

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน 

บจ. เฟรส แสควร

บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน 

บจ. วอคเกอร โฮมส

จำนวนหนวย

(หลัง / แปลง)

91

217

111

418

186

418

146

211

495

148

358

416

81

152

193

281

353

227

393

216

121

297

33

381

1,037

348

146

360

184

ขนาดที่ดิน (ไร)

41 - 3 - 63.8

54 - 1 - 58.5

21 - 0 - 42.2

51 - 3 - 11.9

44 - 1 - 76

41 - 3 - 62.2

16 - 0 - 75.9

22 - 3 - 93

52 - 3 - 45.2

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

36 - 3 - 37

40 - 0 - 31.7

37 - 1 - 97.6

26 - 1 - 96.1

20 - 2 - 69

29 - 1 - 25.8

3 - 1 - 75.7

38 - 0 - 37.8

336 - 2 - 65.8

23 - 0 - 11.5

66 - 3 - 83.5

187 - 2 - 56.9

31 - 1 - 25.5

ปที่เปดขาย

2558

2558

2558

2556

2557

2557

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2557

2557

2557

2559

2559

2559

2559

2559

2559

2559

2559

2548

2556

2556

2556

2558

มูลคาโครงการ

(ลานบาท)

916

1,177

487

1,306

992

1,288

477

636

1,656

523

1,116

1,219

313

1,344

554

813

1,019

1,109

755

616

394

749

190

853

7,917

2,102

1,870

6,035

737

ยอดขาย

(%)

52%

65%

100%

100%

85%

100%

99%

80%

74%

100%

99%

73%

88%

61%

90%

99%

51%

60%

25%

77%

13%

37%

24%

52%

51%

97%

62%

26%

41%

ยอดโอนกรรมสิทธิ์

(%)

48%

58%

100%

100%

85%

100%

99%

77%

54%

100%

96%

72%

83%

60%

89%

99%

30%

47%

17%

37%

9%

4%

15%

46%

50%

96%

59%

26%

37%
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  โครงการ

โครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอรวิสอพารทเมนทและโรงแรม:

30. เมยแฟร แมริออท

31. ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก

32. สกาย วิลลาส 

33. ดับบลิว แบงคอก

34. โมเดนา บาย เฟรเซอร แบงค็อค

โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม:

35. โกลเดนแลนด บิวดิ้ง

36. เอฟวายไอ เซ็นเตอร

37. สามยาน มิตรทาวน

38. สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 2

39. ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 2

โครงการอื่นๆ :

40. โครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ 

 (เดิมชื่อ: วอยาจ พานอรามา)

หมายเหตุ: 
1. บจ. เกษมทรัพยภักดีเปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ และกลุมทีซีซี โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนอยูที่รอยละ 49
2. เปนอาคารที่บริษัทฯ เปนผูบริหารอาคารใหแกทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (GVREIT)

แผนการดำเนินงานโครงการที่อยูอาศัยของบริษัทในป 2560

 ในป 2560 นี้ บริษัทมีแผนการดำเนินงานการเปดโครงการใหม 21 โครงการ มูลคารวมทั้งหมด 21,000 ลานบาท ทั้งนี้หากแบงตามประเภทของ 

ที่อยูอาศัย จะจำแนกไดดังนี้

 • โครงการทาวนเฮาส มีจำนวน 17 โครงการ

 • บานแฝด    มีจำนวน 3 โครงการ

 • โครงการบานเดี่ยว มีจำนวน 1 โครงการ

บริหารโครงการ / เจาของ

บจ. แกรนด เมยแฟร

บจ. สาธรทรัพยสิน 

บจ. สาธรทรัพยสิน

บจ. นอรท สาธร โฮเต็ล (บริษัทรวม)

บมจ. แผนดินทอง 

พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

บจ. นารายณ พาวิลเลียน

บมจ. แผนดินทอง 

พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

บจ.  เกษมทรัพยภักดี 1

บจ. นอรท สาธร เรียลตี้ / GVREIT

บจ. นอรท สาธร เรียลตี้ / GVREIT

บมจ. แผนดินทอง 

พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

ประเภทของโครงการ

เซอรวิสอพารทเมนท / โรงแรม

เซอรวิสอพารทเมนท / โรงแรม

หองชุดพักอาศัย

โรงแรม

โรงแรม

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

Mixed Use Complex

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

ที่ดินจัดสรร รีสอรท 

และสนามกอลฟ

ขนาด

164 หอง

177 หอง

3 หอง

403 หอง

239 หอง

11,000 ตร.ม.

48,000 ตร.ม.

107,000 ตร.ม.

73,000 ตร.ม.

26,000 ตร.ม.

2,000 ไร
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 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

 (1) โครงการที่อยูอาศัย

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินธุรกิจจัดสรรบานและท่ีดินเพ่ือจำหนายหลากหลายรูปแบบภายใตแบรนดตางๆ โดยเปนการพัฒนาโครงการ บานพักอาศัย 

ในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบานเดี่ยว บานแฝด และทาวนเฮาส พรอมการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการ ใหครอบคลุมทุกระดับราคา 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมที่แตกตางกัน โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีแบรนดตางๆ ของกลุมบริษัท ดังนี้

   ผลิตภัณฑหรือบริการ

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย:

- โครงการบานจัดสรรแนวราบ

รายไดจากการเชาและบริการ:

- อาคารสำนักงานใหเชา

- เซอรวิสอพารทเมนทและโรงแรม

- อื่นๆ

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ:

- โครงการพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ

รายไดอื่น:

- กำไรจากการจำหนายสินทรัพยที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย

- กำไรจากการจำหนายสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยหลักในการประกอบธุรกิจ

- รายไดจากเงินลงทุน

- รายไดจากคาบริหารโครงการ

- รายไดอื่นๆ

รวม

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

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

-

0.9

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

85.0

8.3

5.1

0.6

0.2

-

-

0.2

-

0.6

100.00

2558

ลานบาท

9,824.97

353.30

459.17

285.29

20.81

-

6.26

25.65

77.97

89.98

11,143.40

รอยละ

88.2

3.2

4.1

2.5

0.2

-

0.1

0.2

0.7

0.8

100.00

2559

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม

 ลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ จะแบงเปน 2 สวนหลัก ดังนี้

 (1) โครงการที่อยูอาศัย

 (2) โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม

ประเภทผลิตภัณฑ

บานเดี่ยว

บานเดี่ยว

แบรนด ระดับราคา

10 - 30 ลานบาท

7 - 10 ลานบาท

 โครงการปจจุบัน

• เดอะ แกรนด พระราม 2

• เดอะ แกรนด วงแหวน - ประชาอุทิศ

• เดอะ แกรนด ปนเกลา

• เดอะ แกรนด บางนา - วงแหวน

• โกลเดน เพรสทีจ วัชรพล - สุขาภิบาล 5

• โกลเดน เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน 

• แกรนดิโอ พระราม 2
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ประเภทผลิตภัณฑ

บานเดี่ยว / บานแฝด

บานเดี่ยว / บานแฝด /

ทาวนเฮาส

บานแฝด 

ทาวนเฮาส 2 - 3 ชั้น

ทาวนเฮาส 2 ชั้น

 

อาคารพาณิชย 4 ชั้น

แบรนด ระดับราคา

3.5 - 7 ลานบาท

2 - 5 ลานบาท

3.5 - 4 ลานบาท

2 - 5 ลานบาท

2 - 3 ลานบาท

5 - 7 ลานบาท

 โครงการปจจุบัน

• โกลเดน วิลเลจ บางนา - กิ่งแกว

• โกลเดน วิลเลจ ออนนุช - พัฒนาการ

• โกลเดน อเวนิว แจงวัฒนะ - ติวานนท

• โกลเดน นีโอ ออนนุช - พัฒนาการ

• โกลเดน นีโอ พระราม 2

• โกลเดน นีโอ บางนา - กิ่งแกว

• โกลเดน นีโอ ชัยพฤกษ - วงแหวน

• โกลเดน ซิตี้ ปนเกลา - จรัญสนิทวงศ

• โกลเดน ซิตี้ ออนนุช - พัฒนาการ

• โกลเดน ทาวน ปนเกลา - จรัญสนิทวงศ

• 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

• โกลเดน ทาวน บางนา - กิ่งแกว

• โกลเดน ทาวน ชัยพฤกษ - วงแหวน

• โกลเดน ทาวน ออนนุช - พัฒนาการ ๒

• โกลเดน ทาวน รามอินทรา - คูบอน

• โกลเดน ทาวน พระราม 2

• โกลเดน บิส บางนา - กิ่งแกว
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1. โกลเดน ทาวน บางนา - กิ่งแกว

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 353 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 1,019 ลานบาท

2. โกลเดน นีโอ บางนา - กิ่งแกว

 รายละเอียดโครงการ : บานเดี่ยว - บานแฝด

 จำนวนหนวย : 227 ยูนิต 

 มูลคาโครงการ : 1,109 ลานบาท

3. โกลเดน ทาวน ชัยพฤกษ - วงแหวนฯ

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 393 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 755 ลานบาท

4. โกลเดน ทาวน ออนนุช - พัฒนาการ ๒

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 216 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 616 ลานบาท

ซึ่งในป 2559 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นภายใตแบรนดดังกลาว ดังนี้



5. โกลเดน นีโอ ชัยพฤกษ - วงแหวนฯ

 รายละเอียดโครงการ : บานแฝด

 จำนวนหนวย : 121 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 394 ลานบาท

6. โกลเดน ทาวน รามอินทรา - คูบอน

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 297 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 749 ลานบาท

7. โกลเดน บิส บางนา - กิ่งแกว

 รายละเอียดโครงการ : อาคารพาณิชย 4 ชั้น

 จำนวนหนวย : 33 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 190 ลานบาท

8. โกลเดน ทาวน พระราม 2

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 ชั้น

 จำนวนหนวย : 381 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 853 ลานบาท
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9. โกลเดน วิลเลจ ออนนุช - พัฒนาการ

 รายละเอียดโครงการ : บานเดี่ยว - บานแฝด

 จำนวนหนวย : 217 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 1,177 ลานบาท

10. โกลเดน ซิตี้ ปนเกลา - จรัญฯ

 รายละเอียดโครงการ : ทาวนโฮม 2 - 3 ชั้น

 จำนวนหนวย : 495 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 1,656 ลานบาท

11. แกรนดิโอ พระราม 2

 รายละเอียดโครงการ : บานเดี่ยว

 จำนวนหนวย : 304 ยูนิต

 มูลคาโครงการ : 1,882 ลานบาท
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โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส

โครงการเมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท

 (2) โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม

 ในการดำเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม บริษัทฯ มีนโยบาย 

ที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความตองการของลูกคาและเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มอัตรา 

การเชา และทำใหบริษัทฯ สามารถรับรูรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมซ่ึงประกอบธุรกิจประเภท 

เซอรวิสอพารทเมนท โรงแรม และอาคารสำนักงาน ดังนี้

โครงการ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลลาส

 เปนอาคารเซอรวิสอพารทเมนทที่ทันสมัยตั้งอยูใจกลางยานธุรกิจ 

บนถนนสาทร 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 ถูกออกแบบใหเปนเซอรวิสอพารทเมนท 

ที่หรูหราที่สุดแหงหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปจจุบัน 

ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรมได และบริษัทไดขายสิทธิการเชา 

ของอาคารดังกลาวใหแกกองทุนโกลดพร็อพเพอรตี้ฟนด (บริษัทถือหุนอยู 

ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบดวยหองพักจำนวน 164 หอง หองพัก 

มีขนาดต้ังแต 1 - 3 หองนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเตอรเนช่ันแนล 

ซึ่งเปนบริษัทบริหารงานดานการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู 

ใจกลางซอยหลังสวนไมไกลจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และใกลสวนลุมพินี 

ซึ่งถือเปนบริเวณที่เปนสวนสาธารณะที่ใหญที่สุดในยานธุรกิจของกรุงเทพฯ
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โครงการโกลเดนแลนด บิวดิ ้ง

โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร

โครงการสาทร สแควร

 เปนอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใตดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เชากวา 

73,000 ตารางเมตร ตั้งอยูในยานธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอระหวาง 

ถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร สามารถเขาถึงอาคารไดโดย 

ทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟาชองนนทรี อาคารสาทร สแควร มีรูปแบบ 

สถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ รวมถึงมีพื้นที่เชาในแตละชั้นที่เปนพื้นที่ 

เปดโลงไมมีเสาและมีฝาเพดานสูงทำใหมีความยืดหยุนในการจัดพื้นที่ 

สำนักงานไดหลายแบบ อีกทั้งยังเปนอาคารอนุรักษพลังงานในระดับ 

LEED Gold Certificated จาก USGBC ตอมาในเดือนเมษายน 2559 

บริษัทฯ ไดใหเชาชวงสิทธิการเชาระยะยาวของท่ีดินและอาคารของโครงการ 

สาทร สแควร แกทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

โกลเดนเวนเจอร (GVREIT)

โครงการโกลเดนแลนด บิวดิ้ง

 โครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิง มีพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมดประมาณ 11,000 

ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใตดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยูใกลกับยาน 

ชอปปงใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เชน Central World  เกษรพลาซา  

เซ็นทรัลชิดลม  โรงแรมโฟร ซีซั่น  โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ  และ 

โรงแรมอินเตอร คอนติเนนตัล นอกจากนี้โกลเดนแลนด บิวดิ้ง สามารถ 

เดินทางจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลมเพียง 

ไมกี่นาที โดยอาคารไดรับการออกแบบมาใหสามารถมีความยืดหยุน 

ในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบรับความตองการของผูเชาอาคาร

โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร (FYI Center)

 โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร (FYI Center) ตั้งอยูบนหัวมุม 

ถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก (ไผสิงโต) ใกลกับศูนยประชุมแหงชาติ 

สิริกิติ์ และสามารถเดินทางมายังตัวอาคารไดดวยรถไฟฟาใตดินซึ่งมี 

ทางเขา-ออกจากตัวสถานีอยูดานหนาอาคาร โครงการดังกลาวเปนอาคาร 

สำนักงานสูง 12 ชั้น และชั้นใตดิน 3 ชั้น โดยออกแบบใหมีความยืดหยุน 

ในการจัดพื้นที่ใชงาน ภายใตแนวคิด Business+Creativity โดยได 

กอสรางเสร็จพรอมเปดใชงานไดตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2559 เปนตนมา 

และไดรับรางวัลอาคารอนุรักษพลังงาน รางวัล LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแหง 

สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ GOLD 

ในชวงปลายป 2559

โรงแรมโมเดนา บาย เฟรเซอร แบ็งคอค 

(Modena by Fraser Bangkok)

 โรงแรมโมเดนา บาย เฟรเซอร แบ็งคอค สูง 14 ช้ัน มีช้ันใตดิน 1 ช้ัน 

และมีหองพักจำนวนทั้งสิ้น 239 หอง ภายใตการบริหารจัดการของ 

เฟรเซอรฮอสปธาลิตี้ (Fraser Hospitality) ผูเขาพักจะไดรับประสบการณ 

สะดวกสบายเหมือนอยูที ่บาน ซึ่งตัวอาคารมีพื้นที่ดินเชื่อมถึงกันกับ 

อาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร ดวยทำเลที่ตั้งของโรงแรมที่ใกลกับ 

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ทาเรือคลองเตย และยานการคาที่สามารถ 

เดินทางไดดวยรถไฟฟาใตดิน จึงเหมาะสำหรับผูที่ตองการจะเดินทาง 

มาติดตอธุรกิจ

 นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ ไดรับเปนผูบริหาร 

อสังหาริมทรัพย ดังนี้

 • โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ (Park Ventures Ecoplex)

 โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนโครงการอาคารสำนักงาน 

ใหเชาเกรดเอ ยานใจกลางเมือง ตั้งอยูหัวมุมถนนเพลินจิตและถนนวิทยุ 

เชื่อมตอโดยตรงจากรถไฟฟา (BTS) สถานีเพลินจิต

โครงการสาทร สแควร

25รายงานประจำป 2559



 • โครงการสาทร สแควร (Sathorn Square)

 โครงการสาทร สแควร เปนโครงการอาคารสำนักงานใหเชา 

เกรดเอ ตั้งอยูหัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร - สาทร เชื่อมตอโดยตรง 

จากรถไฟฟา (BTS) สถานีชองนนทรี

 ในป 2559 บริษัทฯ ไดเริ่มพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม 

แหงใหมซึ่งตั้งอยูที่หัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนพญาไท โดยจะพัฒนา 

เปนอาคารในรูปแบบ Mixed-Use Complex ซึ่งจะประกอบไปดวย 

พื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัยและพื้นที่ศูนยการคาบนพื้นที่ 13 ไร ภายใต 

ชื่อโครงการ “สามยาน มิตรทาวน (SAMYAN MITRTOWN)” โดยบริษัท 

ไดรับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Report) และ 

ไดเริ่มดำเนินการกอสรางโครงการแลว โดยคาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จ 

ในป 2562

 การตลาดและภาวะการแขงขัน

 (1) โครงการที่อยูอาศัย

 ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยูอาศัยโดยรวมในป 2559 จาก 

ตัวเลขจำนวนยอดขายที่อยูอาศัยป 2559 ในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล เมื่อเทียบกับป 2558 พบวามีจำนวนยอดขายที่อยูอาศัย 

ทุกประเภทอยูที่ 98,153 หนวย ลดลงรอยละ 5 (ป 2558 = 103,642 หนวย) 

เมื่อเทียบกับปกอน โดยแยกเปนประเภทที่อยูอาศัยตางๆ ดังนี้

 • อาคารชุด มียอดขาย ป 2559 = 55,901 หนวย 

  ลดลงรอยละ 5 (ป 2558 = 59,020 หนวย)

 • บานเดี่ยว มียอดขาย ป 2559 = 12,445 หนวย 

  เพิ่มขึ้นรอยละ 3 (ป 2558 = 12,118 หนวย)

 • ทาวนเฮาส มียอดขาย ป 2559 = 24,277 หนวย 

  ลดลงรอยละ 11 (ป 2558 = 27,145 หนวย)

 • บานแฝด มียอดขาย ป 2559 = 3,725 หนวย 

  เพิ่มขึ้นรอยละ 12 (ป 2558 = 3,331 หนวย)

 • อื่นๆ มียอดขาย 11 ป 2559 = 1,805 หนวย 

  ลดลงรอยละ 11 (ป 2558 = 2,028 หนวย)

 สวนจำนวนหนวยที่อยูอาศัยเปดใหมในป 2559 มีจำนวนทั้งหมด 

110,577 หนวย ซึ่งมีจำนวนหนวยใกลเคียงกับจำนวนหนวยที่อยูอาศัย 

เปดใหมในป 2558 (107,990 หนวย) ประเภทสินคาที่มีหนวยเปดขาย 

เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือทาวนเฮาส และประเภทสินคาที่มีหนวยเปดขายใหม 

ลดลงมากที่สุดคือ อาคารชุด รองลงมาคือสินคาประเภทบานเดี่ยว

 • อาคารชุด มีหนวยเปดขายใหม 58,350 หนวย 

  ลดลงรอยละ 7 (ป 2558 = 62,833 หนวย)

 • บานเดี่ยว มีหนวยเปดขายใหม 12,146 หนวย 

  ลดลงรอยละ 3 (ป 2558 = 12,564 หนวย)

 • ทาวนเฮาส มีหนวยเปดขายใหม 29,932 หนวย 

  เพิ่มขึ้นรอยละ 20 (ป 2558 = 25,000 หนวย)

 • บานแฝด มีหนวยเปดขายใหม 7,287 หนวย 

  เพิ่มขึ้นรอยละ 44 (ป 2558 = 5,073 หนวย)

 • อื่นๆ มีหนวยเปดขายใหม 2,862 หนวย 

  เพิ่มขึ้นรอยละ 14 (ป 2558 = 2,520 หนวย)

 เมื่อเทียบเปนสัดสวนหนวยที่อยูอาศัยเปดใหมในป 2559 ตลาด 

คอนโดมิเนียมก็ยังคงเปนสินคาที่มีสัดสวนในตลาดมากที่สุด รองลงมาคือ 

ทาวนเฮาส และบานเดี่ยว ตามลำดับ

60,000

40,000

20,000

70,000

50,000

30,000

10,000

0

อาคารชุด บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด

ป 2558

ป 2559

กราฟเปรียบเทียบยูนิตขายที่อยูอาศัย ป 2558 – ป 2559

-5%

+3%

-11%

+12%

60,000

40,000

20,000

70,000

50,000

30,000

10,000

0

อาคารชุด บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด

ป 2558

ป 2559

กราฟเปรียบเทียบยูนิตขายที่อยูอาศัย ป 2558 – ป 2559

-7%

-3%

+20%

+44%

บานเดี่ยว

11%

ทาวนเฮาส

27%

อาคารชุด

53%

อ�นๆ

2%
บานแฝด

7%

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

26 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 จากสภาพตลาดท่ีอยูอาศัยท่ีมีผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจำนวนมาก 

การแขงขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของ 

ผูบริโภคในปจจุบันที่ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได 

กำหนดกลยุทธในการแขงขันไวดังนี้

 • กลยุทธดานแบบบานหรือสินคา

 เนื่องจากความตองการของกลุมผูบริโภคในแตละระดับราคาหรือ 

แตละแบรนดสินคา จะมีความตองการที่แตกตางกันออกไป บริษัทจึงมี 

สินคาที่มีความหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการในระดับราคา 

หรือพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งบริษัทยังใหความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมผูบริโภคในแตละกลุมอยางตอเนื่อง โดยการออกแบบยังคงยึด 

หลักการสรางประโยชนพื้นที่ใชสอยใหสูงที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู รวมถึงการ 

เพิ่มนวัตกรรมใหมๆ ใหกับสินคา

 อีกทั้งยังพัฒนาสินคาประเภทบานแฝดใหมีฟงกชั่นบาน สภาพ 

โครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เทียบเทาหรือดีกวาบานเดี่ยวของคูแขง 

ในยานนั้นๆ โดยมีเอกลักษณที่โดดเดนกวาในราคาที่เหมาะสมกับกลุม 

เปาหมาย (An Affordable Stylish Living)

 • กลยุทธดานทำเลที่ตั้ง

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดย 

ทุกทำเลที่บริษัทเลือกจะตองตรงตามหลักเกณฑที่บริษัทตั้งไวและที่จะตอง 

ตอบโจทยความตองการของลูกคาในแตละระดับกลุมลูกคาที่ไมเหมือนกัน 

โดยโครงการสวนใหญของบริษัทจะตั้งอยูในทำเลที่ดี อีกทั้งบริษัทยังมอง 

ในดานความสะดวกในการคมนาคม การเขาถึงระบบสาธารณูปโภคตางๆ 

ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ภายนอกโครงการ

 นอกเหนือจากที่กลาว บริษัทยังใหความสำคัญกับทำเล ตาม 

แนวโนมการขยายตัวของชุมชน และแผนการขยายเครือขายคมนาคม 

ในอนาคตอีกดวย บริษัทจะมีการเก็บ Land Bank ไวเพื่อรอการพัฒนา 

โครงการในอนาคต อันจะสรางความไดเปรียบในดานตนทุนที่ดินที่ราคา 

สูงข้ึนมากในแตละป เพ่ือนำไปสูความสามารถในการแขงขันและผลตอบแทน 

ที่สูงขึ้น

 • กลยุทธดานราคา

 การตั้งราคาของสินคาของทางบริษัทฯ นั้น จะมีการสำรวจสภาพ 

ตลาดบริเวณทำเลเปาหมาย ทั้งราคา โปรโมชั่น สินคา สภาพโครงการ 

และอื่นๆ เพื่อวิเคราะหสถานการณทางการตลาดอยางเปนประจำและ 

ตอเน่ือง โดยสรางแรงจูงใจและความคุมคาตามลักษณะสินคา ใหเหมาะสม 

กับสภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณารวมกับปจจัยดานตนทุน ทำเล รูปแบบ 

โครงการ เงื่อนไขการตลาด ซึ่งบริษัทไดทำราคาใหเหมาะสมกับตลาด 

ที่จะพัฒนา โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลคาของสินคาเมื่อเทียบกับราคาที่ 

ผูบริโภคตองจาย (Value for Money) และการเพิ่มคุณคาดานฟงกชั่นบาน 

ที่มีมากกวาหรือสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกวา เปนตน

 • กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด

 บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใชสื่อแบบผสมผสาน 

เพื่อผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลโครงการไดมากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อ 

ตางๆ ดังนี้

 1) การโฆษณาผานปายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการ 

ของบริษัท

 2) การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ และนิตยสาร

 3) ผานระบบโทรศัพทมือถือ โดยการประชาสัมพันธโครงการผาน 

SMS ไปยังกลุมเปาหมายในชวงกิจกรรมตางๆ

 4) ผานระบบอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซตของบริษัท   

www.goldenland.co.th เฟซบุค อินสตาแกรม และเว็บไซตตาง ๆ

 5) ผานการบอกตอของลูกคา เชน กิจกรรม Member Gets 

Members เพื่อใหลูกคาเดิมไดแนะนำใหลูกคาใหมซื้อโครงการ

 อีกท้ังบริษัทยังใหความสำคัญกับรูปแบบในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

ที่จะตองมีจุดเดน มีเอกลักษณทันสมัย นาติดตาม และงายตอการเขาถึง 

และคนหาขอมูลไดอยางดี

 • 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 ซึ่งทำให 

บริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ

 (2)  โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม

 โดยภาพรวมของตลาดอาคารเชิงพาณิชยกรรมที่รับรูรายไดจาก 

คาเชา โดยเฉพาะสวนอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่อง 

โดยคาดวาความตองการพื้นที่สำนักงานเชาและอัตราคาเชายังมีแนวโนม 

สูงขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานเกรด A ในยาน Central Business 

District (CBD) ที่อยูในแนวรถไฟฟา BTS หรือ MRT ซึ่งเปนผลมาจาก 

ความตองการเชาอาคารที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่อาคารสำนักงานเกรด A 

มีจำกัด ประกอบกับการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหมยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 

และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนเดิม นอกจากนี้บริษัท 

ตางชาติยังมีแนวโนมจะเขามาจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยเพื่อรองรับ 

การขยายตัวของตลาดอาเซียนจากการเปดประชาคมอาเซียน (AEC)

 ขอมูลจากศูนยวิจัยของบริษัท ซีบีอารอี (ประเทศไทย) ระบุวา ณ 

ไตรมาส 3 ป 2559 ปริมาณพ้ืนท่ีของสำนักงานท่ีสรางเสร็จในป 2559 - 2560 

มีประมาณ 8.54 ลานตารางเมตร จากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่ถูกเชาแลว 

27รายงานประจำป 2559



7.66 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนอัตราการเชาเทากับ 91.2% ของ 

พื้นที่สำนักงานทั้งหมด จึงทำให ณ ปจจุบัน พื้นที่สำนักงานวางใหเชา 

มีสัดสวนอยูที่ 8.2% ของพื้นที่สำนักงานทั้งหมด โดยอัตราการเชาดังกลาว 

เปนอัตราที่เติบโตตอเนื่องมาตั้งแตป 2552 แมวาจะมีพื้นที่สำนักงาน 

ที่อยูในระหวางการกอสรางอีก 0.46 ลานตารางเมตร ก็ยังไมสามารถ 

ตอบสนองตอแนวโนมความตองการที่มีเพิ่มสูงขึ้นไดอยางเพียงพอ

 หากแยกพิจารณาเฉพาะอาคารสำนักงานเกรด A จะพบวามีอัตรา 

การเชาเปน 90.7% (ใหเชาแลว 1.18 ลานตารางเมตร จากพื้นที่รวม 1.30 

ลานตารางเมตร) และมีอัตราคาเชาเฉลี่ยสูงถึง 943 บาทตอตารางเมตร 

ซึ่งนับเปนอัตราคาเชาเฉลี่ยสูงสุดที่เคยมีมาของธุรกิจอาคารสำนักงาน 

แมในปจจุบันการแขงขันในธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชาจะไมสูงมากนัก 

แตผูประกอบการก็ยังคงตองใหความสำคัญในการดูแล ปรับปรุงอาคาร 

ใหอยูในสภาพดีเสมอ มีบริการพื้นฐานที่ผูเชาตองการครบถวน พรอมดวย 

สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณแบบ

 

 สำหรับอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมี 2 โครงการ 

ไดแก อาคารโกลเดนแลนด บิวดิ้ง และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร         

(FYI Center) ตั้งอยูบนทำเลที่ใกลกับสถานีรถไฟฟาทั้ง 2 อาคาร ทำให 

สะดวกในการเดินทาง โดยในสวนของอาคารโกลเดนแลนด บิวดิ้ง ปจจุบัน 

มีลูกคาเชาพื้นที่รอยละ 90 สวนอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร (FYI Center) 

ปจจุบันมีผูเชาพื้นที่แลวมากกวารอยละ 80

 นอกจากนี้ยังมีอาคารที่บริษัทฯ รับเปนผูบริหารอาคารใหแกทรัสต 

เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (GVREIT) 

อยู 2 อาคาร คือ อาคารสาทร สแควร และอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

อาคารทั้งสองตั้งอยูในทำเลที่ดี ติดกับสถานีรถไฟฟา เปนอาคารที่มี 

คุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยางครบครัน สามารถตอบสนอง 

ความตองการของลูกคาไดดี จึงทำใหปจจุบันอัตราการเชาพื้นที่ของอาคาร 

สาทร สแควรอยูที่ 96% และอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซอยูที่ 99% 

และสามารถเรียกราคาคาเชาตอตารางเมตรของอาคารสาทร สแควร 

ที่ราคา 970 บาท และอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซที่ราคา 1,300 บาท 

ตามลำดับ โดยในชวงคร่ึงปหลัง ทางบริษัทฯ เร่ิมการจัดทำแบบสำรวจเพ่ือวัด 

ความพึงพอใจในการบริการของผูบริหารอาคาร จากการสำรวจพบวาระดับ 

ความพึงพอใจของผูเชาทั้งสองอาคารในชวงครึ่งปหลังเฉลี่ยอยูที่ 92.4%

 โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดเนนการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกผูเชา 

อยางตอเนื่องทั้งการขายสินคาลดราคา Food Truck กิจกรรมงานตาม 

ประเพณี เชน ตักบาตรรับปใหม สรงน้ำพระชวงสงกรานต กิจกรรม 

เพื่อชวยสังคมตางๆ โดยงดเวนการจัดงานรื่นเริงตางๆ ในชวงปลายป 

สวนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย เชน การซอมอพยพคนของผูเชาในอาคาร 

หากเกิดเหตุอัคคีภัยประจำป ฯลฯ ยังจัดตามปกติ ซึ่งกิจกรรมตางๆ นี้จัดขึ้น 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและสรางสังคมท่ีนาอยูในอาคาร 

นอกจากรายไดจากการใหเชาสำนักงานแลว ยังไดมีการจัดหารายไดจาก 

การใหเชาพื้นที่สัมมนาและจัดเลี้ยงภายใตชื่อ “Victor Club” ซึ่งมีใหบริการ 

พื้นที่ดังกลาวอยู 2 อาคารในปจจุบัน คืออาคารสาทร สแควร และ 

อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร โดยมีบริการสถานที่จัดประชุม สัมมนาหรือ 

จัดอีเวนต การแถลงขาวตางๆ ในอาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคา 

ในอาคารและอาคารใกลเคียงดวย

 สำหรับกลุมลูกคาเปาหมายของการเชาพ้ืนท่ีสำนักงาน จะมีท้ังกลุม 

บริษัทในประเทศ และบริษัทตางชาติชั้นนำจำนวนประมาณ 500 ราย 

โดยผูเชาตองการสรางภาพลักษณทางการตลาดบนทำเลกลางใจเมือง 

ซึ่งมีระบบขนสงสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟาที่ลูกคาและพนักงานของผูเชา 

สามารถเขาถึงอาคารสำนักงานไดโดยสะดวก การเปนอาคารประหยัด 

พลังงานชวยสงเสริมภาพลักษณขององคกรของผูเชาวาใสใจตอส่ิงแวดลอม 

อีกทั้งการสรางสภาพแวดลอมที่ดีตอการทำงานของพนักงานจะชวยให 

พนักงานรักองคกรและภูมิใจตอความใสใจที ่องคกรมีใหตอพนักงาน 

นอกจากนี้ผูเชามักจะเลือกพื้นที่เชาที่มีความยืดหยุนในการจัดสำนักงานได

หลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ขององคกรผูเชาได

 ดานกลยุทธในการปลอยเชาพ้ืนท่ี บริษัทฯ ดำเนินการผาน Agency 

ช้ันนำซ่ึงเปนปกติของอาคารสำนักงานท่ีลูกคาจะติดตอผาน Agency ดังน้ัน 

บริษัทฯ จะประสานงานกับ Agency อยางใกลชิด พรอมใหขอมูลที่ลูกคา 

ตองการ รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทำ 

กิจกรรมลูกคาสัมพันธดวยการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในสวนล็อบบี้หรือ 

ภายนอกอาคาร เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอผูเชาในชวงเทศกาลตางๆ 

มีการจัดแถลงขาวแกสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธอาคาร จัดใหมีการ 

ตรวจสอบงานระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยูเสมอ มีการ 

ติดตอสื่อสารผานชองทางตางๆ รวมทั้งอินเตอรเน็ตและโซเชี่ยลมีเดียตางๆ 

เชน เว็บเพจ เฟซบุค อยางตอเนื่องเพื่อตอกย้ำแบรนดของอาคารสำนักงาน

 คูแขงทางธุรกิจของโรงแรมแบงเปน 2 กลุมหลักๆ คือ กลุมเซอรวิส 

อพารทเมนท (Serviced Apartment) และกลุมโรงแรม (Full Service) 

บนถนนสุขุมวิท ซึ่งมีขอไดเปรียบในเรื่องของชื่อเสียง (Brand Awareness) 

ที่เปนที่รูจักในตลาดทั้งในและนอกประเทศ เมื่อเทียบกับแบรนดใหมอยาง 

โมเดนา บาย เฟรเซอร กรุงเทพฯ ที่ยังเปนแบรนดใหมและยังมีฐานลูกคา 

ในตลาดไมสูงนัก นอกจากน้ียังไมรวมถึงกลุมโรงแรมท่ีมีกำหนดเปดใหบริการ 

เพิ่มเติมในป 2560

28 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



29รายงานประจำป 2559

 ในสวนของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดมีการออกแบบ 

และวาจางที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกลาว รวมถึงการขออนุญาตขอความ 

เห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ ่งแวดลอมตอสำนักนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสียกอนเริ่มขออนุญาตกอสรางอาคาร 

และดำเนินมาตรการตางๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบ 

จากงานกอสรางตอชุมชนโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ 

ออกแบบและกอสรางอาคารใหอนุรักษพลังงานเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน 

สากล “LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

Certificated” ของ USGBC ซึ่งลาสุดโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร 

ไดรับรางวัล LEED Gold Certificated เมื่อชวงปลายป 2559

 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

 (1) การจัดหาวัตถุดิบ

  1) โครงการที่อยูอาศัย

 ที่ดิน

 ที่ดินเพื่อใชในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทำเลเดิม 

ซึ่งมีฐานลูกคาชัดเจนเพื่อทดแทนสินคาในโครงการเดิมที่กำลังจะหมดไป 

และในทำเลใหมที่แตกตางกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 

โดยบริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ 

เปนอยางมากเนื่องจากเปนปจจัยหลักในการแขงขัน

 ดังนั้นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหตนทุนโครงการ 

เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพยายามจัดหาที่ดินในทำเลที่ 

เหมาะสมกับราคา รวมไปถึงจะมีการเก็บ Land Bank ในบางทำเลที่มี 

ศักยภาพสูงไว เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต  ถึงแมจะ 

ไมอยูติดสถานีรถไฟฟา หรือทางดวนมาก แตก็สามารถเดินทางเขาออก 

ไดสะดวก โดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ 

มีทีมวิจัยในการสำรวจสภาวะตลาดและการแขงขัน รวมทั้งพฤติกรรม 

ผูบริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิด 

รูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเปนไปได 

ของโครงการ เพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

 

 วัสดุกอสราง

 บริษัทฯ ไดมีการเจรจาตอรองผูผลิตวัสดุกอสรางเพื่อใหไดสินคาที่ 

มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเปนผูจัดซื้อวัสดุกอสรางเอง 

โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาลวงหนาประมาณ 6 เดือนขึ้นไป 

กับผูจำหนายวัสดุกอสราง อีกทั้งการสั่งซื้อเปนจำนวนมากจะทำใหบริษัทฯ 

สามารถตอรองราคาและเงื่อนไขกับผูขายและควบคุมตนทุนคากอสรางได 

ทั้งนี้ฝายจัดซื้อจะทำหนาที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุกอสราง 

แลวนำมาประเมินและคำนวณเปนตนทุนคากอสราง ซึ่งโดยปกติราคาจะ 

มีการเปลี่ยนแปลงอยูในกรอบที่ประเมินไว แตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

สูงเกินกวาที่ประมาณไว บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

ทดแทน

  2) โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม

 ที่ดิน

 เนื่องดวยที่ดินที่จะพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรมจะอยูในยาน 

ธุรกิจ และการคมนาคมที่สะดวก ที่ดินจะตองมีขนาดใหญเพียงพอ 

ที่จะพัฒนาได ทำใหเจาของที่ดินสวนใหญจะทำประโยชนโดยใหเชาที่ดิน 

มากกวาการขายกรรมสิทธิ์ ทำใหตองรอใหสัญญาเดิมหมดอายุเสียกอน 

หรือบางครั้งตองขับไลผูเชาเดิมออก จึงจะทำการพัฒนาใหมได เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีประสบการณและความพรอมในการพัฒนาโครงการท่ีหลากหลาย 

ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม เซอรวิสอพารทเมนท ฯลฯ และ บริษัทฯ ได 

ดำเนินการเชาและพัฒนาที่ดินกับเจาของที่ดินรายใหญมาอยางยาวนาน 

และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาเชามาดวยดีโดยตลอดจนเปน 

ผลใหบริษัทฯ ไดมีโอกาสในการพัฒนาที่ดินแปลงที่พรอมในการพัฒนาเชน 

ที่ดินโครงการ FYI Center บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 

เปนตน ทำใหการจัดหาที่ดินของบริษัทฯ จะเปนตัวเลือกอันดับตนในการ 

พิจารณาใหเชา ซึ่งการเชาที่ดินดังกลาวบริษัทฯ จะทำสัญญาการเชาที่ดิน 

30 ป หรืออาจมีเงื่อนไขในการเชาตออีก 30 ป ดังนั้นการพัฒนาโครงการ 

จึงตองเนนพัฒนาในที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งการจัดหาที่ดินดังกลาว ทางฝาย 

บริหารจะเขาไปดูพื้นที่เอง กอนนำเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

อนุมัติ โดยมีการศึกษาขอดีขอเสีย ขอมูลดานกฎหมายและผังเมือง 

และขอมูลทางการตลาดอยางละเอียด กอนจะอนุมัติซื้อที่ดินหรือเชาที่ดิน 

ในแตละแปลง

 วัสดุกอสราง

 ปจจุบันผูรับเหมาที่บริษัทฯ วาจางเปนผูรับผิดชอบในการจัดหา 

วัสดุสำหรับการกอสราง บริษัทฯ ไดระบุรายละเอียดราคาของวัสดุกอสราง 

ไวในสัญญาจาง เพื่อเปนการปองกันไมใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจาก 

ราคาวัสดุกอสรางที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปญหาที่เกิดจากวัสดุกอสราง 

ขาดแคลนในระหวางกอสราง

 (2) การพัฒนาโครงการ

  1) โครงการที่อยูอาศัย

 บริษัทฯ จะศึกษาความเปนไปไดของการขายและพัฒนาโครงการ 

โดยฝายขาย การตลาด และฝายพัฒนาธุรกิจ จะทำงานรวมกันในการ 

สำรวจตลาด การออกแบบ การตั้งราคา หลังจากบริษัทฯ ไดซื้อที่ดินแลว 

และบริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบดานสถาปตยกรรมท้ังออกแบบเอง และ 

วาจางบริษัทออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบ 

ตัวบาน และการออกแบบภายในบาน จากนั้นจะวาจางผูรับเหมาเพื่อ 

วางแผน/ ดำเนินการกอสรางบานและการตรวจสอบคุณภาพโดยมีขั้นตอน 

การดำเนินการดังตอไปนี้



ระยะเวลา (เดือน)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ขั้นตอนลำดับ

ขั้นตอนของโครงการอาคารสูง

ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

วางแผนโครงการเบื ้องตน

ออกแบบโครงสรางอาคาร

วางรายละเอียดของแบบ

วางรายละเอียดการกอสราง

กำหนดผลิตภัณฑวัสดุกอสราง

เปดประมูลผูรับเหมา

ระยะเวลาการกอสราง

สงมอบงาน

ระยะเวลาการรับประกันการกอสราง

ระยะเวลาโดยประมาณ

1 – 3 เดือน

2 – 4 เดือน

2 – 4 เดือน

4 – 6 เดือน

12 – 36 เดือน 

แลวแตขนาดของโครงการ

12 เดือน

พัฒนาโครงการ

ถมดิน / สาธารณูปโภค /  

ออกแบบ / สรางบานตัวอยาง

กอสรางบาน / ระบบไฟฟา / ประปา

ตรวจสอบ

กฎหมาย

ขอคาที่ดิน / ขออนุญาตกอสราง

ขออนุญาตจัดสรร

ออกโฉนดแปลงยอย

การขาย

เตรียมการขาย และโฆษณา 

ขออนุมัติเงินกูลวงหนา / ผอนดาวน

(1)

(2)

(3)

  2) โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม

 บริษัทฯ จะเปดประมูลราคาในสวนของงานผูรับเหมาโครงการ 

โดยผูที่ชนะการประมูลจึงจะทำสัญญาการกอสรางแบบทั้งโครงการและ 

มีการรับประกันราคา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม

 ในสวนของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดมีการออกแบบ 

และวาจางที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกลาว รวมถึงการขออนุญาตขอความ 

เห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ ่งแวดลอมตอสำนักนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสียกอนเริ่มขออนุญาตกอสรางอาคาร 

และดำเนินมาตรการตางๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบ 

จากงานกอสรางตอชุมชนโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ 

ออกแบบและกอสรางอาคารใหอนุรักษพลังงานเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน 

สากล “LEED (Leadership in Energy and Environment Design) 

Certificated” ของ USGBC เชน โครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร 

เปนนวัตกรรมใหมของอาคารท่ีเนนการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีระบบ 

ระบายอากาศ ควบคุมระดับกาซคารบอนไดออกไซด การหมุนเวียนของ 

ระบบทำความเย็นโดยใชระบบน้ำเย็นไมมีสารเคมี และระบบแสงสวางใน 

พ้ืนท่ีอาคารจะใชหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent 

Lamp) เปนตน

 งานที่ยังไมไดสงมอบ

  1) โครงการที่อยูอาศัย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดบานที่ไดรับการจองแลว 

และรอโอนใน 36 โครงการ จำนวนรวม 526 หนวย คิดเปนมูลคาขายทั้งสิ้น 

1,702 ลานบาท

  2) โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม

 ในปจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการ สามยาน 

มิตรทาวน (SAMYAN MITRTOWN) บนท่ีดินของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขนาดเนื้อที่ 13 - 3 - 93.64 ไร โดยพัฒนาเปนอาคาร Mixed Use Complex 

ซึ่งประกอบไปดวยพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัยและพื้นที่ศูนยการคา ซึ่ง 

จะกอสรางเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น สองทาวเวอร ชั้นใตดิน 

2 ช้ัน พ้ืนท่ีกอสรางรวม 222,887 ตร.ม. โดยอาคารดังกลาวไดรับใบอนุญาต 

กอสรางจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอนเริ่มงานกอสรางเปนที่เรียบรอย และ 

ไดดำเนินการประมูล คัดเลือกผูรับเหมางานเสาเข็มเจาะและ Diaphragm 

Wall โดยวาจางให บจ. ไพลอน เขาดำเนินการเมื่อกลางปที่ผานมา ซึ่งจะ 

แลวเสร็จในเดือนมกราคม 2560 สวนงานผูรับเหมาหลักไดทำการประมูล 

และคัดเลือกใหบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) 

เขาเริ่มงานกอสรางในตนเดือนมกราคม 2560 โดยมีกำหนดการแลวเสร็จ 

ของอาคารภายในป 2562

30 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทยอยไดดำเนินธุรกิจควบคูไปกับความตระหนักถึงสังคมและ 

สิ่งแวดลอม เพื่อเปนหนึ่งในองคกรที่มีสวนพัฒนาสังคมไปสูความยั่งยืน 

ภายใตหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได 

กำหนดใหการสรางความยั ่งยืนแกสังคมเปนหนึ ่งในวาระสำคัญของ 

การดำเนินงาน โดยเห็นไดจากการวางกลยุทธสรางความเติบโตควบคูกัน 

ใน 3 มิติหลัก ไดแก 1) ธุรกิจ 2) ทรัพยากรมนุษย และ 3) ความยั่งยืน 

ของสังคม โดยมีวัฒนธรรมองคกร GOLD เปนตัวกระตุนและปลูกฝง 

ใหพนักงานนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

 โดยในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีแนวทางการปฏิบัติและ 

ดำเนินธุรกิจ ซึ่งสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

 บริษัทฯ มุงเนนประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ 

มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ 

ชุมชนและสังคมอยางเสมอภาคและเปนธรรม ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

โดยยึดหลักที่สำคัญไดแก การใหขอมูลขาวสารและคำแนะนำที่ถูกตอง 

เพียงพอ และทันเหตุการณตอลูกคา เพื่อใหผูเกี่ยวของไดขอมูลเกี่ยวกับ 

สินคาและการบริการที่ครบถวน การสงมอบสินคาที่มีคุณภาพตรงตาม 

ขอตกลงกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอัน 

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการ

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนซึ่งกำหนด 

นโบยายเกี่ยวกับมนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และ 

ความเสมอภาคเทาเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความกาวหนาใน 

อาชีพการงาน ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

วาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และขอบังคับ 

การทำงานของบริษัทฯ โดยไมเลือกวาพนักงานจะมีตำแหนง ถิ่นกำเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางรางกาย สุขภาพ ฐานะ 

ทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิ การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

ที่แตกตางกันแตอยางใด บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานทุกคนลวนมี 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งพึงมีโอกาสเทาเทียมกันในการทำหนาที่ตาม 

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามขีดความสามารถและ 

ศักยภาพของแตละบุคคล พนักงานสามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ 

ของตนเองอยางเต็มที่ มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเปน 

ประโยชนตอบริษัทฯ โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น และไดปฏิบัติ 

ตามขอตกลงดานสิทธิมนุษยชน ขอกฎหมายวาดวยเรื่องการใชแรงงาน 

กับสมาคม องคกรตางๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ 

ไมมีการจางแรงงานเด็กที่อายุนอยกวา 18 ป รวมทั้งไมมีการจางแรงงาน 

ตางดาวที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวา จะปฏิบัติตอ 

พนักงานเสมือนเปนบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเคารพตอขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู รวมถึงการปฏิบัติตอ 

คูคาดวยเชนกัน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

ไปพรอมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเปนการแสดงถึงความ 

รับผิดชอบตอสังคมและนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและ 

สงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาความรูความสามารถ 

ของพนักงานอยางทั่วถึง เพื่อสรางความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน 

โดยใหโอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ 

มีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง มีการ 

สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน 

และการพัฒนาบริษัทฯ การทำงานของพนักงานถูกกำหนดใหอยูใน 

สภาพแวดลอมที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย โดยบริษัทฯ เปนผู 

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัด 

สภาพแวดลอมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดลอม ใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

อีกทั้งยังเอื้อประโยชนในการทำงานอยางสูงสุด

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื ่อสาร แสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณา 

และกำหนดวิธีการแกไข เพื่อเพิ่มความเขาใจอันดีในองคกร

G
Good
Governance
ทำงานอยางโปรงใส

O
Open
Minded
ตองเปดใจไมปกปด

L
Learning
Organization
เรียนรูอยางเปนมิตร

D
Drive
for Excellence
รวมกันคิดพรอมกาวไกล
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ความรับผิดชอบตอสังคม



พาครอบครัวพนักงานรักษาความปลอดภัย 
และพนักงานรักษาความสะอาด ดูภาพยนตร
พาครอบครัวพนักงานรักษาความปลอดภัย 
และพนักงานรักษาความสะอาด ดูภาพยนตร

พาครอบครัวพนักงานเขาฟงการบรรยาย
เรื่องความกตัญู
พาครอบครัวพนักงานเขาฟงการบรรยาย
เรื่องความกตัญู

การปฏิบัติธรรม GOLD White Campการปฏิบัติธรรม GOLD White Camp การอบรมถายภาพการอบรมถายภาพ

การแขงขันกีฬาภายในบริษัทการแขงขันกีฬาภายในบริษัท กิจกรรมพาพนักงานไปทำบุญกิจกรรมพาพนักงานไปทำบุญ

 บริษัทฯ ไดรณรงคปลุกจิตสำนึกใหพนักงานในบริษัทฯ ใหยึดถือ 

และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และสงเสริมใหพนักงานได 

ดำเนินชีวิตสวนตัว และชีวิตการทำงานอยางมีสมดุล มีการจัดตั้ง 

หนวยงานชื่อวา Happy Helper เพื่อสงเสริมการทำกิจกรรมรวมกัน 

ในองคกร การมีสวนรวมในการทำประโยชนตอสังคม โดยมีการจัด 

กิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ การจัดกิจรรมโยคะในสำนักงาน การให 

ความรูดานการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การจัดการแขงขันกีฬา 

ภายในบริษัท การจัดกิจกรรม Run for GOLD การใหความรูดาน 

การออมเงิน การปฏิบัติธรรม การพาพนักงานไปทำบุญ การจัดเวิรกชอป 

ใหแกพนักงานในเรื่องตางๆ อาทิ การแตงหนาในชีวิตประจำวัน 

การอบรมถายภาพ ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 

ทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 นอกเหนือจากการดูแลพนักงาน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงครอบครัว 

ของพนักงาน โดยไดอนุญาตใหพนักงานสามารถพาคนในครอบครัว 

มารวมกิจกรรมของทางบริษัทได เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดี 

และสงเสริมใหพนักงานไดใชเวลารวมกับคนในครอบครัว อาทิ กิจกรรม 

GOLD Talk “กาวไป..ดวยใจกตัญู” กิจกรรมพาพนักงานดูภาพยนตร 

“พรจากฟา” ฯลฯ

 สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานของคู คาที ่ดำเนินธุรกิจ 

รวมกัน เชน บริษัทรับเหมากอสราง บริษัทฯ ไดจัดหาบริเวณสำหรับ 

การสรางบานพักคนงานที่ใกลกับสถานที่กอสราง เพื่อสะดวกในการ 

เดินทางและลดปญหาการจราจรจากการขนสงแรงงาน และมีการสำรวจ 

สภาพความเปนอยูของแรงงานในที่พักคนงานเปนประจำ เพื่อใหการ 

ปรับปรุงแกไขรวมกับคูคาในกรณีที่พบปญหา นอกจากนั้นยังมีการมอบ 

ของอุปโภคบริโภคแกแรงงานในโอกาสตางๆ อีกดวย

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 บริษัทฯ มีนโยบายที่เปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมี 

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ไดวาง 

กรอบและแนวทางการดำเนินงานสำหรับการกอสรางโครงการที่อยูอาศัย 

และโครงการเชิงพาณิชย ตั้งแตการเลือกวัสดุ เพื่อใหสามารถลดผล 

กระทบจากการกอสรางและวางแนวทางแกไขในกรณีเกิดปญหาไวอยาง 

เปนระบบ

 บริษัทฯ ไดมีการอบรมใหความรูแกพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม 

และสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การรณรงคปดไฟ 

ระหวางเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา อาทิ คอมพิวเตอร 

เครื่องถายเอกสาร ระหวางชวงวันหยุดสุดสัปดาห และรณรงคใหพนักงาน 

ใชกระดาษรีไซเคิลในการสั่งพิมพเอกสารภายในบริษัท

 สำหรับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรม บริษัทฯ ไดใหความสำคัญ 

และยึดหลักการการพัฒนาโครงการใหเปนอาคารเขียวตามมาตรฐาน 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

ซึ่งเปนหลักเกณฑอาคารเขียวที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยอาคาร 

เอฟวายไอเซ็นเตอร ถูกสรางขึ้นโดยมีการออกแบบ การจัดการ 

การวางแผนการกอสราง เทคโนโลยีการกอสราง วัสดุกอสรางที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องการจัดการหลังการกอสราง 

การติดตั้งนวัตกรรมอันจะชวยประหยัดพลังงาน ชวยใหการใชพลังงาน 

เปนไปอยางคุมคา และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูใชอาคาร 

ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมอันจะนำไปการพัฒนาที่ยั่งยืน

32 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



กำหนดใหทำความสะอาดถนนในโครงการ
หลังเลิกงาน
กำหนดใหทำความสะอาดถนนในโครงการ
หลังเลิกงาน

ทำความสะอาดลอรถกอนออกจาก
โครงการเพื่อควบคุมไมใหฝุนละอองฟุงไป
นอกพื้นที่กอสราง

ทำความสะอาดลอรถกอนออกจาก
โครงการเพื่อควบคุมไมใหฝุนละอองฟุงไป
นอกพื้นที่กอสราง

 

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดรวมมือกับคนในชุมชนรอบโครงการ 

ทำการปรับทัศนียภาพบริเวณจุดจอดรถจักรยานยนตรรับจาง ปรับปรุง 

ทางเดินเทาริมถนน รวมกับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

ปรับภูมิทัศนสวนโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชนตอสังคม 

สวนรวม เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มความปลอดภัยแกผูที่ผาน 

ไปมาบริเวณนั้น

 สำหรับการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย บริษัทฯ ตระหนักดีวา 

กระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการนั้นมีผลกระทบตอภายนอก

หลายมิติดวยกัน บริษัทฯ จึงไดใหความสำคัญกับการรับทราบปญหา 

และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการ โดยมีการ 

จัดตั้งหนวยงานที่คอยใหขอมูล สรางความเขาใจ รับฟงปญหาจาก 

ผูอยูอาศัยโดยรอบเพื่อนำมาวิเคราะห และหาแนวทางแกไขรวมกัน

กิจกรรมเพ�อสังคม

 บริษัทฯ ไมเพียงจะใหความสำคัญกับการดำเนินงานดานความ 

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัท 

แตบริษัทฯ ยังคำนึงถึงการมอบโอกาสใหแกสังคมรอบขาง เพื่อนำไปสู 

การพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต

• มอบทุนการศึกษา เน�องในวันเด็กแหงชาติ (มกราคม 2559)

 เพื ่อสรางคุณภาพชีวิตที ่ดีใหกับชุมชนโดยรอบโครงการของ 

บริษัทฯ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

ร วมสนับสนุนการจ ัดงานว ันเด ็กแหงชาต ิของช ุมชนเทพประทาน 

เขตคลองเตย ดวยการสนับสนุนทุนการศึกษามูลคา 20,000 บาท 

แกเด็กในชุมชน และสนับสนุนของรางวัลในการจับสลาก อาทิ ตุกตา 

ของเลน และหนังสือสำหรับเด็ก ซึ่งไดมาจากการบริจาคของพนักงาน 

ในบริษัท

• GOLD Giving หองสมุดของเลน (พฤษภาคม 2559)

 เพื่อสงเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรูแกเยาวชนในชนบท 

หางไกล บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

มอบของเลนและตุกตา เพื่อสนับสนุนโครงการหองสมุดของเลน โรงเรียน 

บานหวยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
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คณะอาจารยและนักศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เขาเยี่ยมชมโครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา
คณะอาจารยและนักศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เขาเยี่ยมชมโครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา

นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจาการดำเนินงาน

ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของการดำเนิน 

ธุรกิจอยูตลอดเวลา มีการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกสายงานคิดคน 

นวัตกรรม ทั้งดานผลิตภัณฑและบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการ 

พัฒนาและออกแบบโครงการ กระบวนการกอสราง และกระบวนการ 

บริหารชุมชนมาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 

และมูลคาเพิ่มทั้งตอบริษัทและสังคมไปพรอมๆ กัน พรอมทั้งเปดโอกาส 

ใหหนวยงานภายนอกและสถานศึกษาเขาเยี่ยมชมตลอดจนสอบถามถึง 

กระบวนการทำงาน

แนวทางเกี่ยวกับ “การปองกันการมีสวนเกี่ยวของคอรรัปชั่น”

 ดวยบริษัทฯ ไดมีความตระหนักถึง และใหความสำคัญตอการ 

ปองกันการมีสวนเกี่ยวของคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ไดกำหนด 

วัฒนธรรมองคกรในขอแรก คือ “Good Governance ทำงานอยางโปรงใส” 

เพื่อปลุกจิตสำนึกใหพนักงานไดยึดเปนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน 

ทุกเรื่องอยางโปรงใสใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนรูปธรรม

 บริษัทฯ มีกระบวนการ และการกำหนดอำนาจหนาที่ในการ 

ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานอยางชัดเจนในเร่ือง “ความโปรงใส” เพ่ือ 

ใหมีความเชื่อมั่นไดวาการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมไปถึงกิจกรรม 

รูปแบบตางๆ ของบริษัทฯ ไดดำเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย 

และมีจริยธรรม โดยเฉพาะนโยบายดานการตอตานการทุจริตภายใต 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใชกลไกของการตรวจสอบ 

ภายใน เพื่อควบคุม และประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

• GOLD Giving โกลเดนแลนดพานองเรียนรู (สิงหาคม 2559)

 เพ ื ่อเปดโอกาสใหเยาวชนในตางจังหวัดไดร ับความรู และ 

แรงบันดาลใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ทางบริษัทฯ ไดจัด 

โครงการแนะแนวการศึกษา และทัศนศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนจาก 

ตางจังหวัด โดยบริษัทฯ ไดพาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนบางบอวิทยาคม อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

มาเยี่ยมชมโครงการโกลเดนวิลเลจ ออนนุช-พัฒนาการ โดยมีผูบริหาร 

และเจาหนาที่พาชม อธิบายขั้นตอนการดำเนินการ พรอมทั้งตอบขอสงสัย 

เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดขอ 

ความรวมมือพนักงานแตละฝายในการมาแนะแนวการศึกษาตอในระดับ 

อุดมศึกษา เลาประสบการณการเรียน และการทำงาน ใหคำแนะนำดาน 

การเรียนแกเยาวชน และไดพาเยาวชนไปทัศนศึกษาที่ศูนยวิทยาศาสตร 

เพื่อการศึกษา ทองฟาจำลองกรุงเทพ เพื่อสรางเสริมประสบการณ 

การเรียนรูนอกหองเรียน

• GOLD Giving – Back to School (สิงหาคม 2559)

 เพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท 

ที่ขาดแคลน และกระตุนจิตสำนึกรักบานเกิดของพนักงาน บริษัทฯ 

ไดริเริ่มโครงการ GOLD Giving – Back to School ขึ้น โดยให 

พนักงานเขียนเรียงความถึงความประทับใจและสภาพปญหาของโรงเรียน

ที่เคยศึกษาอยูสมัยเด็ก เพื่อใหบริษัทฯ พิจารณาความชวยเหลือ 

ในรูปแบบของทุนการศึกษา อุปกรณการศึกษา อุปกรณกีฬา รวมถึง 

การเขาไปปรับลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศนใหถูกสุขลักษณะ อาทิ 

การสรางรั้วโรงเรียน การซอมแซมอาคาร เปนตน

• น้ำใจสูชาวนาไทย (พฤศจิกายน 2559)

 เพื่อเปนการชวยเหลือชาวนาไทย บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ไดเปดพื้นที่ใหนำขาวหอมมะลิ 

คุณภาพดีจาก “โครงการน้ำใจสูชาวนาไทย” มาขายที่อาคารเอฟวายไอ 

เซ็นเตอร เพื่อใหผูที่ทำงานในอาคารและผูที่สัญจรละแวกนั้นไดมีสวนรวม 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

และควบคุมปองกันการกระทำที่ไมถูกกฎหมาย พรอมกับไดมีการสื่อสาร 

ใหกับผูบริหารและพนักงานในทุกระดับทราบ และตระหนักวาคอรรัปชั่น 

เปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผิดหลักจริยธรรมอยางเปนสากล 

โดยเนนการสรางจิตสำนึกใหกับพนักงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 

ของพนักงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก เชน บริษัทคูคาตางๆ

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดเปนสมาชิกของหอการคาไทยซ่ึงมีนโยบาย 

ที่ชัดเจนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน 

และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของหอการคาไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ 

ในการตอตานคอรรัปชั ่นใหเกิดขึ ้นเปนรูปธรรมทั ้งภายในองคกรและ 

ในระดับประเทศตอไป

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทไดแสดง 

เจตนารมณที่จะดำเนินธุรกิจโดยไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น และไดมีมติ 

ที ่ประชุมใหบริษัทเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการตอตานทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC) โดยประสานงานกับสมาคม 

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อสรางมาตรฐานการประกอบ 

ธุรกิจที่โปรงใส และปจจุบันอยูระหวางเตรียมการตามแบบประเมินตนเอง 

เกี ่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั ่นเพื ่อใหไดรับการรับรองตอไป 

ในอนาคต

 แนวทางการปฏิบัติ

• บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริต 

คอรรัปชั่น ภายใตนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• เมื่อพนักงานพบเห็นการทุจริตคอรรัปชั่น พนักงานมีหนาที่จะตอง 

แจงผูบังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีนโยบายและ 

ชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็น 

การกระทำทุจริตคอรรัปชั่น (Whistleblowing) และมีมาตรการ 

คุมครองใหกับผูรายงาน และจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลที่มี 

การแจงผานชองทางการสื่อสารเขามายังบริษัทฯ โดยรายละเอียด 

นโยบายการดำเนินการที ่เกี ่ยวของกับการปองกันการมีสวน 

เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ

• พนักงานตองงดเวนการกระทำอันเปนการแสดงเจตนาวาทุจริต 

คอรรัปชั่น ทั้งกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องที่ตนมีหนาที่ปฏิบัติงาน 

ทั้งทางตรง และทางออม

• บริษัทฯ ดำเนินการใหความรูและจัดฝกอบรมใหแกพนักงาน 

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น และสื่อสาร 

แนวปฏิบัติดังกลาวไปยังคูคาทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ 

รับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดกำหนด 

บทลงโทษทางวินัยกับพนักงานกรณีเกี่ยวของกับการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ 

โดยมีบทลงโทษทางวินัยสูงสุด คือ การเลิกจาง โดยไมจาย 

คาชดเชยใดๆ เนื่องจากเปนการกระทำผิดวินัยรายแรงซึ่งพนักงาน 

จะตองยึดถือเปนหลักปฏิบัติโดยเครงครัด

• การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ การบริจาค การชวยเหลือ 

ทางการเมือง การใหเงินสนับสนุนธุรกิจ การใหของขวัญของกำนัล 

และการเลี้ยงรับรอง ตองเปนไปอยางถูกตองตามนโยบายตอตาน 

การทุจริตคอรรัปชั่นและขอกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

โดยการดำเนินการในเรื ่องดังกลาวตองเปนไปตามกฎหมาย 

โปรงใส และตรวจสอบได

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากทุจริตคอรรัปชั่น

 บริษัทฯ ไดมีหนังสือแสดงเจตนารมณตามคำประกาศเจตนารมณ 

แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย 

ในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และมีกระบวนการ 

ในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยพิจารณากระบวนการ 

ปฏิบัติงานหลักขององคกร และกำหนดแนวทางการควบคุมภายใน 

เพื่อปองกันการเกิดเหตุการณทุจริตคอรรัปชั่น

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลควบคุมเพ�อ

 ปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น

• กำหนดใหผูบริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง 

เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่น 

จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยาง 

สม่ำเสมอ

• ดำเนินการใหฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ตรวจสอบระบบการ 

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ 

ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ตามแผนการตรวจสอบ 

ประจำปที ่ไดร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและขอเสนอแนะตอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

• กำหนดใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

จากการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ และรายงานตอคณะ 

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ

• หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลจากการตรวจสอบ 

หรือขอรองเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรใหเชื่อวามีรายการหรือ 

การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือฝาฝนนโยบายตอตานการทุจริต 

คอรรัปชั่น หรือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแล 

กิจการ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสืบสวน 

การกระทำดังกลาว และนำเสนอใหผูบริหารระดับสูงรับทราบตอไป

การฝกอบรมแกพนักงานเพ�อใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ไดเห็นความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

ในการตอตานทุจริต จึงมีการระบุอยูในวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงาน 

ทุกคนยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติ และไมใหยุงเกี่ยวกับทุจริตคอรรัปชั่น 

ซึ่งจะมีการอบรมวัฒนธรรมองคกรพรอมกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม 

เพื่อใหทราบในขอมูลดังกลาวทุกครั้ง

34 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจาการดำเนินงาน

ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของการดำเนิน 

ธุรกิจอยูตลอดเวลา มีการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกสายงานคิดคน 

นวัตกรรม ทั้งดานผลิตภัณฑและบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการ 

พัฒนาและออกแบบโครงการ กระบวนการกอสราง และกระบวนการ 

บริหารชุมชนมาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 

และมูลคาเพิ่มทั้งตอบริษัทและสังคมไปพรอมๆ กัน พรอมทั้งเปดโอกาส 

ใหหนวยงานภายนอกและสถานศึกษาเขาเยี่ยมชมตลอดจนสอบถามถึง 

กระบวนการทำงาน

แนวทางเกี่ยวกับ “การปองกันการมีสวนเกี่ยวของคอรรัปชั่น”

 ดวยบริษัทฯ ไดมีความตระหนักถึง และใหความสำคัญตอการ 

ปองกันการมีสวนเกี่ยวของคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ไดกำหนด 

วัฒนธรรมองคกรในขอแรก คือ “Good Governance ทำงานอยางโปรงใส” 

เพื่อปลุกจิตสำนึกใหพนักงานไดยึดเปนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน 

ทุกเรื่องอยางโปรงใสใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนรูปธรรม

 บริษัทฯ มีกระบวนการ และการกำหนดอำนาจหนาที่ในการ 

ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานอยางชัดเจนในเร่ือง “ความโปรงใส” เพ่ือ 

ใหมีความเชื่อมั่นไดวาการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมไปถึงกิจกรรม 

รูปแบบตางๆ ของบริษัทฯ ไดดำเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย 

และมีจริยธรรม โดยเฉพาะนโยบายดานการตอตานการทุจริตภายใต 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใชกลไกของการตรวจสอบ 

ภายใน เพื่อควบคุม และประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

• GOLD Giving โกลเดนแลนดพานองเรียนรู (สิงหาคม 2559)

 เพ ื ่อเปดโอกาสใหเยาวชนในตางจังหวัดไดร ับความรู และ 

แรงบันดาลใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ทางบริษัทฯ ไดจัด 

โครงการแนะแนวการศึกษา และทัศนศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนจาก 

ตางจังหวัด โดยบริษัทฯ ไดพาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนบางบอวิทยาคม อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

มาเยี่ยมชมโครงการโกลเดนวิลเลจ ออนนุช-พัฒนาการ โดยมีผูบริหาร 

และเจาหนาที่พาชม อธิบายขั้นตอนการดำเนินการ พรอมทั้งตอบขอสงสัย 

เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดขอ 

ความรวมมือพนักงานแตละฝายในการมาแนะแนวการศึกษาตอในระดับ 

อุดมศึกษา เลาประสบการณการเรียน และการทำงาน ใหคำแนะนำดาน 

การเรียนแกเยาวชน และไดพาเยาวชนไปทัศนศึกษาที่ศูนยวิทยาศาสตร 

เพื่อการศึกษา ทองฟาจำลองกรุงเทพ เพื่อสรางเสริมประสบการณ 

การเรียนรูนอกหองเรียน

• GOLD Giving – Back to School (สิงหาคม 2559)

 เพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท 

ที่ขาดแคลน และกระตุนจิตสำนึกรักบานเกิดของพนักงาน บริษัทฯ 

ไดริเริ่มโครงการ GOLD Giving – Back to School ขึ้น โดยให 

พนักงานเขียนเรียงความถึงความประทับใจและสภาพปญหาของโรงเรียน

ที่เคยศึกษาอยูสมัยเด็ก เพื่อใหบริษัทฯ พิจารณาความชวยเหลือ 

ในรูปแบบของทุนการศึกษา อุปกรณการศึกษา อุปกรณกีฬา รวมถึง 

การเขาไปปรับลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศนใหถูกสุขลักษณะ อาทิ 

การสรางรั้วโรงเรียน การซอมแซมอาคาร เปนตน

• น้ำใจสูชาวนาไทย (พฤศจิกายน 2559)

 เพื่อเปนการชวยเหลือชาวนาไทย บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ไดเปดพื้นที่ใหนำขาวหอมมะลิ 

คุณภาพดีจาก “โครงการน้ำใจสูชาวนาไทย” มาขายที่อาคารเอฟวายไอ 

เซ็นเตอร เพื่อใหผูที่ทำงานในอาคารและผูที่สัญจรละแวกนั้นไดมีสวนรวม 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

และควบคุมปองกันการกระทำที่ไมถูกกฎหมาย พรอมกับไดมีการสื่อสาร 

ใหกับผูบริหารและพนักงานในทุกระดับทราบ และตระหนักวาคอรรัปชั่น 

เปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผิดหลักจริยธรรมอยางเปนสากล 

โดยเนนการสรางจิตสำนึกใหกับพนักงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 

ของพนักงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก เชน บริษัทคูคาตางๆ

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดเปนสมาชิกของหอการคาไทยซ่ึงมีนโยบาย 

ที่ชัดเจนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน 

และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของหอการคาไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ 

ในการตอตานคอรรัปชั ่นใหเกิดขึ ้นเปนรูปธรรมทั ้งภายในองคกรและ 

ในระดับประเทศตอไป

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทไดแสดง 

เจตนารมณที่จะดำเนินธุรกิจโดยไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น และไดมีมติ 

ที ่ประชุมใหบริษัทเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการตอตานทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC) โดยประสานงานกับสมาคม 

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อสรางมาตรฐานการประกอบ 

ธุรกิจที่โปรงใส และปจจุบันอยูระหวางเตรียมการตามแบบประเมินตนเอง 

เกี ่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั ่นเพื ่อใหไดรับการรับรองตอไป 

ในอนาคต

 แนวทางการปฏิบัติ

• บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริต 

คอรรัปชั่น ภายใตนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• เมื่อพนักงานพบเห็นการทุจริตคอรรัปชั่น พนักงานมีหนาที่จะตอง 

แจงผูบังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีนโยบายและ 

ชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็น 

การกระทำทุจริตคอรรัปชั่น (Whistleblowing) และมีมาตรการ 

คุมครองใหกับผูรายงาน และจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลที่มี 

การแจงผานชองทางการสื่อสารเขามายังบริษัทฯ โดยรายละเอียด 

นโยบายการดำเนินการที ่เกี ่ยวของกับการปองกันการมีสวน 

เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ

• พนักงานตองงดเวนการกระทำอันเปนการแสดงเจตนาวาทุจริต 

คอรรัปชั่น ทั้งกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องที่ตนมีหนาที่ปฏิบัติงาน 

ทั้งทางตรง และทางออม

• บริษัทฯ ดำเนินการใหความรูและจัดฝกอบรมใหแกพนักงาน 

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น และสื่อสาร 

แนวปฏิบัติดังกลาวไปยังคูคาทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ 

รับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดกำหนด 

บทลงโทษทางวินัยกับพนักงานกรณีเกี่ยวของกับการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ 

โดยมีบทลงโทษทางวินัยสูงสุด คือ การเลิกจาง โดยไมจาย 

คาชดเชยใดๆ เนื่องจากเปนการกระทำผิดวินัยรายแรงซึ่งพนักงาน 

จะตองยึดถือเปนหลักปฏิบัติโดยเครงครัด

• การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ การบริจาค การชวยเหลือ 

ทางการเมือง การใหเงินสนับสนุนธุรกิจ การใหของขวัญของกำนัล 

และการเลี้ยงรับรอง ตองเปนไปอยางถูกตองตามนโยบายตอตาน 

การทุจริตคอรรัปชั่นและขอกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

โดยการดำเนินการในเรื ่องดังกลาวตองเปนไปตามกฎหมาย 

โปรงใส และตรวจสอบได

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากทุจริตคอรรัปชั่น

 บริษัทฯ ไดมีหนังสือแสดงเจตนารมณตามคำประกาศเจตนารมณ 

แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย 

ในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และมีกระบวนการ 

ในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยพิจารณากระบวนการ 

ปฏิบัติงานหลักขององคกร และกำหนดแนวทางการควบคุมภายใน 

เพื่อปองกันการเกิดเหตุการณทุจริตคอรรัปชั่น

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลควบคุมเพ�อ

 ปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น

• กำหนดใหผูบริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง 

เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่น 

จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยาง 

สม่ำเสมอ

• ดำเนินการใหฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ตรวจสอบระบบการ 

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ 

ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ตามแผนการตรวจสอบ 

ประจำปที ่ไดร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและขอเสนอแนะตอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

• กำหนดใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

จากการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ และรายงานตอคณะ 

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ

• หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลจากการตรวจสอบ 

หรือขอรองเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรใหเชื่อวามีรายการหรือ 

การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือฝาฝนนโยบายตอตานการทุจริต 

คอรรัปชั่น หรือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแล 

กิจการ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสืบสวน 

การกระทำดังกลาว และนำเสนอใหผูบริหารระดับสูงรับทราบตอไป

การฝกอบรมแกพนักงานเพ�อใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ไดเห็นความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

ในการตอตานทุจริต จึงมีการระบุอยูในวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงาน 

ทุกคนยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติ และไมใหยุงเกี่ยวกับทุจริตคอรรัปชั่น 

ซึ่งจะมีการอบรมวัฒนธรรมองคกรพรอมกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม 

เพื่อใหทราบในขอมูลดังกลาวทุกครั้ง

35รายงานประจำป 2559



คำวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ

36 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

1. บริษัทฯ มีรายไดรวมสำหรับป 2559 จำนวน 11,143.39 ลานบาท 

 เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนจำนวน 2,551.32 ลานบาท 

1.1) เพ่ิมข้ึนจากการรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเปนจำนวน 

2,520.08 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 34.5 โดยประสบความสำเร็จ 

ทั้งโครงการใหมที่เริ่มเปดขายและเริ่มโอนในป 2559 ทั้งหมด 9 

โครงการ และโครงการเกาที่ยังขาย และโอนไดอยางตอเนื่อง 

นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงแบบบานใหมรวมถึงการปรับปรุง 

ภูมิทัศนของพื้นที่สวนกลางที่แตกตางจากคูแขง ซึ่งประสบความ 

สำเร็จในการดึงดูดความสนใจของลูกคา รวมถึงการจัดรายการ 

สงเสริมการขาย และการตลาดเพื่อกระตุนยอดขายและยอดโอน 

1.2) สำหรับป 2559 มีรายไดคาการจัดการเปนจำนวน 77.97 ลานบาท

โดยเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเทียบกับปกอน เนื่องจากบริษัทยอยไดรับ 

รายไดคาการจัดการจากการเขาไปเปนผูบริหารทรัพยสินใหกับ 

โกลเดนเวนเจอรรีท รวมถึงบริษัทฯ ไดรับคาบริหารงานโครงการ 

สามยานมิตรทาวน

2. บริษัทฯ มีคาใชจายรวมสำหรับป 2559 จำนวน 9,923.79 ลานบาท 

 เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนจำนวน 2,089.40 ลานบาท 

2.1) เพิ่มขึ้นจากตนทุนขายอสังหาริมทรัพยสำหรับป 2559 เปน 

จำนวน 1,418.55 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได 

จากการขายอสังหาริมทรัพย  และมีอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 34.5 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.1 เน่ืองจากการควบคุมตนทุนการกอสรางไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ และโครงการใหมท่ีเปดปลายป 2558 มีการนำท่ีดิน 

แลนดแบงกมาพัฒนา และท่ีดินแปลงใหมท่ีจัดซ้ือเพ่ิมเติม มีตนทุน 

ที่ดินที่ต่ำ 

2.2) คาใชจายในการขายเพ่ิมข้ึนสำหรับป 2559 จำนวน 334.96 ลานบาท 

อันเปนผลมาจากการเติบโตของรายไดจากการขายบานพรอม 

ที่ดิน สวนใหญเพิ่มขึ้นในสวนภาษีธุรกิจเฉพาะ คาใชจายในการ 

จัดกิจกรรมทางการตลาดเปดโครงการใหม และคาใชจายในการ 

สงเสริมการขายเพ่ือสนับสนุนการขายและโอน ท้ังหมดเปนไปตาม 

สัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้น

2.3) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นสำหรับป 2559 จำนวน 319.06 

ลานบาท สวนใหญเกิดจากคาใชจายดานบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น 

ตามจำนวนโครงการ และคาใชจายในการบริหารและจัดการ 

สวนกลางตามจำนวนโครงการบานจัดสรรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น 

ยังมีการตั้งสำรองการดอยคาของทรัพยสิน และการประมาณการ 

หนี้สินเพิ่มขึ้น 123.24 ลานบาท 

2.4) ตนทุนการเงินของบริษัทฯ ลดลงสำหรับป 2559 จำนวน 157.39  

ลานบาท เปนผลมาจากการนำเงินเพ่ิมทุนจำนวน 4,971.33 ลานบาท 

ซึ่งไดรับในเดือนมกราคม 2559 และคาเชาชวงรับลวงหนาจาก 

โกลเดนเวนเจอรรีท ไปชำระเงินกูยืมจากธนาคาร รวมถึงเดือน 

พฤศจิกายน 2559 บริษัทไดออกจำหนายหุนกู 3,000 ลานบาท 

อายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.35 ตอป ซึ่งจะมีตนทุน 

ที่ต่ำกวาป 2558

 

2.5) บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป 2559 จำนวน 219.85 

ลานบาท จากกำไรกอนภาษีที่ 1,256.54 ลานบาท และคำนวณ 

อัตราภาษีเงินไดไดอัตรารอยละ 17.5 ในขณะที่ปกอนมีคาใชจาย 

ภาษีเงินไดจำนวน 132.75 ลานบาทจากกำไรกอนภาษีที่ 780.99 

ลานบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินไดไดอัตรารอยละ 17.0  เน่ืองจาก 

บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาวามีหลักฐานมากขึ้นพอใหเชื่อไดวา 

จะมีกำไรที่ตองเสียภาษีอยางตอเนื่องในอนาคต    ดังนั้นบริษัทฯ 

จ ึ งได บ ันท ึกผลประโยชน ทางภาษ ีจากเง ินสำรองต างๆ 

และขาดทุนทางภาษียกมา ท่ีเปนผลแตกตางช่ัวคราว เปนสินทรัพย 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจำนวน 111.64 ลานบาท 

จากผลการดำเนินงานที่กลาวขางตน สงผลใหมีผลกำไรสุทธิ 

ในสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ สำหรับป 2559 จำนวน 1,036.69 

ลานบาท 

3. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3.1  สินทรัพย

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 28,823.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 

31 ธันวาคม 2558 เปนจำนวน 6,782.03 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 

ในสวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 361.54 

ลานบาท มีโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

3,247.06 ลานบาท จากการซ้ือท่ีดินเพ่ือเตรียมพัฒนาโครงการใหม 

มีเงินลงทุนในโกลเดนเวนเจอรรีทจำนวน 2,019.44 ลานบาท 

มีเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพยภักดี จำกัด จำนวน 392.10 ลานบาท 

คากอสรางอาคารสำนักงานเอฟวายไอเซ็นเตอรและโรงแรม 

โมเดนา กรุงเทพ จำนวน 907.46 ลานบาท 

3.2   หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 15,009.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 เปนจำนวน 891.69 ลานบาท โดยลดลงจากเงิน 

กูยืมสถาบันการเงินลดลง 8,563.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นของเงิน 

คาเชาชวงรับลวงหนาจากโกลเดนเวนเจอรรีทรอรับรูรายได จำนวน 

6,537.75 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนจากการออกจำหนายหุนกู จำนวน 

2,996.35 ลานบาท

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีจำนวนเงิน 13,813.83 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจำนวน 5,890.34 

ลานบาท เนื่องจากการจำหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก บริษัท 

เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 

685.70 ลานหุน ราคาหุนละ 7.25 บาทเปนจำนวนเงินรวม 

4,971.33 ลานบาท และกำไรที่เกิดขึ้นป 2559 นี้ หักดวยเงิน 

ปนผลจายจำนวน 116.18 ลานบาท



1. ปจจัยเสี่ยงดานการดำเนินงาน
(1) โครงการที่อยูอาศัย

 แบงออกไดเปนปจจัยหลัก ไดแก

 1) ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย

ดวยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพยที่ยังคงชะลอตัว 

โดยมีปจจัยจากความผันผวนทั ้งภายในและภายนอกประเทศ 

ทางบริษัทฯ จึงไดใหความสำคัญในการติดตามดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ 

และอสังหาริมทรัพยทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางใกลชิด 

เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนากลยุทธของบริษัทใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ 

สถานการณในขณะนั้น

 2) ความเสี่ยงดานการบริหารตนทุน

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจาก 

ความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางและตนทุนแรงงาน โดยจัดซื้อ 

วัสดุกอสรางบางรายการจากผูผลิตโดยตรง จัดใหมีการประกวดราคา 

เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุด 

รวมถึงหาวัสดุทดแทนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงหรือขาดแคลน 

เพื่อใหเหมาะสมสำหรับสินคาในระดับราคาตางๆ รวมถึงการจาง 

ผูรับเหมารายยอยโดยตรงไมผานผูรับเหมาใหญ ซึ่งสามารถชวย 

ลดตนทุนแรงงานในการกอสรางได

 3) ความเสี่ยงดานตลาด การขาย และลูกคาไมรับโอน 

เพื่อปรับตัวใหเขากับสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศที่มี 

การแขงขันสูง บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับเรื่องทำเลของโครงการ 

การพัฒนาฟงกชั่น และสภาพแวดลอมภายในโครงการใหเหนือกวา 

คูแขงในราคาที่แขงขันได โดยบริษัทฯ ไดทำการสำรวจทำเลและ 

บริเวณโดยรอบกอนการตัดสินใจซื้อที่ดิน รวมถึงทำการศึกษา 

สภาพตลาดและสรางระบบจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาอยางเปนระบบ 

เพื่อนำไปวิเคราะหในการเลือกสินคาใหเหมาะสมกับความตองการ

ของตลาดน้ันๆ อยางตอเน่ือง และทำใหสามารถประมาณการยอดขาย 

ไดใกลเคียงกับความเปนจริง

ในการลดความเสี่ยงของลูกคาไมรับโอน ทางบริษัทฯ มีการแจงให 

ลูกคาเขาตรวจรับสินคาลวงหนา และมีระบบการแกไขหรือซอมแซม 

ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เพื่อใหลูกคาเกิด 

ความพึงพอใจมากที่สุด 

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังชวยลูกคาในการประสานงานกับสถาบัน 

การเงินดานวงเงินกูเพื่อใหไดรับการอนุมัติตรงตามงวดการรับโอน 

กรรมสิทธิ์

 4) ความเส่ียงจากการปลอยสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารพาณิชย

ปจจุบันธนาคารพาณิชยในประเทศเขมงวดการปลอยสินเชื่อแก 

ผูบริโภคที่ซื้อที่อยูอาศัย อันเนื่องจากความวิตกของภาระหนี้สิน

ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย 

จะปฏิเสธไมอนุมัติสินเชื่อแกลูกคา ซึ ่งจะสงผลกระทบตอยอด 

การโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ จะประเมิน 

คุณสมบัติเบื้องตนและความสามารถในการผอนชำระเงินกูของ 

ลูกคาที ่จะขอสินเชื ่อจากสถาบันการเงินตั ้งแตชวงที ่เขามาซื ้อ 

โครงการไปจนถึงการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงิน  ซ่ึงจะทำใหความเส่ียง 

จากการปลอยสินเชื่อลดลง

 5) ความเส่ียงดานการบริหาร  แบงออกเปน 2 สวน คือ

1. ฝายโครงการ ตองมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไมให 

เกิดความเดือดรอนตอพ้ืนท่ีขางเคียง และชุมชนตองมีการจัดการใหได 

สินคาท่ีมีมาตรฐาน โดยการกอสรางใหตรงตามแบบ กำหนดมาตรฐาน 

วัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายใหชัดเจน รวมถึงชี้แจงเรื่อง 

การรับประกันสินคาตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกคา 

และ ตองมีการจัดการบริการหลังการขายท่ีดีสรางความเขาใจใหลูกคา

2. ฝายสนับสนุนโครงการ ตองกำหนดระยะเวลาการทำงาน 

ใหสอดคลอง และสงเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อใหเกิดการ 

บริหารที่มีประสิทธิภาพ

 6) ความเส่ียงดานการจัดซ้ือท่ีดินในการประกอบการ

1. ความเส่ียงท่ีไมสามารถซ้ือท่ีดินได ในข้ันตอนการซ้ือท่ีดินน้ัน 

บางคร้ังบริษัทฯ อาจจะไมสามารถซ้ือท่ีดินแปลงท่ีตองการได อันเน่ือง 

มาจากหลายสาเหตุดังนี้

-  มีผูซ้ือรายอ่ืนเขามาซ้ือแขงกับบริษัทฯ โดยใหราคาหรือ 

เงื ่อนไขที่ดีกวา

-  เจาของท่ีดินเพ่ิมราคาขายสูงกวาราคาเดิมท่ีแจงไวมาก

-  บริษัทฯ ไมสามารถรวบรวมที่ดินไดตอเนื ่องเปน 

ผืนเดียวกันซ่ึงอาจจะเกิดจากเจาของท่ีดินบางรายเปล่ียน 

เง่ือนไขการขายหรือมีผูมาทำสัญญาซ้ือขายท่ีดินบางแปลง 

ดักไวกอนแลว

2. การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแมวาในขั้นตอนการซื้อที่ดิน 

ของบริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั้งกอนที่จะขออนุมัติตอ 

คณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งกอนที่จะวางเงิน 

มัดจำในการทำสัญญาซื้อที่ดิน แตก็อาจจะเกิดความผิดพลาดที่ไม 

คาดคิดได โดยปญหาอาจจะเกิดจากการตีความที่แตกตางกันของ 

หนวยราชการที่เกี่ยวของในการใชประโยชนพื้นที่ดิน หรือการที่ 

ไมสามารถเขาไปตรวจสอบสภาพพื ้นที ่ไดอยางละเอียดกอน 

ทำสัญญา เปนตน

ทั้งนี้ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ไดวางแนวทาง 

แกปญหาไวโดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการให 

สอดคลองกับสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ เพื่อใหเกิด 

ความเสียหายตอบริษัทฯ ใหนอยที่สุดหรือไมกระทบเลย
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3. ความเส่ียงของความสามารถในการขายโครงการบนท่ีดิน 

ที่จัดซื้อมาแลวใหไดรับผลตอบแทนตามเปาหมายที่วางไวภายใน 

ระยะ เวลาท่ีกำหนดไดหรือไม บริษัทฯ ไดควบคุมความเส่ียงดังกลาว 

โดยทำการวิเคราะหสภาพตลาดทั้งดานความตองการและสินคา 

คงเหลือจากผูประกอบการรายอื่นในแตละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงขอมูล 

ทางดานการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย และการเปลี่ยนแปลง 

ราคาท่ีดินในทำเลตางๆ อยางตอเน่ือง ซ่ึงทำใหบริษัทฯ สามารถปรับ 

แนวทางในการพัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองตอภาวะตลาดและ 

เศรษฐกิจในแตละชวงเวลาไดถูกตอง การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ขางตน 

ทำใหบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดินไดเปนอยางดี

 7) ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางดานจัดสรรและ

  กฎหมายจัดสรร

การเปลี ่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบ ียบที ่ม ีผลกระทบตอธ ุรก ิจ 

อสังหาริมทรัพย รวมท้ังการเวนคืนท่ีดินเพ่ือทำถนนหรือเพ่ือประโยชน 

สาธารณะอ่ืนๆ สงผลกระทบตอ งานกอสรางโครงการของบริษัททำให 

ลาชากวากำหนด เกิดจากระเบียบขั้นตอน การขออนุญาตที่กำหนด 

ขึ้นใหมทำใหมีความยุงยากขึ้น ตนทุนผูประกอบการสูงขึ้น รวมทั้ง 

การหยุดชะงักทั้งหมดหรือบางสวน ไมสามารถเดินหนาไดทำให 

รายไดต่ำกวาเปา  เนื่องจากภาครัฐใชเวลานานในการทำประชามติ 

และสรุปวาสามารถจะทำไดหรือไม โดยบริษัทฯ ไดทำการควบคุม 

ความเส่ียงในดานน้ี โดยการตรวจสอบขอบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

การพัฒนาโครงการอยางรอบคอบ ที่มีอยูในปจจุบันรวมทั้งที่จะ 

ประกาศใชในอนาคตอันใกล เชน ขอบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง 

ขอบัญญัติเก่ียวกับการกอสรางอาคาร ขอบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรร 

ท่ีดิน และขอบัญญัติยอยแตละทองถ่ิน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาโครงการ 

รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการโอนสิทธิ์ตางๆ บนที่ดิน 

อยางครบถวน ตอจากนั้น บริษัทฯ จะทดลองวางผังโครงการที่ผาน 

การคำนึงถึงปจจัยเหลานี้แลวบนที่ดินนั้นๆ วาไดผลตรงตามความ 

ตองการของบริษัทฯ หรือไม กอนการซื้อที่ดิน 

(2) โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม

 บริษัทฯ ไดพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรมโดยเชาท่ีดินจากเจาของท่ีดิน 

ท่ีต้ังอยูในทำเลท่ีมีศักยภาพในยานกลางใจเมือง ซ่ึงสวนใหญจะมีระยะเวลา 

การเชาที่ดิน 30 ป และที่ดินบางแปลงไดสิทธิในการตออายุสัญญาเชาอีก 

30 ป และการไดมาซึ่งที่ดินดังกลาวจะมีการแขงขันจากผูประกอบการ 

มากขึ้น แตดวยประสบการณ,ผลการดำเนินงานและความสัมพันธกับ 

เจาของท่ีดินตางๆ ท่ีผานมา ทำใหบริษัทฯ สามารถแขงขันกับผูประกอบการ 

รายอ่ืนกับในตลาดได โดยท่ีดินท่ีเชาจะพัฒนาเปนโครงการเชิงพาณิชยกรรม 

เชน อาคารสำนักงาน, โรงแรม, เซอรวิสอพารทเมนท ฯลฯ แลวแตศักยภาพ 

ของท่ีดินแตละแปลง ซ่ึงการพัฒนาโครงการดังกลาวอาจจะตองใชเงินลงทุน 

ในการพัฒนาสูง แตบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในระยะยาวจากคาเชา 

พ้ืนท่ีอาคาร โดยหากภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตในภาวะปกติอยางตอเน่ือง 

ความตองการเชาพื้นที่ในอาคารเชิงพาณิชยกรรมจะเพิ่มสูงขึ้น สงผลให 

อัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนดวย อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาอาคารเชิงพาณิชยกรรม 

ดังกลาว บริษัทฯ ก็ยังคงตองระมัดระวังในการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ 

ในสัญญาเชาอยางเครงครัด และตองมีการวางแผนบริหารการเงิน ใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด มีการควบคุมตนทุนทางการเงินอยางเครงครัดทั้งแหลง 

เงินกูและอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะในระหวางการพัฒนาโครงการจะตองมี 

การควบคุมตนทุนใหอยูในงบประมาณ และคัดเลือกผูรับเหมางานกอสราง 

ที่มีคุณภาพ เพื่อใหงานเสร็จตรงตามเวลาและแผนงานที่วางไว มีการ 

ทำประกันภัยที่เหมาะสมในแตละชวงเวลาเพื่อลดภาระความเสี่ยงตางๆ 

ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังตองคัดเลือกวัสดุเพื่อใชงานในบริเวณตางๆ รวมถึง 

อุปกรณงานระบบ ที่เกี่ยวของใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานและเสียคา 

บำรุงรักษาอยาง เหมาะสม

 อีกทั ้งการพัฒนากอสรางโครงการดังกลาวตองไดรับอนุญาตจาก 

หนวยงานที่เกี่ยวของเชน ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากกรุงเทพมหานคร 

ไดรับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสำนักนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนตน ซึ่งตองทำการศึกษา 

กฎหมายท่ีเก่ียวของและเตรียมการตางๆ เปนอยางดีเพ่ือใหไดมาซ่ึงใบอนุญาต 

ที่เกี่ยวของ

 ในดานการตลาดก็ไดมีการศึกษาลูกคากลุมเปาหมายและสำรวจตลาด 

ถึงแนวโนมความตองการดานตางๆ เพ่ือมาดำเนินการออกแบบใหสอดคลอง 

กับความตองการของลูกคา และใหสามารถแขงขันไดกับคูแขง อีกทั้งตอง 

คอยติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้น

ไดทันทวงที

 นอกจากนี้ ยังอาจมีปจจัยเสี่ยงที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ เชน การเปล่ียนแปลง 

นโยบายของสวนราชการ การชุมนุมทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และการ 

ขาดแคลนคนงานหรือวัสดุกอสราง เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ไดติดตาม 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณเหลานี้อยางใกลชิดเพื่อใหสามารถแกไขปญหา 

ที่อาจเกิดขึ้นไดในทันที

 ในปจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการ สามยาน มิตรทาวน 

(SAMYAN MITRTOWN) บนท่ีดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขนาดเน้ือท่ี 

13-3-93.64 ไร โดยพัฒนาเปนอาคารมิกซยูส คอมเพล็กซ ซ่ึงประกอบไปดวย 

สำนักงาน, พาณิชยกรรม, โรงแรม, ที่อยูอาศัยรวม, ที่จอดรถ ฯลฯ ซึ่งจะ 

กอสรางเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 35 ช้ัน สองทาวเวอร ช้ันใตดิน 2 ช้ัน 

พื้นที่กอสรางรวม 222,887 ตรม. โดยอาคารดังกลาวไดรับใบอนุญาต 

กอสรางจากหนวยงานที่เกี ่ยวของกอนเริ ่มงานกอสรางเปนที่เรียบรอย 

สวนงานผูรับเหมาหลักไดทำการประมูลและคัดเลือกใหบริษัท นันทวัน จำกัด 

(Thai Obayashi Corp., Ltd.) ซึ่งไดมีการตกลงทำสัญญาเพื่อควบคุม 

ตนทุนโครงการเปนที่เรียบรอยแลว อีกทั้งไดมีการทำประกันภัย CAR 

(Contractors All Risks) กับบริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

และคาดวาการกอสรางแลวเสร็จพรอมขออนุญาตเปดการใชอาคารไดภาย

ใน ป 2562 

2. ปจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายในชวง 2-3 ปนี้ จะเห็นไดวามีจำนวนมาก 

และหลากหลายซึ ่งยอมมีผลกระทบทั ้งโดยตรงและโดยออมตอการ 

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ี จากการประเมินถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ในชวงป 2558-2560 เฉพาะสวนที่คาดวาอาจจะกอใหเกิดปจจัยเสี่ยงคือ 

การนำกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหมมาใชบังคับ โดยราง 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ

ในหลักการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผานมานั้น แมปจจุบันจะยังอยู 

38 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคาดวาจะมีผลบังคับใช 

ในป 2561 โดยรางกฎหมายฉบับน้ี* ไดกำหนดฐานภาษีของท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง 

และส่ิงปลูกสรางท่ีเปนหองชุด สงผลใหผูถือครองอสังหาริมทรัพยทุกประเภท 

ตองเสียภาษีเพ่ิมข้ึนและปรับเปล่ียนฐานคิดคำนวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ในการขายอสังหาริมทรัพยใหม โดยใหคิดคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย 

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งยังคงไมมีแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจน ณ เวลาน้ี 

และแมวากฎหมายฉบับนี้จะมีการยกเวนการจัดเก็บภาษี ใหกับทรัพยสิน 

สวนกลางของอาคารชุด, ที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ไมได 

ใชประโยชนในเชิงพาณิชย และบานพักอาศัยท่ีมีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท 

และมีการบรรเทาภาระภาษีใหกับผู ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย 

โดยจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.05 % สำหรับท่ีดินท่ีอยูระหวางการพัฒนาเพ่ือจัดทำ 

โครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือขายโดยมีนิติบุคคลเปนเจาของ เปนเวลา 3 ป นับแต 

ท่ีไดกรรมสิทธ์ิในท่ีดินก็ตาม หากมีการนำกฎหมายฉบับน้ีมาบังคับใชจริงยอม 

สงผลกระทบถึงความไมแนนอนในการประเมินตนทุนในการดำเนินธุรกิจ 

ไมวาจะเปนเรื่องของราคาที่ดินที่ซื้อขาย อัตราคาเชาที่ดินที่ปรับสูงขึ้น 

รวมไปถึงการที่บริษัทฯ จะตองถูกจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กำหนดอันเนื่อง 

มาจากการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามลักษณะการใชประโยชนใน

ที่ดินดังกลาว 

(*อางอิงถึงขอมูลจาก ขาวกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 

ฉบับท่ี 74/2559 และ บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เรื่องเสร็จที่ 194/2554)

39รายงานประจำป 2559



จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว

 หุนสามัญ  
 หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับอนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2537    

 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2537

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว  ดังนี้

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

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

 ผูถือหุน  
 รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในรายงานการถือหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559  มีดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน

 1. บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด 927,642,930 39.921

 2. บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)   912,829,675 39.283

 3. DBS BANK LTD   116,139,540 4.998

 4. กองทุนเปด บัวหลวงโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ  16,875,800 0.726

 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด1/   14,579,485 0.627

 6. นายบุญเกียรติ  เอื้อสุดกิจ   9,650,300 0.415

 7. กองทุนเปด  บัวหลวงโครงสรางพื้นฐาน   9,541,900 0.411

 8. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS  7,193,500 0.310
  SMALL CAP SERIES

 9. นายอัจฉรา  ตรงวงศา   6,592,000 0.284

 10. นางสุดใจ  วุฒิศักดิ์ศิลป   6,450,000 0.278

  ผูถือหุนสัญชาติไทย 5,394 ราย 2,189,381,565 94.219

  ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 50 ราย        134,338,435 5.781

  ยอดรวม 5,444 ราย 2,323,720,000 100.000

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 มูลคาที่ตราไว หุนละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 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.goldenland.co.th

สัดสวนการถือหุน
(% ของจำนวนหุนทั้งหมด)

จำนวนหุนที่ถือ
(หุน)

โครงสรางการถือหุน

40 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 (1) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกวารอยละ 60 ของกำไรสุทธิในแตละป  ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหนำปจจัยตางๆ มาพิจารณา

 ประกอบดังน้ี เชน ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลองของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงาน 

 ของบริษัทฯ   ซ่ึงการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

 อน่ึง การจายเงินปนผลดังกลาวอยูภายใตกรอบของกฎหมายท่ีกำหนดใหบริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลไดก็ตอเม่ือไมมียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแลว  

 การจายเงินปนผล 5 ป ยอนหลัง

 (2) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

 สำหรับบริษัทยอย บริษัทฯ มิไดกำหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยไวแตอยางใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจายเงินปนผลของ 

 บริษัทยอยใหกับบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทยอยนั้นๆ เรื่องการจายเงินปนผล ซึ่งจะตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญผูถือหุน โดยการ 

 จายเงินปนผลบริษัทยอยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปที่บริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ 

 เศรษฐกิจเปนหลัก

 นอกจากนี้ การจายเงินปนผล บริษัทยอยจะตองมีการกันเงินสำรองไวอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร จนกวาทุนสำรองจะมีจำนวน 

 หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทยอยนั้น

 

วันที่
คณะกรรมการมีมติ

วันที่
จายเงินปนผล ประเภทเงินปนผล เงินปนผล วันผลประกอบการ

24/02/59 17/05/2559 เงินสด 0.05 (บาท/หุน) 01/01/58-31/12/58

06/11/58 03/12/2558 เงินสด 0.05 (บาท/หุน) 01/01/58-30/09/58

23/02/58 - ไมจายเงินปนผล 0.00 (บาท/หุน) 01/01/57-31/12/57

24/02/57 - ไมจายเงินปนผล 0.00 (บาท/หุน) 01/01/56-31/12/56

22/02/56 - ไมจายเงินปนผล 0.00 (บาท/หุน) 01/01/55-31/12/55

20/02/55 - ไมจายเงินปนผล 0.00 (บาท/หุน) 01/01/54-31/12/54

24/02/54 - ไมจายเงินปนผล 0.00 (บาท/หุน) 01/01/53-31/12/53

41รายงานประจำป 2559

นโยบายจายเงินปนผล



โครงสรางองคกร บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงสรางองคกร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร

ประธานอำนวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
กำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบภายใน
ผูอำนวยการ

สายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการใหญ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สายงานโครงการ
เชิงพาณิชยกรรม

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานพัฒนา

โครงการบานเดี่ยว

สายงานสนับสนุน
โครงการที่อยูอาศัย

สายงานพัฒนา
โครงการทาวนโฮม

และบานแฝด

สายงานทรัพยากรมนุษย
และธุรการ

ผูอำนวยการอาวุโส

สายงานสื่อสารองคกร
ผูอำนวยการ

ฝายบัญชี
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและ

กำกับดูแลกิจการ
ผูอำนวยการ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอำนวยการอาวุโส
ฝายการเงิน

42 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป 2559



 โครงสรางการจัดการของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 

ชุดยอยอีก 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ตามขอบังคับของบริษัทฯ  กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน และกรรมการไมนอยกวา 

กึ่งหนี่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ปจจุบัน 

กรรมการบริษัทมีจำนวน 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 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

     4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะ 
ท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ 
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระ 
ไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

    4.1) ไมเปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหรวมถึง 
การไมเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ  ผูบริหาร  หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

    4.2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน ที่มีมูลคาการใหบริการ 
ทางวิชาชีพอื่นเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุม 
ของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอ่ืนๆ

    4.3) ไมไดรับประโยชนท้ังทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดสวนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการท่ีเปนธุรกิจปกติ 
รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ  บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา 
โดยใหนับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ป กอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ ท้ังน้ีใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใช 
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ 

     5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ
      ของบริษัทฯ
     6. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือ ท้ังน้ีใหรวมถึงการไมเปน กรรมการ 

ท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

     7. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
     8.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 7 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ  
      บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective decision) ได

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ   
    กรรมการสองในสี่คนดังตอไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
     1) นายปณต สิริวัฒนภักดี  2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริธนชัย  4) นายโชติพัฒน พีชานนท 
      (ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)

 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
     1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมของผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวัง 
      รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบ เปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย
     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 ในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนท่ีขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญน้ันตอ
     บุคคลอ่ืน โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย
    11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด
    12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

*กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ  และไดกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559  (ครั้งที่ 23) วันที่ 25 เมษายน 2559

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันแตงต้ัง หรือตามวาระการเปนกรรมการ

  เลขานุการบริษัท :
    1) นายธนพล ศิริธนชัย ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2559
    2) นายกำพล ปุญโสณี ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบริษัท ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
      โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
     2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ
      บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระ 
      ไมนอยกวา 2 ป
     3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร 
      ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม
      ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้งครั้งแรก
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายวันชัย   ศารทูลทัต* กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ  26 ธ.ค. 2555 5 ครั้ง/ 5 ครั้ง

 2. นายปณต   สิริวัฒนภักดี  กรรมการ/ รองประธานกรรมการ 25 ธ.ค. 2555 5 ครั้ง/ 5 ครั้ง

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

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

 5. นายสิทธิชัย   ชัยเกรียงไกร* กรรมการ  26 ธ.ค. 2555 5 ครั้ง/ 5 ครั้ง

 6. นายชายนอย   เผื่อนโกสุม  กรรมการอิสระ 27 ธ.ค. 2555 5 ครั้ง/ 5 ครั้ง

 7. นายอุดม         พัวสกุล กรรมการอิสระ 27 ธ.ค. 2555 5 ครั้ง/ 5 ครั้ง

 8. นายชินวัฒน   ชินแสงอราม  กรรมการอิสระ 15 ก.ย. 2557 4 ครั้ง/ 5 ครั้ง

 9. นายธนพล   ศิริธนชัย  กรรมการ / ประธานอำนวยการ 25 ธ.ค. 2555 5 ครั้ง/ 5 ครั้ง

43รายงานประจำป 2559

โครงสรางการจัดการ



     4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะ 
ท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ 
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระ 
ไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

    4.1) ไมเปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหรวมถึง 
การไมเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ  ผูบริหาร  หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด

    4.2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน ที่มีมูลคาการใหบริการ 
ทางวิชาชีพอื่นเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุม 
ของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอ่ืนๆ

    4.3) ไมไดรับประโยชนท้ังทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดสวนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการท่ีเปนธุรกิจปกติ 
รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ  บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา 
โดยใหนับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ป กอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ ท้ังน้ีใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใช 
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ 

     5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ
      ของบริษัทฯ
     6. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือ ท้ังน้ีใหรวมถึงการไมเปน กรรมการ 

ท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

     7. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
     8.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 - 7 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ  
      บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective decision) ได

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ   
    กรรมการสองในสี่คนดังตอไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
     1) นายปณต สิริวัฒนภักดี  2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริธนชัย  4) นายโชติพัฒน พีชานนท 
      (ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)

 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
     1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมของผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวัง 
      รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบ เปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย
     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 ในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนท่ีขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญน้ันตอ
     บุคคลอ่ืน โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย
    11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด
    12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

*กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ  และไดกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559  (ครั้งที่ 23) วันที่ 25 เมษายน 2559

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันแตงต้ัง หรือตามวาระการเปนกรรมการ

  เลขานุการบริษัท :
    1) นายธนพล ศิริธนชัย ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2559
    2) นายกำพล ปุญโสณี ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบริษัท ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
      โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
     2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ
      บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระ 
      ไมนอยกวา 2 ป
     3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร 
      ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม
      ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

44 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้งครั้งแรก
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

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

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

 3. นายธนพล   ศิริธนชัย กรรมการบริหาร  26 ธ.ค. 2555 10 ครั้ง/ 11ครั้ง

 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/ 11 ครั้ง

 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงปจจุบันประกอบดวยกรรมการ จำนวน 6 ทาน โดยในป 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 รวม 11 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเขาประชุม ดังนี้

  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร :
                            1) นายธนพล ศิริธนชัย ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
                 2) นายกำพล ปุญโสณี ไดดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

  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 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเขาประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้งครั้งแรก
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายชายนอย   เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 27 ธ.ค. 2555 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

 2. นายอุดม         พัวสกุล กรรมการตรวจสอบ 27 ธ.ค. 2555 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

 3. นายชินวัฒน    ชินแสงอราม กรรมการตรวจสอบ  15 ก.ย. 2557 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ :
    1) นางสาวนพรัตน ยอดเพ็ชร ไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
    2) นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน ไดลาออกจากการเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

45รายงานประจำป 2559



  ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  

  1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

  2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ 

   หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการการแตงต้ัง โยกยายเลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี 

   รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือชวยลดระดับความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม

  4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

   ธุรกิจของบริษัทฯ

  5.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและเลิกจางบุคคล ซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคล 

   ดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง

  6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

   ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

  7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน 

   คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้

   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    กับธุรกิจของบริษัทฯ

   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

   (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

   (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

   (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  9.  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอ 

   ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข 

   ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ โดยแตงต้ังจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายวาดวย 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ที่กำหนด วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรู 

ความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอ 

ที่จะทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ 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 

46 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้งครั้งแรก
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 3 ครั้ง/ 4 ครั้ง

 6. นายอภิชาติ    เฮงวาณิชย* กรรมการบริหารความเสี่ยง   9 พ.ย. 2559 -

หมายเหตุ : * 1)  นายอภิชาติ เฮงวาณิชย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
             2) นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน  ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้งครั้งแรก
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายวันชัย   ศารทูลทัต                      ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน               22 ก.พ. 2556                     1 ครั้ง/ 1 ครั้ง

                                                                   และสรรหา 

 2. นายปณต   สิริวัฒนภักดี                  กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 22 ก.พ. 2556 1 ครั้ง/ 1 ครั้ง

 3. นายชายนอย   เผื่อนโกสุม                     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 22 ก.พ. 2556 1 ครั้ง/ 1 ครั้ง

 4) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)
 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ซ่ึงปจจุบันประกอบดวยกรรมการ จำนวน 3 ทาน  โดยในป 2559 

 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา รวม 1 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเขาประชุม ดังนี้

 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการ จำนวน 6 ทาน โดยในป 2559  มีการประชุม 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเขาประชุม ดังนี้

  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. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นใดที่จำเปนและเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพื่อจูงใจ  และ     

                    รักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

        6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา 

         คาตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี โดย        

                         มีหลักเกณฑ การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู                        

                          และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

        7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นใดที่จำเปนและเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจ

                            ผูบริหารระดับสูง ต้ังแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุมเท และผลประกอบการของบริษัทฯ 

         8. ใหคำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน

         9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

47รายงานประจำป 2559



ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง
วันที่ไดรับ

แตงตั้งครั้งแรก
การเขาประชุม/

การประชุมทั้งหมด

 1. นายชายนอย   เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  14 ธ.ค. 2559 -

 2. นายชินวัฒน   ชินแสงอราม กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 14 ธ.ค. 2559 -

 3. นายธนพล       ศิริธนชัย กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 14 ธ.ค. 2559 -

  เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : นางสาวนพรัตน  ยอดเพ็ชร  

  ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

       1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ ตอคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติ 

         ในการดำเนินการบริหารจัดการความย่ังยืน ซ่ึงรวมถึงการดำเนินงานดานการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอ่ืนใด 

         ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

        2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ ใหนำแนวทางในขอ 1. ไปใชพัฒนาบริษัทอยางตอเน่ือง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ 

        เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของสถาบันกำกับฯ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

        หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

       3. ทำการเปดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของสูผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไดแก บริษัท เจาหนี้ พนักงาน ลูกคา  

                        คูคา สังคม และสิ่งแวดลอม

       4. ใหคำปรึกษาแกคณะทำงานเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหนวยงานกลางภายนอกองคกร

       5. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะแกคณะทำงาน เพ่ือวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับ การตอตานการทุจริตของบริษัทฯ

       6. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีอำนาจเชิญผูที่เกี่ยวของหรือผูที่เห็นสมควรเขารวมประชุม หรือใหชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวของได

       7. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ

       8. งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร เพื่อเปนแนวทาง ใหฝายบริหาร    

    ไดมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

   2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  

   3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อปองกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึงจัดใหมี   

    การประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  

   4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำ     

    แผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร และพนักงานจากหนวยตางๆ  

   5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   

   6. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถ    

    ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

   7. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง  

   8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัท ทราบถึงความเสี่ยง

                       และการจัดการความเสี่ยง 

 6) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559  ซ่ึงปจจุบันประกอบดวยกรรมการ จำนวน 3 ทาน

  เปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 

   1) นายเทพศักดิ์  นพกรวิเศษ ไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

   2) นายกำพล ปุญโสณี ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเส่ียงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

48 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



  การสรรหา แตงตั้ง และวาระการดำรงตำแหนง
  • คณะกรรมการบริษัท

ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะตองเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่ 

กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑ และวิธีการดังนี้

        1.   ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

        2.   ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด 

        มากนอยเพียงใดไมได

        3.    บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 

      ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น    

      ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม 

ตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

เวนแตวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว  กรรมการจะพนจากตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้

         1.   ตาย

         2.   ลาออก

         3.   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

         4.  ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจำป

         5.   ศาลมีคำสั่งใหออก

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวน 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตองไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
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 ประธานอำนวยการ และผูบริหาร

 ปจจุบันผูบริหารของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้

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

 7. นางสาวธีรนันท กรศรีทิพา  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

 6. นายเทพศักดิ์     นพกรวิเศษ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายงานบัญชีและการเงิน

 *หมายเหตุ : ผูบริหารหมายถึง กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรก นับตอจากประธานอำนวยการลงมาและผูซึ่งดำรงตำแหนงเทียบเทาผูดำรงตำแหนงระดับ 
   บริหารรายที่สี่ทุกราย 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 ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด ยกเวนเปนการอนุมัติ
 รายการที่เปนไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว

 ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ
  1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว
  2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
   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 (ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบริษัทถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) นายธนพล ศิริธนชัย ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 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

50 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



 *หมายเหตุ : ผูบริหารหมายถึง กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรก นับตอจากประธานอำนวยการลงมาและผูซึ่งดำรงตำแหนงเทียบเทาผูดำรงตำแหนงระดับ 
   บริหารรายที่สี่ทุกราย 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 ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด ยกเวนเปนการอนุมัติ
 รายการที่เปนไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว

 ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ
  1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว
  2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
   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 (ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบริษัทถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) นายธนพล ศิริธนชัย ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
       1.   จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังดูแลและประสานงานใหมี
       การปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ
       2.   จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
       รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 • คาตอบแทนกรรมการ

  บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม

  ลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน

  คณะอนุกรรมการตางๆ จะไดรับคาตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน

  ผูพิจารณาคาตอบแทนในเบ้ืองตน แลวนำขอมูลท่ีไดเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ  

 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 คร้ังท่ี 23 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 มีมติกำหนดคาตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 และสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ  ดังน้ี 

  • 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 2559 มีดังนี้

  1. คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน  

     ในป 2559  บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,815,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  อัตราคาตอบแทนที่ใชในปจจุบันเริ่มใชเดือนพฤษภาคม 2556

  *  ยกเวนกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหนงผูบริหารบริษัท

คณะกรรมการ ป 2559 คาตอบแทนรวม 

 1. คณะกรรมการบริษัท           

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ             

 3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา             

 4. คณะกรรมการบริหาร *           

 5. คาตอบแทนพิเศษ   

  รวม  

2,085,000.00 

1,200,000.00

58,000.00

540,000.00

2,932,500.00

6,815,500.00 

       3.  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการและ
       ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น
       4.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
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  หมายเหตุ  * ยกเวนกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

   ** ไดพนจากตำแหนงกรรมการบริษัท และไดรับเลือกใหกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 ครั้งที่ 23  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

 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

365,000 22,000- -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

517,500 904,500

 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา

220,000 18,000 345,000300,000 883,000

 6. นายชายนอย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา

220,000 480,000 18,000

58,000

345,000 1,063,000

 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 220,000 345,000 565,000

 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร** กรรมการ/ กรรมการบริหาร 220,000 345,000 805,000

 4. นายโชติพัฒน พีชานนท กรรมการ 200,000 345,000

240,000

540,000

 7. นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

220,000 360,000 345,000 925,000

 9. นายธนพล ศิริธนชัย* กรรมการ/
กรรมการบริหาร

รวม

220,000 - - - -

2,085,000

220,000

6,815,500

 8. นายชินวัฒน ชินแสงอราม กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

200,000 360,000

1,200,000

345,000

2,932,500

905,000

545,000

รายละเอียด

เงินเดือนและโบนัส

รวม

ป 2558ป 2559

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

6 40,755,9996 46,615,0307 58,032,995

6 40,755,9996 46,615,0307 58,032,995

ป 2557

 หมายเหตุ - ป  2559 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกผูบริหาร 7 ราย คือ นายธนพล ศิริธนชัย   นายแสนผิน สุขี   นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นายกำพล ปุญโสณี  นายวิทวัส คุตตะเทพ  นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

    และนางสาวธีรนันท กรศรีทิพา

  - ป 2558 และป 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกผูบริหาร 6 ราย คือ นายธนพล ศิริธนชัย   นายแสนผิน สุขี   นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นายกำพล ปุญโสณี  นายวิทวัส คุตตะเทพ  และนายเทพศักด์ิ นพกรวิเศษ

คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำป 2559
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  2. คาตอบแทนผูบริหารอื่นๆ  (ที่ไมใชเงิน)  

   บริษัทฯ ไดจัดใหมีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่นๆ (ประกอบดวยคาประกันสังคม คารักษาพยาบาล คาเบี้ยประกัน 

   สุขภาพและชีวิต ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง)

รายละเอียด

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อื่นๆ

ป 2558ป 2559

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

สวนงาน
จำนวนพนักงาน (ราย)

ป 2558ป 2559 ป 2557

6 1,642,2106 1,818,9487 1,971,424

6 1,996,0066 2,459,5757 2,681,133

1.  สายเจาหนาที่บริหาร 67 6

2.  สายโครงการที่อยูอาศัย 274375 316

3.  สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม 2845 36

4.  สายสนับสนุนการปฏิบัติการ 99104 97

รวม 407531 455

ประเภทผลตอบแทน ป 2558ป 2559 ป 25572/

1.  เงินเดือน คาจาง และโบนัส 271,440,718397,944,008 305,318,674

2.  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8,436,11313,795,181 12,100,047

3.  อื่นๆ 1/
21,047,77566,276,339 58,871,268

รวม 300,924,606478,015,528 376,289,989

รวม 6 3,638,2166 4,278,5237 4,652,557

ป 2557

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

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 531 ราย เปนพนักงานหญิง 264 ราย และพนักงานชาย 267 ราย 

 ขอพิพาททางดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2557 - 2559)

 - ไมมี -

 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายผลตอบแทนใหพนักงานอยางเหมาะสมตามหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำไดในแตละป โดยจายในรูปของ

 เงินเดือน โบนัสประจำป เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา แสดงรายละเอียดไดดังนี้

 หมายเหตุ : 1/ ผลตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก คาประกันสังคม คาคอมมิชช่ัน คาฝกอบรม คารักษาพยาบาล คาเบ้ียประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง และสวัสดิการอ่ืนๆ 

  2/ ผลตอบแทนรวมพนักงานของกลุม บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน ในชวงระหวางวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
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นโยบายการพัฒนาพนักงาน

 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย จึงไดวางนโยบาย 

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและตอเนื่องอยูเสมอ

ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมุงเนนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) และสมรรถนะดานการบริหาร (Management Competency) ของบริษัทฯ ซึ่งสมรรถนะดังกลาวไดถูกกำหนดใหสนับสนุนและเชื่อมโยง 

กับวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธของบริษัทฯ (Business Strategy) ทำใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายธุรกิจตามแผนท่ีกำหนดไว 

นอกจากนี้เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหกับพนักงานบริษัทฯ จึงมีการจัดอบรมภายในองคกรโดยคัดเลือกหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสม 

และเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในแตละสวนงาน โดยมุงหมายใหพนักงานทุกคนไดมีโอกาสเขารับการอบรมอยางทั่วถึง นอกจากการจัดอบรม 

ภายในองคกรแลว บริษัทฯ ยังจัดใหพนักงานไดรับการอบรมหลักสูตรตางๆ ภายนอกบริษัทดวย หลักสูตรการอบรมตางๆ จะชวยสงเสริมใหบุคลากร 

ของบริษัทฯ ไดเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จำเปนในการทำงาน และยังยกระดับศักยภาพของพนักงานใหพัฒนาไปอีกขั้น

ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยมีการจัดฝกอบรมในทุกระดับชั้นของพนักงาน  ดังนี้

 • หลักสูตรเทคนิคการกำหนด KPIs ของตำแหนงงาน • หลักสูตร New Competency Development

 • หลักสูตรจิตวิทยาในการบริหารและการสรางแรงจูงใจ • หลักสูตร Gold Excellence (Service)

 • หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานกอสราง ระบบ Tunnel Form  • หลักสูตรความรูเรื่องระบบผนังคอนกรีตมวลเบา

 • หลักสูตรมาตรฐานงานไฟฟาในบาน • หลักสูตร MIB Training

 • หลักสูตรความรูเรื่องสี • หลักสูตรเทคนิคการใช Excel ชวยแกปญหาการทำงาน

 • หลักสูตรความรูพื้นฐานของ Power Point ในการทำงาน  • หลักสูตรการใชงานระบบ GOLD SM

 • หลักสูตรการใชงานระบบ AX • หลักสูตรเทคนิคปรับใชกฎหมายที่ไมใชภาษี

 • หลักสูตร TFRS ป 6

หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ อารมณ และสุขภาพ ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี ความเขาใจ 

ความสามัคคี และมีความสุขในการทำงาน  ไดแก

 • หลักสูตร Gold White Camp • หลักสูตรมนุษยเงินเดือน ก็มั่งคั่งได

 • Team Building : GOLD CAMP SPECIAL : Mingle By The Canal
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การอบรม จำนวน

  จำนวนพนักงานที่ไดรับการพัฒนาและฝกอบรมทั้งสิ้น/ คน

  การอบรมภายใน (หลักสูตร)             

  การอบรมภายนอก (หลักสูตร)

   คิดเปนคาใชจายทั้งสิ้น (บาท)

465 คน

20 หลักสูตร

71 หลักสูตร

2,667,820 บาท

ประเภท จำนวน (คน)

  การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)

  การลาปวย  (คน)

  การเจ็บปวยจากการทำงาน (คน)

0*

159**

0

GOLD ป 2558ป 2559 ป 2557

  จำนวนพนักงาน (คน) 407 คน531 คน 455 คน

  จำนวนชั่วโมงการอบรม (ชม.) 5,990 ชม.10,245 ชม. 6,941 ชม.

  ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/ คน/ ป 15 ชม./ คน/ ป19 ชม./ คน/ ป 15 ชม./ คน/ ป

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (ป 2557 - 2559) 

สุขอนามัยและสภาพแวดลอมในที่ทำงาน

ในป 2559 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาปวย และเจ็บปวยจากการทำงาน ดังนี้

 หมายเหตุ : * เปนอุบัติเหตุเล็กนอย ซึ่งยังสามารถมาทำงานไดตามปกติ

  ** สถิติการเจ็บปวยทั่วไปของพนักงานซึ่งไมไดเกิดจากการทำงาน
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คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร

1. ขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัทยอย บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2560

รายชื่อกรรมการ GOLD

นายวันชัย   ศารทูลทัต 
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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

นายสาวธีรนันท กรศรีทิพา

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
KSB : บริษัท เกษมทรัพยภักดี 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

15

บริษัทยอย

BE NS UN RV NR GMF GM SS ST WH GP PO MSGL GH GPS KSB NSH GLR KLAND FS PPA RR SWL

56 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)



1. นายวันชัย  ศารทูลทัต

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
     ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
     และสรรหา
อายุ     : 70 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 26 ธันวาคม 2555 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
 • ปริญญาโท   รัฐศาสตร   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี   นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 4 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
 กรรมการ  บางปะอิน
2555-ปจจุบัน กรรมการ  บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส 
   เอเชีย-แปซิฟก
2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท 
   แอนด ดิเวลลอปเมนท
2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอฟ แอนด บี 
   อินเตอรเนชั่นแนล
2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น 
   ออกาไนเซอร
2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงปจจุบัน : รองประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการบริหาร
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
อายุ     : 39 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 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)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • เปนนองชายของนายฐาปน  สิริวัฒนภักดี  กรรมการ
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 4 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2550-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
 บมจ.ยูนิเวนเจอร
2550-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม
2548-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพยภักดี
2558-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท
2558-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปตอล ดีเวลลอปเมนท
2558-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท
2558-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส (2519)
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพยวัฒน

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร และผูมี 

อำนาจควบคุมของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอป- 

เมนท จำกัด (มหาชน)  

 2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 
จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการรวม 9 ทาน ซึ่งทุกทานไมมีประวัติ 
การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ 2560

57รายงานประจำป 2559

ประสบการณ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมการ   บมจ. การบินไทย 
 • ประธานคณะกรรมการ  การทาเรือแหงประเทศไทย
 • กรรมการ    การรถไฟแหงประเทศไทย
 • กรรมการ   องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  
 • - ไมมี -



3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ     : 41 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 23 เมษายน 2556
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร  
  มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 • บริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 
  มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP10/2547)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • เปนพี่ชายนายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 3 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2554-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข
 คนที่ 3/ 
 รองประธานคณะกรรมการ
 บริหารคนที่ 1 
2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โออิชิ กรุป
2550-ปจจุบัน    รองประธานกรรมการ / บมจ. ยูนิเวนเจอร
 กรรมการพิจารณา
 คาตอบแทน และสรรหา
2550-2558 รองประธานกรรมการ / บมจ. อาหารสยาม
 กรรมการกำหนดคาตอบแทน
 และสรรหา
2549-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. โออิชิ กรุป
2544-ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร

58 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอรเนชั่นแนล
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เลควิว กอลฟ แอนด ยอรช คลับ
2556-ปจจุบัน กรรมการ บ.เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด 
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย)
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก.เกษมทรัพยสิริ
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี สปอรต แอนด รีครีเอชั่น 
2554-ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี เอ็กซิบิช่ัน แอนด คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร
2554-ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี เทรด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร
2554-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร
2554-ปจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมนท แอนด 
  ดิเวลลอปเมนท
2554-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล
2553-ปจจุบัน กรรมการ บจก.นอรธ ปารค เรียลเอสเตท
2553-ปจจุบัน กรรมการ บจก.นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ
2552-ปจจุบัน กรรมการ บจก.หนองคายคันทรี กอลฟคลับ
2552-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะชะอำ ยอรช คลับ โฮเต็ล
2551-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สุราบางยี่ขัน 
2551-ปจจุบัน กรรมการ บจก.เทอราโกร เฟอรติไลเซอร
2551-ปจจุบัน กรรมการ บจก.นอรม
2550-ปจจุบัน กรรมการ บจก.ปากซอง แคปปตอล
2550-ปจจุบัน กรรมการ บจก.อเดลฟอส
2550-ปจจุบัน กรรมการ บจก.อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียล
  เอสเตท (ระยอง)
2550-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2549-ปจจุบัน กรรมการ บจก.คริสตอลลา
2549-ปจจุบัน กรรมการ บจก.พรรณธิอร
2547-ปจจุบัน กรรมการ บจก.เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) 
2544-ปจจุบัน กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  • - ไมมี -
ประสบการณ
2549-2559 กรรมการ บจก.สิริวนา
2556-2558 กรรมการ บจก. ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค
2554-2558 กรรมการ บจก. ทิพยสุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ 
2556-2558 กรรมการ บจก. ทิพยสุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ 
2554-2558 กรรมการ บจก. ทิพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอยี่ 
2551-2558 กรรมการ บจก. ทิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่
2551-2558 กรรมการ บจก. ทิพยกำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ 
2551-2558 กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพยนครสวรรค 
2554-2558 กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพยสุโขทัย 
2549 -2558 กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร 
2549-2558 กรรมการ บจก อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี 
2551-2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง 
2551-2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด รีเทล
2548-2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด 
2554-2556   กรรมการ บจก. วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง
2553-2556  กรรมการ บมจ. โออิชิ กรุป จำกัด 
2552-2556 กรรมการ บจก. ปรีดีประภา 
2551-2556 กรรมการ บจก. ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท 
2550-2556    กรรมการ  บจก. ทีซีซี โฮเทลส กรุป 

2547-2556 กรรมการ บจก. โกลเดนเวลธ 
2554-2555 กรรมการ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
2553-2555 กรรมการ บจก. เอ ซี เค ริลตี้
2553-2555 กรรมการ บจก. ทีซีซีซีแอล 1 
2553-2554 กรรมการ บจก. ทิพยพัฒนอารเขต 
2553-2554 กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล พร็อพเพอรตี้ 
  แมนเนจเมนท
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
  • - ไมมี -



4. นายโชติพัฒน พีชานนท

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ     : 53 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 23 เมษายน 2556
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  การเงินการธนาคาร 
  มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 155/2555)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • เปนสามีของพี่สาวนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ
  นายปณต สิริวัฒนภักดี
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 3 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
2551-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
  บมจ. อาคเนยประกันภัย
2551-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
  บมจ. อาคเนยประกันชีวิต
2554-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  คนที่ 2 
  บมจ. เสริมสุข จำกัด
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2550-ปจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง 
2551-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจก. เครืออาคเนย
2551-ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บจก. อาคเนย แคปปตอล
2551-ปจจุบัน  กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี 
2556-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
2543-2550  Head of Investment Banking Deutsche Bank, Bangkok
2538-2543  Head of Corporate Banking JP Morgan Chase, 
   Local Corporate Team  Bangkok/Hong Kong 
2533-2538  Relationship Manager,   Bank of America, 
   Local Corporate Team  Bangkok
2531-2533  Relationship Manager  TISCO Securities Co., Ltd.,
            Thailand
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  
 • - ไมมี -

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ
อายุ     : 41 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 23 เมษายน 2556
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร  
  มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 • บริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 
  มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP10/2547)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • เปนพี่ชายนายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 3 ป 10 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2554-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข
 คนที่ 3/ 
 รองประธานคณะกรรมการ
 บริหารคนที่ 1 
2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โออิชิ กรุป
2550-ปจจุบัน    รองประธานกรรมการ / บมจ. ยูนิเวนเจอร
 กรรมการพิจารณา
 คาตอบแทน และสรรหา
2550-2558 รองประธานกรรมการ / บมจ. อาหารสยาม
 กรรมการกำหนดคาตอบแทน
 และสรรหา
2549-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. โออิชิ กรุป
2544-ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน กรรมการ  บจก. วัฒนภักดี
2559-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก. แม็กซ เอเซีย จำกัด
2559-ปจจุบัน กรรมการ  บจก. ประชารัฐรักสามัคคี 
   (ประเทศไทย)
2556-ปจจุบัน กรรมการ  Frasers and Neave, Limited
2556-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  Times Publishing Limited 
2555-ปจจุบัน  กรรมการ   InterBev Investment Limited 
2555-ปจจุบัน  กรรมการ   Great Brands Limited 
2553-ปจจุบัน  กรรมการ  Best Spirits Co.,Ltd 
2553-ปจจุบัน  กรรมการ  Super Brands Company Pte. Ltd. 
2552-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ International Beverage 
   Holdings (China) Limited
2551-ปจจุบัน  กรรมการผูอำนวยการใหญ  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
2551-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  กลุมบริษัทอาคเนย 
2551-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.ไทยดริ้งค 
2551-ปจจุบัน  กรรมการ   บจก.ปฐมภักดี 
2550-ปจจุบัน  กรรมการ   บจก.จุฬา ยูไนเต็ด 
2550-ปจจุบัน  กรรมการ   บจก.อเดลฟอส 
2549-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  บจก.คอสมอส บริวเวอรี่ 
   (ประเทศไทย) 
2549-2559  กรรมการ   InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 
2548-ปจจุบัน  กรรมการ   InterBev (Singapore) Limited 
2547-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ / บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
 ประธานกรรมการบริหาร
2547-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุมบริษัทสุรากระทิงแดง
2547-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  บจก.ทศภาค 
2547-ปจจุบัน  กรรมการ /  บมจ.เบียรไทย (1991) 
 รองประธานกรรมการบริหาร  
2547-ปจจุบัน  กรรมการ   บจก.เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) 
2546-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง
2546-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ International Beverage 
 คนที่1 /   Holdings Limited 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2546-2551 กรรมการรองกรรมการ บมจ. ไทยเฟเวอเรจ
 ผูอำนวยการใหญ
2544-ปจจุบัน  กรรมการ   International Beverage 
   Holdings (UK) Limited 
2544-ปจจุบัน  กรรมการ  Blairmhor Limited 
2544-ปจจุบัน  กรรมการ  Inver House Distillers Limited 
2544 - ปจจุบัน  กรรมการ  Blairmhor Distillers Limited 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  
 • - ไมมี -
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5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการ 
     กรรมการบริหาร
อายุ     : 62 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 26 ธันวาคม 2555 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
 • Mini MBA  สาขา Leadership Management    
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)
 • DCP Refresher Course (2/2549)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 4 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2550-ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหาร     
 บมจ. ยูนิเวนเจอร 
2550-ปจจุบัน    กรรมการ / กรรมการบริหาร     
 บมจ. อาหารสยาม 
2544-ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหาร     
 บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร 
2549-ปจจุบัน  กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2  
 บมจ. โออิชิ กรุป 
2554-ปจจุบัน  กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 
 บมจ. เสริมสุข 
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน  กรรมการ บจก. วัฒนภักดี 
2558-ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหาร    
  บจก. ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท
2556-ปจจุบัน  กรรมการ   บริษัท เฟรเซอรแอนดนีฟ ลิมิเต็ด
2556-ปจจุบัน   กรรมการ   บริษัท เฟรเซอรส เซ็นเตอรพอยต ลิมิเต็ด
2553-ปจจุบัน   กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส
  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2550-ปจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท 
  (ระยอง) 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
2546-2553    กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ  
      บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  
 • - ไมมี -

6. นายชายนอย เผ�อนโกสุม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
     ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ     : 66 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
 • ปริญญาโท การบริหาร  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี การบัญชีขั้นสูง California College of Commerce 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
 • Financial Institutions Governance Program ป 2554
 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 33/2557
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • - ไมมี -
จำนวนปที่เปนกรรมการ  
 • 4 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ม.ค. 2560-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก แอสฟลท
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง 
  กระทรวงการคลัง
2558-ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. พริมา มารีน
2554-ปจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
2553-ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร ซัพพลาย
2552-ปจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ 
  สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
2555-ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. เมืองไทยลิสซิ่ง
2556-2557 ประธานกรรมการ บมจ. ไออารพีซี 
2553-2556 ที่ปรึกษา  บมจ. ปตท. 
2553-2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร  
 สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2551-2553 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ ผูจัดการใหญ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จำกัด (มหาชน) 
2551-2553  รองกรรมการผูจัดการใหญ    บมจ. ปตท. 
2550-2551 กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลั่น
2550-2551 รองกรรมการผูจัดการใหญ    บมจ. ปตท. 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  
 • - ไมมี -
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7.  นายอุดม  พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ
     กรรมการตรวจสอบ
อายุ     : 63 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรการเมืองและการปกครอง  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 4 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 •  - ไมมี -
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
1 ตุลาคม 2556-1 เมษายน 2558 ประธานกรรมการบริหาร 
        การพัฒนาพิงคนคร 
        (องคการมหาชน)
20 ตุลาคม 2555-4 กันยายน 2556  ประธานกรรมการ  บมจ. ทีโอที 
20 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2555   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
13 พฤศจิกายน 2549-19 ตุลาคม 2551 ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี - 

8. นายชินวัฒน ชินแสงอราม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เปนอิสระ
ตำแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระ
     กรรมการตรวจสอบ
อายุ     : 55 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 15 กันยายน 2557
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชยนาวี     
  Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฏหมายเปรียบเทียบ
  University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไมมี -
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 2 ป 5 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปจจุบัน   กรรมการ    บมจ. อาดามาส อินคอรปอเรชั่น
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ปจจุบัน   กรรมการและทนายความหุนสวน
       บจก. วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ 
ปจจุบัน   กรรมการ    บจก. สิทธารมย ดีเวลลอปเมนท
ปจจุบัน   กรรมการ    บจก. คุริโอเนะ
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -
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1. นายแสนผิน สุขี

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     กรรมการผูจัดการใหญ  
อายุ     : 52 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (Ex. MBA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)
ประวัติการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 
 • วตท. รุนที่ 21 (ป 2558)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • -ไมมี- 
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2557-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรส แสควร 
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม พลัส แอสเซ็ท  

9. นายธนพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงปจจุบัน  : กรรมการ
     กรรมการบริหาร 
     กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
     ประธานอำนวยการ
อายุ     : 49 ป
สัญชาติ    : ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส
  เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
จำนวนปที่เปนกรรมการ
 • 4 ป 2 เดือน
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • -ไมมี- 
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพยภักดี 
2557-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน 
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก.  เฟรส แสควร
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม พลัส แอสเซ็ท  
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. รีกัล รีเจี้ยน
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไซด วอลค แลนด
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. บานฉางเอสเตท
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก.โกลเดน แฮบิเทชั่น
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด (เมยแฟร)
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด โปโล
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด เมยแฟร
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ พาวิลเลียน
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. นอรท สาธร เรียลตี้
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ วิลเลจ

 2.2  รายละเอียดเจาหนาที่บริหาร

  เจาหนาที่บริหารของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอป 

เมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยผูบริหาร รวม 6 ทาน ซ่ึงทุกทานไมมีประวัติ 

การกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สาธรทรัพยสิน
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สาธรทอง
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร โฮมส 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
2555-2559 กรรมการ    บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
   กรรมการตรวจสอบ  
2546-2559 กรรมการ/    บมจ. ยูนิเวนเจอร
   กรรมการบริหาร   
2546-2558 กรรมการ    บจก. แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท
2546-2558  กรรมการ    บจก. แกรนด ยู ลิฟวิ่ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -
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3. นายกำพล ปุญโสณี

2. นายสมบูรณ  วศินชัชวาล     

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     รองกรรมการผูจัดการ 
     สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ     : 53 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • -ไมมี- 
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพยภักดี
2557-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน 
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก.  เฟรส แสควร
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม พลัส แอสเซ็ท  
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. รีกัล รีเจี้ยน

2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สาธรทรัพยสิน
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สาธรทอง
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร โฮมส 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประสบการณ
2555-2559 กรรมการ    บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
   กรรมการตรวจสอบ  
2546-2559 กรรมการ/    บมจ. ยูนิเวนเจอร
   กรรมการบริหาร   
2546-2558 กรรมการ    บจก. แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท
2546-2558  กรรมการ    บจก. แกรนด ยู ลิฟวิ่ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก.  รีกัล รีเจี้ยน
2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไซด วอลค แลนด
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ 
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. บานฉางเอสเตท
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส 
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ วิลเลจ
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร โฮมส
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แฮบิเทชั่น 
ประสบการณ
2552-2555 กรรมการผูจัดการ บจก. คาซาวิลล 
2552-2555 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮาส
2549-2551 ผูอำนวยการอาวุโส บมจ. ควอลิตี้เฮาส
 สายโครงการบาน 
2545-2548 ผูอำนวยการ  บมจ. ควอลิตี้เฮาส
 ฝายโครงการ-คอนโดมิเนียม 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

2557-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไซด วอลค แลนด
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. บานฉางเอสเตท
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก.โกลเดน แฮบิเทชั่น
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด (เมยแฟร)
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด โปโล
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด เมยแฟร
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ พาวิลเลียน
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. นอรท สาธร เรียลตี้
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ วิลเลจ
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สาธรทรัพยสิน
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สาธรทอง
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร โฮมส
2555-ปจจุบัน กรรมการ บจก. นอรท สาธร โฮเต็ล
ประสบการณ
2555-2556 กรรมการ บมจ.แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท
2551-2555 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
 สายงานวางแผนการเงิน 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ตำแหนง   : กรรมการบริหาร
     กรรมการบริหารความเสี่ยง* 
     เลขานุการบริษัท* 
     ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
     สายงานพัฒนาธุรกิจ* 
อายุ     : 45 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne  
  ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)
 • Director Certification Program (DCP 185/2557)
 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)
 • Company Secretary Program (CSP 55/2558)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
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4. นายวิทวัส คุตตะเทพ

ตำแหนง   : กรรมการบริหารความเสี่ยง
     ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
     สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม
อายุ     : 45 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง University of  Florida 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • -ไมมี- 
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • -ไมมี- 
ประสบการณ
2548-2556 ผูอำนวยการ  บจก. ฟโก คอรปอเรชั่น
 ฝายพัฒนาธุรกิจ
2535-2548 วิศวกรโครงสรางอาวุโส บจก. เอเชี่ยน เอนจิเนียริ่ง 
   คอนซัลแตนท 
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ยูนิเวนเจอร 
 สายงานการลงทุนและ
 พัฒนาธุรกิจ
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง 
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ 
2559-ปจจุบัน  กรรมการ บจก. สโตนเฮนจ อินเตอร
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. บานฉางเอสเตท
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก.โกลเดน แฮบิเทชั่น
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด (เมยแฟร)
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด โปโล
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด เมยแฟร
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรตี้
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ พาวิลเลียน
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. นอรท สาธร เรียลตี้
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ วิลเลจ
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สาธรทรัพยสิน
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สาธรทอง
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร โฮมส
2545-ปจจุบัน กรรมการ บจก. คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท
ประสบการณ
2558-2559 กรรมการ บจก. นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด
2551-2555 ผูอำนวยการ บมจ. ยูนิเวนเจอร
 อาวุโส
2550-2556 กรรมการ/ บจก. ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง
 กรรมการผูจัดการ
2545-2556 กรรมการ กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอรตี้
 การลงทุน
ตำแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 • - ไมมี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

หมายเหตุ  :  * ดำรงตำแหนงถึง 30 พฤศจิกายน 2559
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6. นางสาวธีรนันท กรศรีทิพา

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
     สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
อายุ     : 50 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • -ไมมี- 
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 • -ไมมี- 
ประสบการณ
2556-2559 กรรมการ   บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมารท
2555-2559 รองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด)
 สายงาน Strategic
 Innovation and Execution 
2553-2554  ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ. ปริญสิริ
 สายงานการขายและการตลาด 
2552 - 2553 EVP Corporate Marketing บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -

5. นายเทพศักดิ์  นพกรวิเศษ

ตำแหนง   : ผูชวยกรรมการผูจัดการ
     สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ     : 49 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 • ปริญญาโท  บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 •  Director Certification Program (DCP 228/2016)
สัดสวนการถือหุนใน GOLD (รอยละ) 
โดยนับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 • -ไมมี- / 0.00%  (0 หุน)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 • -ไมมี- 
ประสบการณการทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • -ไมมี- 
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส 
2559-ปจจุบัน  กรรมการ บจก. เฟรส สแควร 
2559-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม พลัส แอสเซ็ท
2557-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน
2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ 
ประสบการณ
2548-2556 ผูอำนวยการ บมจ. คาเหล็กไทย 
 ฝายการเงินและบัญชี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 • - ไมมี -
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การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 
จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและ 
การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ  เพราะเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการ 
ดำเนินธุรกิจท่ีย่ังยืน มีระบบการบริหารจัดการท่ีคำนึงถึงคุณธรรม ความโปรงใส 
ตรวจสอบได อันเปนพื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ 
เพ่ิมประสิทธิผล โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และคำนึงถึง 
ผูมีสวนไดเสียโดยรวม
 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติ 
ท่ีระบุไว โดยจะปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ คณะกรรมการ 
จึงไดกำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ 
ดูแลกิจการ โดยแบงเปน 5 หมวด ไดแก
 1. สิทธิของผูถือหุน
 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. สิทธิของผูถือหุน
  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  
โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนมีสิทธิในการรับทราบ 
ขอมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน  มีสิทธิในการรับสวนแบง 
กำไร และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ 
อยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
และเพื ่อเปนการใหความมั ่นใจวาผู ถือหุ นทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  
บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  
มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการ 
ระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ดังนี้
 การประชุมผูถือหุน
 นโยบายการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม 
เพื่ออำนวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุม ซึ่งรวมถึง 
นักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม
 บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลา 
ไมเกิน 4 เดือน นับแตสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ โดยจะกำหนดวัน เวลา 
และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพรอมที่จะอำนวยความสะดวก และ 
สงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุม ซ่ึง รวมถึงผูถือหุนท่ีเปนนักลงทุนสถาบัน ไดเขารวม 
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไมจัดประชุมในวันหยุด 
นักขัตฤกษ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย การประชุมจะเริ่มประชุม 
ในชวงเวลา 8.30-16.00 น. โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนสามารถ 
สงใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียน 
ลวงหนา และจัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือทองที่อันเปนที่ตั้งของ 
สำนักงานใหญของบริษัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเดินทางไปรวมประชุมไดงาย 
และจะมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจง 
และเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวใน 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำปและวิสามัญผูถือหุนหรือในเอกสาร 
แนบวาระการประชุมโดยไมมีการจำกัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษา 
สารสนเทศของบริษัทฯ ท้ังน้ี หากบริษัทฯ มีความจำเปนเรงดวนตองเสนอวาระ 
เปนกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือ 

เกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติ 
จากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป
 ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนจำนวน 1 ครั้ง  ไดแก   
 1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 ครั้งที่ 23 จัดขึ้นใน 
วันท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองวิคเตอร 2-3 วิคเตอร คลับ ช้ัน 8 
ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร
 โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางถูกตอง 
ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ 
การจัดการประชุมสามัญผูถือหุน
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 (คร้ังท่ี 23) มีการพิจารณา 
ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว  กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 
ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใชบัตร 
ลงคะแนนเสียง มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น  9 ทาน คิดเปนรอยละ 100 
กรรมการบริษัททั้งหมดที่เขารวมประชุมประกอบดวยประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 
พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมท้ังมีท่ีปรึกษากฎหมาย 
ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 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/ 
     ประธานกรรมการ
     กำกับดูแลบรรษัทภิบาล
 7. นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 8. นายชินวัฒน  ชินแสงอราม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
     กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
 9. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
     ประธานอำนวยการ/  
     กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล/
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 
 - ไมมี -

 *** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 

  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
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 กอนการประชุมผูถือหุน
 1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องกำหนดการ 
จัดประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ 
เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมท้ังเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนท่ีมีรายละเอียด 
ครบถวนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 30 วัน 
 2) จัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอยางครบถวน 
ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับ 
ของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 
รวมท้ังนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระอยางชัดเจน 
รายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา รายงานประจำป พรอมท้ังเอกสารประกอบ 
การประชุม เอกสารท่ีตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไวชัดเจน ใหแก 
ผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน และประกาศโฆษณา 
คำบอกกลาวนัดประชุมลงหนังสือพิมพรายวัน 3 วันติดตอกันและไมนอยกวา 
3 วันกอนวันประชุม เพ่ือบอกกลาวผูถือหุนลวงหนาในเวลาท่ีเพียงพอสำหรับ 
เตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมกอนมาเขา 
รวมประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายท่ีมีรายช่ือปรากฏ 
ในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผู 
รับมอบฉันทะเขาประชุมแทนได โดยบริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ 
พรอมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผู ถือหุนพิจารณา  
โดยไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ 
 3) นำเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปน 
ประจำทุกป และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑท่ีชัดเจนเก่ียวกับการกำหนด 
คาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ
 4) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท 
จดทะเบียนป 2549 บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอระเบียบ 
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการในเบื้องตน 
เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตบริษัทฯ  www.goldenland.co.th  
 5) ผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม 
ไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม    
และในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนการประชุม 
อยางนอยสองชั่วโมงเสมอ
 6) ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมได 
แจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และ 
ดำเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยในระหวางการประชุมจะ 
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึงกอนจะ 
ใหลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ
 7) ใหสิทธิผู ถ ือหุ นที ่มารวมประชุมผู ถ ือหุ นภายหลังเริ ่มการ 
ประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการ 
พิจารณาและยังไมไดลงมติ
 8) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานชองทาง 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สื่อ หรือ สิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งเว็บไซต 
ของบริษัทฯ 
 9) จัดใหมีชองทางท่ีผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรง 
ทางไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของบริษัทฯ  
“ir@goldenland.co.th” ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมของคณะกรรมการ 
กำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอย 
ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดจากเลขานุการบริษัท

 วันประชุมผูถือหุน
 บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผูถือหุนซึ่งสามารถ 
เดินทางไดสะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหมีเอกสารประกอบการประชุม 
ซ่ึงสงพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนไดทราบกระบวนการประชุม 
ซึ่งจัดสงพรอมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อ 
แสดงสิทธิในการเขารวมประชุม จัดเตรียมอากรสแตมปในกรณีที่ผูถือหุน 
มีการมอบฉันทะโดยไมตองเสียคาใชจาย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการ 
รับลงทะเบียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียน 
เขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุมสองชั่วโมงและตอเนื่องจนกวา 
การประชุมจะแลวเสร็จ ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดนำ 
ระบบ barcode มาใช ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็ว 
 หลังวันประชุมผูถือหุน
 บริษัทฯ ไดมีการแจงมติที ่ประชุมผู ถือหุ นผานระบบขาวของ      
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป 
และผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยไดระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ 
ไมเห็นดวย/ งดออกเสียง) ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน 
ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการ 
แสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ ไมเห็นดวย/ 
งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/ อนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งขอซักถาม 
ของผูถือหุนในแตละวาระใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 
14 วัน นับจากวันประชุม ผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
  บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย 
อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
 1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุน 
ไดลวงหนากอนการประชุม โดยประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกันผานชองทาง 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม พรอมทั้ง 
ประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนของการพิจารณาอยางชัดเจนไวบน 
เว็บไซตของบริษัทฯ  
 2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือก 
เปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม 
ขอกำหนดของบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย โดย 
ประกาศแจงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของ  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม และเผยแพรขอมูล 
ดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม 
บริษัทฯ จัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
  ในป 2559 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวา 
สำคัญ สมควรท่ีจะบรรจุเปนระเบียบวาระ และช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 
เปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 (คร้ังท่ี 24) ลวงหนา 
กอนการประชุม คือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พรอมท้ังประกาศหลักเกณฑ และระบุข้ันตอนท่ีชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 
ที่ www.goldenland.co.th ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ หัวขอการประชุม 
ผูถือหุน
 3) ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุน ตามจำนวนหุนท่ีถืออยางเทาเทียมกัน
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 4) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวใน 
หนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไมเพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุม 
โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล 
ประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ
 5) แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถ 
กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระพรอมกับหนังสือ 
นัดประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถ 
มอบอำนาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื ่นเขาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนแทน พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุน 
สามารถดาวนโหลดได
 6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ  
เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร 
ลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ 
คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจง 
มติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด
 7) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสง 
รายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลังการประชุม 
เสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย
 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูล 
ภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือน 
ไมใหกรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก คูสมรส บุตรท่ียัง 
ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอ 
การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย 
บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหารท่ีไดรับ 
ทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซื ้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ 
ดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผล 
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือ 
ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กำหนดใหกรรมการ 
และผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่ 
กรรมการและผูบริหารน้ันดำรงตำแหนงอยู เม่ือเขารับตำแหนงภายใน 30 วัน 
ทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วัน 
ทำการ ตอ ก.ล.ต.

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม 
รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ 
ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตยสุจริตเปนหลักในการ 
ดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของ 
ทางการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม 
หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย การไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับการ 
ลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น  
 บริษัทฯ ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ 
สิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจากการใหตาม 
ประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ตอตานการทุจริต และไมจายสินบน 
เพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุนมาตรการ 
ของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ สงเสริมใหมี 
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกำหนดใหพนักงานตอง 
เอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง 
สิ่งแวดลอม และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ มีสวนรวมใน 
การพัฒนาชุมชนและสังคม 

 1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
แตละกลุม ดังนี้
 ผูถือหุน
 บริษัทฯ คำนึงถึงความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูถือหุน 
ทุกรายอยางถูกตอง ครบถวนทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจง 
ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจง 
ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทำ 
ขาวประชาสัมพันธ หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน
 ลูกคา
 บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา 
อยางเปนธรรม เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน นอกจากน้ียังใหความสำคัญในการรับขอรองเรียนจากลูกคา และ 
ดำเนินการอยางถึงท่ีสุด  เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
เปนที่พอใจของลูกคา ภายใตหลักการดำเนินงานดังนี้
 (1) สงมอบผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน 
ภายใตเงื ่อนไขที ่เปนธรรมและมุ งมั ่นที ่จะยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ ้น 
อยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและ 
บริการอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
 (2) ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่ถูกตอง เพียงพอ และ 
ทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหลูกคามีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดย 
ไมมีการกลาวเกินความเปนจริง ท้ังในการโฆษณา หรือในการส่ือสารชองทาง 
อ่ืนๆ กับลูกคา อันเปนเหตุใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ 
หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการ
 (3) ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรวดเร็ว และจัดให 
มีระบบ และชองทางการติดตอ หรือรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินคาและ 
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานทางเว็บไซตของบริษัท
www.goldenland.co.th 
 (4) รักษาขอมูลและความลับของลูกคา โดยไมนำขอมูลไปใชในทาง 
ที่มิชอบ เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของตาม 
บทบังคับของกฎหมาย
 คูคา และ/หรือเจาหนี้/ลูกหนี้
 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคำนึงถึง 
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทน 
ท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย การปฏิบัติตามพันธะสัญญาอยางเครงครัด หลีกเล่ียง 
สถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   
 จึงมีนโยบายการปฏิบัติตอคูคาตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการ 
ดำเนินการสรรหา การจัดซื้อ จัดจาง ที่เปดโอกาสใหคูคา (ผูขาย/ ผูรับจาง/  
ผูใหเชา) ทุกรายเขามาประมูลงาน เสนอราคางานกับบริษัทฯ ดวยความโปรงใส 
ยุติธรรม เปดเผย และเปนธรรมกับคูคาทุกราย ดังนั้น ในกรณีที่คูคาไดรับ 
การติดตอจากผูบริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เปนการ 
เรียกรอง คาตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด หรือในกรณีที่ 
คูคาเห็นวา กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคูคาของบริษัทฯ ไมเปนไป 
โดยโปรงใส ไมเปนธรรมกับคูคา หรือเปนการขจัดคูแขงทางการคา บริษัทฯ 
ขอความรวมมือใหคูคาแจงใหบริษัทฯ ทราบทันที เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
เปนธรรมในการจัดซ้ือจัดจางแกคูคาทุกราย
 การสรรหา จัดซื้อ จัดจาง และการปฏิบัติตอคูคา
 1. บริษัทฯ ประสงคที่จะใหการจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยาง 
มีมาตรฐานภายใตการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน มีหลักเกณฑในการ 
ประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม  
จัดใหมีระบบการจัดการ และติดตามเพ่ือใหม่ันใจวา มีการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ของสัญญาอยางครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอน 
ของกระบวนการจัดหา และจายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเง่ือนไข 
การชำระเงินที่ตกลงกัน
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 2. บริษัทฯ มุงที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคา 
และคูสัญญาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการที่
คุมคากับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน
 3. หามผูบริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัว 
จากคูคาและคูสัญญาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
 4. ไมเขาไปเกี่ยวของในการจัดซื้อ จัดหากับคูคา หรือคูสัญญาที่มี 
ความเกี่ยวพันกับตนเอง
 5. ไมใชขอมูลท่ีไดทราบอันเน่ืองมาจากการจัดซ้ือ จัดหาเพ่ือประโยชน 
สวนตัว หรือผูอื่น 
 วิธีการคัดเลือก/ เกณฑ การประเมินคูคา
 1. มีประวัติทางการเงินท่ีเช่ือถือได และมีศักยภาพท่ีจะเติบโตไปพรอม 
กับบริษัทฯ ไดในระยะยาว
 2. ผลิต หรือจำหนายสินคาที่มีคุณภาพตรงกับความตองการ และ 
สามารถตรวจสอบคุณภาพได
 3. ประเมินความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน สินคาและบริการ
 4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแกไขปญหา และ 
ความพรอมของทีมงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสิน 
ทางปญญา โดยจะไมจำหนายสินคาท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายทางการคา
 เจาหนี้
 บริษัทฯ ไดยึดม่ันในการปฏิบัติตอคูคาและ/ หรือเจาหน้ี อยางเปนธรรม 
ซื่อสัตย และไมเอารัดเอาเปรียบ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดรวมกัน 
และบริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้โดยเฉพาะ
เรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดชำระหนี้ไว 
อยางชัดเจน ไมวาจะเปนเจาหนี้ทางการคาหรือเจาหนี้สถาบันการเงิน โดย 
ไมใหมีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา 
และขอตกลงตางๆ อยางเครงครัด 
 นโยบายดานการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา
 บริษัทฯ ตระหนักถึงการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธ์ิ 
และสงเสริมใหบุคคลากรปฏิบัติหนาที ่ภายใตกฎหมายหรือขอกำหนด 
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยจัดใหมีการตรวจสอบใหถวนถี่ 
เมื่อมีการนำขอมูลผลงานของบุคคลภายนอก และโปรแกรมตางๆ มาใช 
เพื่อจะไดไมเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
 คูแขงทางการคา
 บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐาน 
ของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา 
ดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากซ่ึงขอมูลความจริง ไมเขาถึงสารสนเทศ 
ที ่เปนความลับของคู แขงดวยวิธีการที ่ไมสุจริต หรือดวยวิธีการอื ่นที ่ 
ไมเหมาะสม มีนโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคา โดยไมละเมิด 
ความลับหรือลวงร ู ความลับทางการคาของคู แข งข ันดวยวิธ ีฉ อฉล  
จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้
 1)  ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
 2)  ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการ 
ที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
 3)  ไมทำลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
 4)  สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรี เปนธรรมไมผูกขาดหรือกำหนด 
ใหลูกคาของบริษัทตองทำการคากับบริษัทเทานั้น
 พนักงาน
 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยไมคำนึงถึง 
เพศ สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา หรือความเช่ือ เพราะพนักงานถือเปนทรัพยากร 
อันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของบริษัทฯ เพื่อนำไปสูความสำเร็จที่ดีโดยมีการจายผลตอบแทนใหแก 
พนักงานอยางเหมาะสม  
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทน สวัสดิการแกพนักงาน
 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทำงาน 
ใหมีความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ โดยยึดม่ันปฏิบัติ 

ตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด พรอมทั้งกำหนดนโยบายดูแล 
เร่ืองคาตอบแทนซ่ึงสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา 
จากความสามารถในการทำกำไรในแตละป และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม 
Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนสำรอง 
เล้ียงชีพ เพ่ือเปนการออมและสรางหลักประกันใหแกพนักงานและครอบครัว 
โดยเงินสะสมสวนนี้จะขึ้นอยูกับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน 
อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยูระหวาง 
รอยละ 5-10 คารักษาพยาบาล คาทันตกรรม หลักประกันสุขภาพ 
หลักประกันชีวิตของพนักงาน  เปนตน
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน
 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และ 
เสริมประสบการณพนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมพัฒนา 
ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ เพ่ือใหพนักงานไดรับการพัฒนาความเช่ียวชาญ 
และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม ขอกำหนดและกฎระเบียบ 
ของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม และเพื่อใหมั่นใจวา 
พนักงานทุกคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้ง 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง บริษัทฯ 
ไดดำเนินการเผยแพรขอมูลทาง Intranet และการปฐมนิเทศพนักงานใหม 
เพื่อใหพนักงานทราบหลักเกณฑ และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีจะไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการดานสิทธิมนุษยชนอยาง 
เปนรูปธรรม โดยไดดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย เขาไปมีสวน 
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน
 สังคมและสวนรวม
 บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ  
รวมทั้งใหความชวยเหลือบริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตางๆ 
ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส นอกจากนี้ยังสงเสริมและ 
ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมู พนักงานทุกระดับ  
จัดใหมีการรณรงคประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรในบริษัทฯ 
 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ 
ที่กำหนดโดยองคกรที่กำกับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพยฯ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สำนักงาน 
ก.ล.ต.") เปนตน รวมท้ังใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน เอกชนอ่ืนๆ
 สิ่งแวดลอม
 บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจากตระหนักดีวา 
ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดมลภาวะ 
สงผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนที่อยูใกลเคียงบริเวณกอสราง  โดยปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี ่ยวของอยางเครงครัด 
พร อมทั ้งส งเสร ิมใหม ีการใหความรู และฝกอบรมพนักงานในเร ื ่อง 
สิ่งแวดลอม โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดมีการอบรมใหความรูแกพนักงาน 
ในเรื่องสิ่งแวดลอมและสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ 
การรณรงคปดไฟระหวางเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา อาทิ 
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ระหวางชวงวันหยุดสุดสัปดาห และรณรงค 
ใหพนักงานใชกระดาษรีไซเคิลในการสั่งพิมพเอกสารภายในบริษัท
 การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ในป 2559 บริษัทฯ ดำเนินการ 
เพื่อควบคุมการใชทรัพยากรดังนี้
 - ดานการใชไฟฟา : บริษัทฯ รณรงคการปดไฟฟาตอนพักกลางวัน, 
ปดพักหนาจอคอมพิวเตอรเม่ือไมใชงาน
 - ดานการใชน้ำ : บริษัทฯ รณรงคการประหยัดน้ำ ชวยกันปด-เปด 
ใชแตพอควร ไมเปดน้ำทิ้งไว
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 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 การเปดเผยสารสนเทศ เปนหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญตอการ 
กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแก 
ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ  
ความรวดเร็ว  และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้
 1) เปดเผยขอมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทาง 
การเงินและขอมูลท่ีไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก 
ผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง 
ท่ัวไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
บริษัท กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหุน นักลงทุน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
 2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 
(แบบ 56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2)
 3) เป ดเผยบทบาทและหนาท ี ่ของคณะกรรมการและคณะ 
อนุกรรมการยอย จำนวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมการประชุม และ 
นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอ 
การจัดการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงาน 
ประจำป (แบบ 56-2)
 4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน 
ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 
(แบบ 56-2)
 5) กำหนดใหกรรมการของบริษัทฯ ตองรายงานการซ้ือขาย/ถือครอง 
หลักทรัพยของบริษัทใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจำทุก  
ไตรมาส
 6) กำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและ 
ผูบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการ 
รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกำหนดใหมีการรายงานครั้งแรกในเดือน 
กรกฎาคม 2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วันทำการ 
โดยจัดสงรายงานไปยังเลขานุการบริษัท
 7) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  ไวบน 
เว็บไซตของบริษัทฯ 
 การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 
 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  
โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจน 
ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพร 
ขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
ท้ังโดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ  ท้ังทางตรงและทางออม 
อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย การแจงขอมูลโดยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือการ 
จัดทำขาวประชาสัมพันธ เปนตน โดยมอบหมายให ผูมีความรู ความสามารถ 
และมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดีทำหนาท่ีเปนนักลงทุนสัมพันธ
 นอกจากน้ี ประธานอำนวยการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชี 
และการเงินไดมีการสื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน และ 
นักวิเคราะหหลักทรัพยท้ังในและตางประเทศ โดยจัดใหมีการนำเสนอขอมูล 
ความคืบหนาการดำเนินกิจการ และตอบขอซักถามตางๆ เกี่ยวกับบริษัท 
ใหแกนักลงทุนและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ (Press Release) นอกเหนือ 
จากการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสารสนเทศตางๆ แจงตอตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซตของบริษัท www.goldenland.co.th 
ที่ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่มี 
สวนเก่ียวของกับกิจกรรมของกลุมบริษัทฯ ไดรับรูขอมูลของบริษัทท่ีเปนปจจุบัน 
อยางเทาเทียมกัน ในป 2559 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมนักวิเคราะห 

หลักทรัพย (Analyst Meeting) จำนวน 5 ครั้ง บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 
(Opportunity Day) จำนวน 4 คร้ัง ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และ Road Show จำนวน 1 ครั้ง โดยชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและ 
การดำเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และส่ือมวลชน 
ที่มารวมงาน ซึ่งจากการจัดประชุมดังกลาวไดสรางความเขาใจใหกับ 
นักวิเคราะหและนักลงทุนไดเปนอยางดี โดยไดชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 
และการดำเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และ 
สื่อมวลชนที่มารวมงาน ทั้งนี้ ผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป 
สามารถสอบถามขอมูล และซักถามขอสงสัยตางๆ โดยติดตอ 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ : หมายเลขโทรศัพท: (02) 620 6200 ตอ 209  
โทรสาร : (02) 620 6222 ตอ 2 E-mail : ir@goldenland.co.th

นโยบายการแจงเบาะแสหรือรองเรียนและการปกปองผูใหขอมูล 
(Whistle Blowing Policy)
 บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนและแจงเบาะแสทั้ง จาก 
ภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการขอรองเรียน 
ที่เหมาะสม อีกทั้งยังไดกำหนดมาตรการคุมครองและรักษาความลับของ 
ผูรองเรียน ดังนี้
 1. การแจงเบาะแส บริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสหรือ 
ขอรองเรียนในกรณีที่สงสัยวาจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ 
บริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีสอถึงการทุจริต การปฏิบัติ 
อยางไมเทาเทียมกัน ผานชองทางดังนี้
  1.1 การรองเรียนทางโทรศัพท ผูรองเรียนสามารถรองเรียน 
โดยตรงที่หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ที่หมายเลข 02-260-6200 ตอ 206
  1.2 การรองเรียนทางไปรษณียหรือรองเรียนดวยตนเอง

   - บริษัทฯ ไดจัดเตรียมกลองรับความคิดเห็นไวในท่ีเปดเผย 
ใหผูรองเรียนสามารถยื่นเรื่องรองเรียนไดสะดวกและ 
ดำเนินการเปดกลอง รับความคิดเห็นเปนประจำทุกสัปดาห 
โดยหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

   - รองเรียนผานทาง e-mail โดยสงมาท่ี 
Independent-Director@goldenland.co.th

   - ทางจดหมาย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 
98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 36 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสาทร เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 2.  กระบวนการดำเนินการรับเร่ืองรองเรียน
  เมื่อบริษัทฯ ไดรับเบาะแสหรือขอรองเรียนมาแลว บริษัทฯ จะ 
ดำเนินการรวบรวมขอมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการ 
ในการดำเนินการเพื ่อบรรเทาความเสียหายใหแกผู ที ่ไดรับผลกระทบ 
โดยคำนึงถึงความเดือดรอนเสียหายโดยรวมท้ังหมด หลังจากน้ัน ผูท่ีมีหนาท่ี 
รับผิดชอบเรื่องดังกลาวมีหนาที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผล 
ใหผู ร ับแจงเบาะแส/ขอรองเร ียนและผู แจงเบาะแส/รองเร ียนทราบ 
รวมทั ้งรายงานผลการดำเน ินการด ังกล าวต อประธานอำนวยการ  
ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
ตามลำดับ  แลวแตกรณี
 3. มาตรการคุมครอง 
  เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียนหรือ 
ผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทฯ จะไมเปดเผยช่ือ สกุล 
ที่อยู ภาพ หรือขอมูลอื่นใดของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียน หรือผูใหความ 
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุมครอง 
ในกรณีที่ผูนั้น เห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความ 
เดือดรอนเสียหาย   
 ท ั ้ งน ี ้ผ ู  ได ร ับความเด ือนร อนเส ียหายจะได ร ับการบรรเทา 
ความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม  
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ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแลวพบวาไดกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ 
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ 
ที่บริษัทฯ กำหนด หรือไดรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
 1) คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ 
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผล 
การปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน 
ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเสี่ยงในปจจุบัน และหลักการ 
กำกับดูแลกิจการที่ดี
 วิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั ่นที ่จะดำเนินธุรกิจของบริษัท 
อยางตอเนื่อง โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ความเสี่ยง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการบริหารจัดการ 
เปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทไดรวมกับฝายบริหาร 
ระดับสูงในการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน และ 
งบประมาณประจำป และคณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบัติงาน 
ใหไดตามแผนงานของฝายจัดการที่วางไว  โดยฝายจัดการจะรายงานผล 
การปฏิบัติงานใหที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเปนรายเดือน  
และรายงานต อคณะกรรมการบร ิษ ัทร ับทราบเป นรายไตรมาส  
ซ่ึงในการประชุมแตละคณะจะกําหนดไวเปนวาระรับทราบผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนของแตละเดือน และทบทวนแผนกลยุทธรายไตรมาส เพื่อที่ 
ประชุมคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะไดนำ 
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข

  โครงสรางคณะกรรมการ
   1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน 
แตไมเกินกวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระ  
ประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
แตตองไมนอยกวา 3 ทาน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนด 
ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติ 
ของกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้
  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
   1. เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ 
    ที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
   2. เปนบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมและ 
    ความรับผิดชอบ ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
   3. เปนบุคคลที่มีภาวะผูนำ วิสัยทัศน และกลาแสดง 
    ความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ
   4. สามารถให  เวลาอย างเพ ียงพอในการต ิดตาม 
    การดำเนินงานของบริษัทฯ 
   5. เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
    ตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด
    พระราชบัญญัติหลักทรัพย ขอกำหนดของคณะกรรมการ
    กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
    อาทิ
    (1) บรรลุนิติภาวะ
    (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน 
     เสมือนไรความสามารถ
    (3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด 
     ใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำ
     โดยทุจริต

    (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ
     หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาท่ี
    (5) ไมเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที ่
     ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควร
     เปนกรรมการตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย 
     แหงประเทศไทย
  คุณสมบัติกรรมการอิสระ
   1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง 

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุน 
ที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

   2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ 
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังในปจจุบันและกอน 
เปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

   3. ไม ม ีความส ัมพ ันธ ทางสายโลห ิตหร ือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา  
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร 
ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  
ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อ 
เปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย

   4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ  
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี 
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการ 
ข ัดขวางการใชว ิจารณญาณอยางอิสระของตน 
รวมทั้งไมเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม 
ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ 
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและกอนเปน 
กรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้

   4.1) ไมเปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหรวมถึงการ 
ไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใชกรรมการ 
อิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงาน 
สอบบัญชีตนสังกัด

   4.2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษา 
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคา 
ทรัพยสิน ที่มีมูลคาการใหบริการทางวิชาชีพอื่น 
เกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ  บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี 
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหรวมถึงการ 
ไมเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการท่ีไมใชกรรมการ 
อิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูให 
บริการวิชาชีพอื่นๆ

   4.3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมี 
สวนไดสวนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการคา 
หรือธุรกิจ ไดแก รายการท่ีเปนธุรกิจปกติ รายการเชา 
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับ 
สินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความชวยเหลือ 
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ทางการเงิน กับบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแต 
รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  
แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยใหนับรวมมูลคา 
รายการในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธ 
ทางธุรกิจ ท้ังน้ีใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ   
กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ 
หุนสวนผูจัดการของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ

   5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ ้นเพื่อเปนตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน 
ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

   6. ไมประกอบกิจการที ่ม ีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทยอย หรือ ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปน กรรมการ 
ที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน 
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน 
รอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธฺออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียว
กันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย

   7. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็น 
อยางเปนอิสระได

   8. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 - 7 อาจไดรับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจใน 
การดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ 
องคคณะ (Collective decision) ได

 2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนง 
กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทยอย  
แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย
 3) มีการเปดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอ 
สาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ  
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนง 
กรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
และสรรหา ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการ 
ตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดให 
การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจำกัด  
 1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการ 
ที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
  ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
  ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 

(ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

  ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปน 
ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะ
มีในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ 
เล ือกต ั ้ งในลำด ับถ ัดลงมาม ีคะแนนเส ียงเท าก ัน 

เกินจำนวนกรรมการที ่จะมีไดในการเลือกตั ้งครั ้งนั ้น  
ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

 2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง 
กรรมการท่ีวางลงเพราะสาเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก 
ตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 
สามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
 กรรมการที่ตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยูใน 
ตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพนจาก 
ตำแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก 
ตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ 
  บริษัทมหาชนจำกัด
 4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
 5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 ขอบเขต บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท
 1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ 
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต  
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรม 
ตอผูถือหุนทุกราย
 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเน ินงานของบร ิษ ัทฯ  
และกำกับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ เปนไปตามนโยบายและ 
ระเบียบของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกำกับ 
ดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความม่ังค่ัง 
สูงสุดใหแกผูถือหุน
 3. รายงานใหผ ู ถ ือหุ นทราบถึงผลประกอบการของบริษ ัทฯ 
ในที่ประชุมผูถือหุน และในรายงานประจำปของบริษัทฯ 
 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได
 5. จ ั ด ให ม ี น โยบายการกำก ับด ู แลก ิ จการของบร ิษ ั ทฯ 
เปนลายลักษณอักษรและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปน 
ประจำอยางสม่ำเสมอ
 6. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
อยางมีจริยธรรม และมีความเทาเทียมกัน
 7. กรรมการท่ีเปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความพรอม 
ที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ  
การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนด 
มาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของ 
กรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี 
ผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย
 8. ในกรณีที่จำเปน คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความ 
เห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ 
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
 9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ 
คณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือหุน  
ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและ 
ดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของตางๆ 
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อยางสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล 
สารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา
 10. หากกรรมการไดร ับทราบขอมูลภายในที ่เปนสาระสำคัญ 
อันจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย  กรรมการจะตองระงับ 
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูล 
ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปน 
สาระสำคัญนั้นตอบุคคลอื่น  โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย
 11. รายงานขอมูลตาม "แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ 
ผูบริหาร" ตอบริษัทฯ ตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
 12. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรู เกี ่ยวกับการ 
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 13. คณะกรรมยังไดจัดใหมีหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
และแจงใหทราบโดยทั่วกัน พรอมทั้งเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ โดย 
ใหถือเปนนโยบายความซื่อสัตยที่ใชกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
ซึ่งมีหนาที่ตองทำความเขาใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงาน 
ไมเพียงแตการปฏิบัติตามที่เปนลายลักษณอักษร แตยังใหปฏิบัติตาม 
เจตนารมณแหงความซื่อสัตย (The Spirit of Integrity) ดวย และไดกำหนด 
ใหเปนหนาที ่ของผู บังคับบัญชาที ่ตองใหขอมูลความรู เกี ่ยวกับหลัก 
จรรยาบรรณธุรกิจตอพนักงาน และตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดยึดถือ 
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบวา ในกรณีที่มีการละเมิด 
จะมีการดำเนินการทางวินัยใหถึงที่สุดซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจาง

 อำนาจดำเนินการ
 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  
หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทน คณะกรรมการบริษัท และ 
อาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขอำนาจน้ันๆ ได คณะกรรมการบริษัท 
มีอำนาจกำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนาม 
ผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนจัดตั้ง คณะกรรมการชุดยอย อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจ 
หนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
บริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกลาว ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจ 
หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหผูรับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนอื่นใด (ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการกำหนดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ อยางนอย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยไดมีการกำหนดการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดยอยไวอยางเปนทางการ 
ลวงหนาตลอดท้ังป และแจงใหกรรมการแตละทานทราบกำหนดการดังกลาว  
การประชุมแตละคร้ังใชเวลา 1-3 ช่ัวโมง โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปราย 
และแสดงความเห็นอยางเปดเผย
 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการสงหนังสือ 
นัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ 
การประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน 
หรืออยางนอย 5 วันทำการ ยกเวนกรณีเรงดวน เพื่อใหมีเวลาเพียงพอ 
ที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ  
 3. การประชุมคณะกรรมการแตละคร้ัง ตองมีกรรมการเขารวมครบ 
องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน 
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูที่ 
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรอง 

ประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแต 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
 4. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะ 
เขาวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะ 
พิจารณาคำขอบรรจุวาระท่ีสำคัญของกรรมการบางทานเปนวาระการพิจารณา 
ในการประชุม
 5. ประธานกรรมการมีหนาท ี ่จ ัดสรรเวลาใหอย างเพียงพอ 
ที่ฝายบริหารจะเสนอเอกสารขอมูล เพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับ 
คณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
 6. ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวสรุปประเด็นสำคัญ 
ของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุนและ 
เปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น เพ่ือประมวลความคิดเห็น 
และสรุปเปนมติที่ประชุม
 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย 
ในเร่ืองท่ีจะพิจารณา จะงดออกเสียงและตองไมอยูในท่ีประชุมในวาระดังกลาว
 8. กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการ 
ตางๆ ท่ีจำเปนเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝายบริหาร และสามารถ 
ขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได
 9. ในการประชุมแตละคร้ังมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ 
อักษรและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารางรายงานการประชุม
ดังกลาวกอนทำการรับรองความถูกตองของเอกสารในการประชุมครั้งถัดไป  
โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ 
จะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับและ
แฟมอิเล็คทรอกนิคสรวมถึงเอกสารที ่ประกอบวาระการประชุมดวย  
เพื ่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผูที ่เกี ่ยวของสามารถตรวจสอบ 
อางอิงได ในป 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง 
ในการประชุมแตละครั้ง  มีรองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  
ผูบริหารสายงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ รวมถึงสายงานตรวจสอบภายใน 
เขารวมประชุมเพ่ือรายงานความคืบหนาของธุรกิจ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท 
ไดมีการประชุมรวมกันเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ในชวงเร่ิมตน 
กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และ 
กรรมการอิสระ ไดมีการประชุมรวมกันโดยไมมีฝายจัดการเขารวมดวย เพื่อ 
อภิปรายปญหาท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท   
 10. องคประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ บริษัทฯ 
กําหนดนโยบายวาในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน 
กรรมการทั้งหมด

 การวางแผนกลยุทธของบริษัทฯ และการนําไปปฏิบัติในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัททุกป  
 คณะกรรมการจะรวมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ 
ประจําปลวงหนา 5 ป โดยในป 2559 ที่ผานมาคณะกรรมการไดรวมกัน 
พิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทธุประจําป 2560-2565 และคณะกรรมการ 
จะมีการติดตามการปฏิบัติงานใหไดตามแผนงานของฝายจัดการที่วางไว  
โดยฝายจัดการจะรายงานผลผลการปฏิบัติงานใหที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารรับทราบเปนรายเดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปน 
รายไตรมาส ซึ่งในการประชุมแตละคณะจะกําหนดไวเปนวาระรับทราบ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนของแตละเดือน และทบทวนแผนกลยุทธรายไตรมาส 
เพื่อที่ประชุมคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
จะไดนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข



74 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

 คาตอบแทนกรรมการ
 1. คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสมกับ 
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
 2. คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ 
เปนรายบุคคลและคาตอบแทนรวมของผูบริหาร ไวในรายงานประจำป 
ของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. คาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยการ 
เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

 2) คณะอนุกรรมการ
  คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติ 
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีท้ังหมด 5 คณะ  
ดังนี้
  1) คณะกรรมการบริหาร
  2) คณะกรรมการตรวจสอบ
  3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
  4) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) คณะกรรมการบริหาร
 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
  1. กรรมการบริหารประกอบดวยผูที่มีความรู ความสามารถ 
ทางดานการบริหารจัดการ
  2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะตองมาจากคณะกรรมการ 
บริษัทเทานั้น 
 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แตงตั้งโดยที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริษัท  
 ขอบเขต บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
 พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ และอำนาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมกับ 
ฝายบริหารระดับสูง เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมท้ังกำกับดูแล 
และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ีกำหนด ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ 
ท่ีไดรับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในเร่ืองตางๆ 
ตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลั่นกรอง 
ในเรื ่องที ่ฝายบริหารระดับสูงเสนอใหพิจารณาในสวนที่นอกเหนือจาก 
อำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกข้ันหน่ึง
 ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติที่ทำให 
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ 
อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมี 
ความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบาย 
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว
 คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปนผูพิจารณา 
คาตอบแทนในเบื้องตน แลวนำขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทเพื่อพิจารณา กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ  
 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแล 
กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของกฎหมาย ดวยความ 
ซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัทฯ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการท่ีเปนเคร่ืองมือสำคัญของ คณะกรรมการบริษัท 
ในการกำกับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสียวาการ 
ดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนด และการปฏิบัติงานเปนไปตาม 

จรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต คณะกรรมการบริษัท 
จึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนดังน้ี
 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. คณะกรรมการตรวจสอบจะตองแสดงความเห็นหรือรายงาน 
ไดอยางเปนอิสระตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย โดยไมตองคำนึงถึงประโยชนใดๆ 
ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตำแหนงหนาที่และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของ 
บุคคลหรือกลุมบุคคลใดๆ และไมมีสถานการณใดๆ ท่ีทำใหไมสามารถแสดง 
ความเห็นตามที่พึงจะเปน
 2. มีความซื่อสัตยสุจริต
 3. เปนผูที่มีความเชื่อถือ ไววางใจเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
 4. มีความเขาใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะ 
ในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะหปญหา ต้ังคำถามตรงประเด็น รวมท้ังตีความ 
และประเมินผลของคำตอบที่ไดรับอยางเหมาะสม
 5. มีมนุษยสัมพันธดี
 6. มีความคิดสรางสรรค แสดงความเห็นอยางเต็มที่ในการหารือ 
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 7. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  
โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
 8. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง 
ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระ 
ไมนอยกวา 2 ป
 9. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  
ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ผูบริหาร 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
 10. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะ 
ที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน 
ผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม 
ของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป ดังนี้
 10.1) ไมเปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร 
หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชีตนสังกัด
 10.2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน ที่มีมูลคาการใหบริการทาง 
วิชาชีพอ่ืนเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหรวมถึง 
การไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ 
หุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ
 10.3) ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนได 
สวนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการท่ีเปนธุรกิจปกติ 
รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ 
หรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ที่มีมูลคาตั้งแต 20 ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพย 
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยใหนับรวมมูลคา 
รายการในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ทั้งนี้ใหรวมถึง 
การไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ 
หุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ 
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 11. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ 
ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
ของบริษัทฯ 
 12. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือ ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปน 
กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษา 
ที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน 
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
 13. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

 องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการของบริษัทฯ 
ที่เปนอิสระอยางนอย 3 คนซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือที่ประชุมผูถือหุนโดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมี 
ความรูความเขาใจหรือประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน (โดยกรรมการ 
ตรวจสอบของบริษัทฯ ผูมีคุณสมบัติดังกลาว คือ นายชายนอย เผื่อนโกสุม 
(อางอิงตามรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและ ผูมีอำนาจควบคุม 
ของบริษัทฯ ))
 2. คณะกรรมการตรวจสอบทำการเลือกกรรมการตรวจสอบ 
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบและใหหัวหนาฝายตรวจสอบภาย 
ในเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหนง ในกรณีที่ตำแหนง 
หัวหนาตรวจสอบภายในวางลงใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งบุคคลอื่น 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน
 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
 ขอบเขต บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ 
เพียงพอ
 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ 
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ 
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง 
โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบใน หรือหนวยงานอื่นใด 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เพื่อลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
 4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับธุรกิจของบริษัทฯ
 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและเลิกจางบุคคล ซ่ึงมีความเปน 
อิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ 
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ 
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง 
ทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 
ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสุงสุด 
ตอบริษัทฯ
 7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน 
รายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของ 
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 (ข)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กับธุรกิจของบริษัทฯ
 (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
 (จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุม 
ของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
 (ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
 (ซ)  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือ 
มีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะ 
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นเหมาะสม
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ 
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ  ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีการประชุมเปนประจำ 
ทุกไตรมาสอยางนอยปละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติม 
ไดตามความจำเปน
 2. องคประชุมประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 2 ใน 3 
กรรมการตรวจสอบทุกคนควรเขารวมประชุมทุกครั้งหากไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเองได อาจใชประชุมทางไกลผานทางโทรศัพท หรือจัดให 
มีการถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ 
ประชุมก็ได
 3. กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ 
ปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบ
คนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุม
 4. กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
เวนแตกรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาใดไมมีสิทธิ 
ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
 5. การวินิจฉัยชี ้ขาดในเรื ่องที ่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ใหถือเสียงขางมากเปนสำคัญโดยประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียง 
ชี้ขาด เวนแตคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น 
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
 6. คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอขอมูลและขอเท็จจริง 
โดยอาจเชิญฝายจัดการ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หรือผูที่เกี่ยวของ 
เขารวมประชุมในเร่ืองท่ีกำหนดได และในกรณีสำคัญและจำเปนคณะกรรมการ 
ตรวจสอบอาจเชิญผูเชี่ยวชาญอิสระและหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเขารวม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก็ได
 7. การประชุมเปนการเฉพาะกับฝายบริหาร หรือผูตรวจสอบภายใน 
หรือผูสอบบัญชีจะตองจัดขึ้นอยางสม่ำเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 8. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะตองจัดทำขึ้นและ 
นำเสนอกอนการประชุมอยางนอย 7 วัน และใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
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 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละไมเกิน 3 ป 
นับแตวันแตงต้ังหรือตามวาระการเปนกรรมการในบริษัทฯ และอาจไดรับการ 
แตงตั้งใหกลับเขาดำรงตำแหนงไดอีกแตมิใชโดยการตอวาระโดยอัตโนมัติ
 การพนตำแหนง
 1. กรรมการตรวจสอบจะพนจากตำแหนงเมื่อพนสภาพการเปน 
กรรมการบริษัทฯ ครบวาระ ลาออก หรือถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติ 
ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
 2. ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงคจะลาออกกอนครบวาระ 
กรรมการตรวจสอบควรแจงตอคณะกรรมการบริษัทลวงหนา 1 เดือน พรอม 
เหตุผล เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแตงต้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ 
ครบถวนตามที่ระบุไวในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบจะไดร ับคาตอบแทนที ่เหมาะสมกับ 
หนาที่และความรับผิดชอบโดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและตอง 
เปดเผยคาตอบแทนไวในรายงานประจำปของบริษัทดวย

 3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
  การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
  คณะกรรมการบริษัทเปนผูสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
  1. กำหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการสรรหากรรมการและ 
กรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 
  2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดำรง 
ตำแหนงกรรมการ ในกรณีท่ีมีตำแหนงวางลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
  3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดำรง 
ตำแหนงตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไปในกรณีที่มีตำแหนงวางลง
  4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เปนกรรมการชุดยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแตงต้ังเม่ือมีตำแหนง 
วางลง
  5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชน 
อ่ืนใดท่ีจำเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เพ่ือจูงใจ และรักษา 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ/หรือ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ
  6. จัดทำหลักเกณฑ และนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน 
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา 
คาตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ 
และ/หรือ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี โดยมีหลักเกณฑการ 
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการแตละชุด ประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ 
ของกรรมการ  โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
  7. พิจารณากำหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนใดท่ีจำเปน 
และเหมาะสม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจ 
ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตตำแหนงรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป โดยพิจารณา 
จากการประเมินผลงานความทุมเท  และผลประกอบการของบริษัทฯ 
  8. ใหคำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการ 
ในที่ประชุมผูถือหุน
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
และดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา

  คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา
  คณะกรรมการบริษัทเปนผูกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ 
พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา พรอมนำเสนอใหผูถือหุน เปนผูพิจารณา 
อนุมัติ
 4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
  การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
   แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
  1. กำหนดยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนถึงการวาง 
เปาหมายของการบริหารความเส่ียงของท้ังองคกร เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหาร 
ไดมีการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
  2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated 
Risk Management) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ  
  3. วางระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือปองกันหรือลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางถาวร รวมถึงจัดใหมี 
การประเมินความเสี่ยงเปนประจำ  
  4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม   
โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจาก 
ผูบริหาร  และพนักงานจากหนวยตางๆ  
  5. พ ัฒนาระบบจ ัดการความเส ี ่ยงให ม ีประส ิทธ ิภาพ  
และติดตามใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   
  6. ส  ง เ ส ร ิ ม ใ ห  ผ ู  บ ร ิ ห า ร แ ล ะ พ น ั ก ง า น ต ร ะ ห น ั ก ถ ึ ง 
ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให 
บริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งผลักดันใหมีการ 
บริหารความเส่ียงในทุกระดับขององคกร และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  
  7. ต ิดตามความคืบหนาในการปฏิบ ัต ิตามแผนจัดการ 
ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหคำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเส่ียง  
  8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ 
ที่มีผลตอการควบคุมภายใน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบถึง 
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  การแตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล 
บรรษัทภิบาล
  บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
กำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ ตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนว 
ปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงาน 
ดานการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม และ 
นโยบายหรือแนวปฏิบัติ อื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตาม 
แนวทางของธรรมาภิบาล ใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ ใหนำแนวทางใน 
ขอ 1. ไปใชพัฒนาบริษัทอยางตอเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ 
ของสากลปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของสถาบัน 
กำกับฯ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  3. ทำการเปดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบัติ 
ที่ดีที่เกี่ยวของสูผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไดแก บริษัท ผูถือหุน เจาหนี้ พนักงาน 
ลูกคา คูคา สังคม และสิ่งแวดลอม
  4. ใหคำปรึกษาแกคณะทำงานเพื่อเตรียมความพรอมในการ 
เขารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีโดยหนวยงานกลางภายนอกองคกร
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  5. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะแกคณะทำงาน เพ่ือวางกรอบ 
แนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต 
ของบริษัทฯ
  6. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล 
บรรษัทภิบาล และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ
  7. งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
 แนวทางการพิจารณากลั ่นกรองผู ไดร ับเสนอชื ่อเปนกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหากำหนดแนวทางที่จะใชใน 
การพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองคประกอบดังนี้
  1. คุณลักษณะท่ีตองการในกรรมการแตละคน คณะกรรมการ 
สรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ีจะคัดเลือก 
เพื่อเสนอชื่อเปนกรรมการในดานตางๆ เชน ความมีคุณธรรม และความรับ 
ผิดชอบ การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ และความม่ันคง 
เปนผู ร ับฟงที ่ด ีและกลาแสดงความคิดเห็นที ่แตกตางและเปนอิสระ 
ย ึดมั ่นในการทำงานอยางมีหลักการและมาตรฐานอยางมืออาชีพ  
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นวามีความสำคัญ เชน การใช 
ขอมูลที่เปน Director Pool ประกอบการพิจารณาดวย 
  2. ความรู ความชำนาญที ่ตองการใหมีในคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองคประกอบของความรูความ 
ชำนาญเฉพาะดานที่ีจำเปนตองมีในคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการ 
สามารถกำหนดกลยุทธและนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม 
กลยุทธไดอยางมีประสิทธิผล
  3. ความหลากหลายของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาอาจ 
พิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื ่นๆ 
ของกรรมการทั้งคณะ เชน อายุ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ  
ความรูความชำนาญ ทั้งทางดาน Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill 
Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา โดยพิจารณา 
จากทักษะจำเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการและกลยุทธในการดำเนิน 
ธุรกิจของบริษัท เชน การมาจากกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ และพ้ืนฐานการศึกษา 
อายุ เพศ ฯลฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาไดใช ตารางความรูความ 
ชำนาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) สำหรับใชเปน 
ขอมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที ่จะครบกำหนดออกจาก 
ตำแหนงตามวาระ โดยจัดหมวดหมูออกเปน 3 หมวด ไดแก

 ความรู ความชำนาญ หรือประสบการณในการบริหารจัดการ 
เชิงมหภาค (Macro-management)
 แบงออกเปนดานตางๆ เชน ดานธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
กับบริษัทฯ ดานการบริหาร การจัดการองคกร การบริหารทรัพยากรมนุษย 
ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ดานเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนด 
นโยบายและวางแผนกลยุทธ ดานการตลาดหรือการประชาสัมพันธ ดานการ 
ตางประเทศ และดานการบริหารความเสี่ยง

 ความรู ประสบการณ หรือความชำนาญเฉพาะดาน (Specific 
knowledge, experience or expertise)
 แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวของ 
กับการประกอบธุรกิจ ดานบัญชีและการเงินโดยตองมีความรูความเขาใจ 
ในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเปน/เคยเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
จดทะเบียน ดานคมนาคม  ดานอสังหาริมทรัพย  ดานวิศวกรรม ทำใหมีมิติ 
แหงความหลากหลาย สนับสนุนใหคณะกรรมการทั้งคณะมีความครบถวน 
สมบูรณ  มีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชนใหการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ความรู ความชำนาญ หรือประสบการณดานบรรษัทภิบาล 
หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
 แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานการกำกับดูแลกิจการภายในองคกร 
รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ และดานการปฏิบัติ 
ตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ

 3.  ผูบริหารระดับสูงสุด
  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง)
  คณะกรรมการบริษัททำหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการใน 
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงในตำแหนง ประธานอำนวยการ
โดยบริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตำแหนง 
งานบริหารระดับสูงที่สำคัญไวทุกตำแหนงใหเปนไปอยางเหมาะสมและ 
โปรงใส เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพ และ 
บริหารงานไดโดยอิสระจากผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายอื่นใด ทั้งนี้ 
กระบวนการสรรหาพิจาณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมดานวัยวุฒิ คุณวุฒิ 
ประสบการณ ที่มีความรูความสามารถ ศักยภาพ เพื่อสรางความพรอม 
ใหทุกคนมีโอกาสเติบโต กาวหนาขึ้นสูระดับผูบริหารในอนาคตได โดยผาน 
ขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะไดรับการพัฒนาตามแผนที่
วางไวเปนรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ทาทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการเปนผูนำ และความรอบรูในงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากร 
ของกลุมบริษัทฯ ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับใหมีความพรอมในการ 
ทดแทนเม่ือตำแหนงงานวางลง รวมถึงการดำเนินงานสานตออยางทันทวงที 
 บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารในระดับตางๆ 
โดยเฉพาะผูบริหารและตำแหนงในสายงานหลัก ซ่ึงเนนการสรรหาจากบุคลากร 
ภายในองคกร โดยแตละปจะกำหนดใหมีการพิจารณาเลื่อนตำแหนงตาม 
หลักเกณฑที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมี 
ศักยภาพไดเติบโตในตำแหนงที ่ส ูงขึ ้นตามลำดับขั ้นของพนักงานทั ้ง 
ผูบริหารระดับกลางและพนักงานโดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบดวย 
ประธานอำนวยการ และผูบริหารระดับผูอำนวยการฝายขึ้นไป หรือผูบริหาร 
ระดับกลางเปนผู พ ิจารณาตามหลักเกณฑที ่กำหนดไวอยางชัดเจน   
กำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของผูบริหาร  
(Skill Matrix) เพ่ือกำหนดคุณสมบัติของผูบริหารท่ีตองการสรรหา โดยพิจารณา 
จากทักษะจำเปนท่ียังขาดอยูในคณะผูบริหารและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ 
ของบริษัท  

 4. เลขานุการบริษัท
  บทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
  1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ 
ความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
  2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ 
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติ 
คณะกรรมการบริษัท/ผูถือหุน ตลอดจนขอกำหนดทางดานกฎหมายและ 
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
  3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก  
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และผูถือหุน รายงานประจำปของบริษัทฯ เปนตน
  4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ 
ผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บริษัทฯ 
ไดรับรายงานนั้น
  5. ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ 
กำหนด
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นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
 การไปดำรงตำแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานอำนวยการ จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกลาว 
ตองไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับธุรกิจของบริษัท
 การพัฒนา / การปฐมนิเทศ กรรมการและผูบริหาร
 การพัฒนาความรู
 บริษัทฯ สนับสนุนการเขารวมอบรมหรือสัมมนาตางๆ เพ่ือพัฒนา องคความรูของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน การเขารวม การสัมมนาอบรม 
กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
 การปฐมนิเทศ กรรมการและผูบริหาร
 บริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศเบื้องตนสำหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม เพื่อใหกรรมการใหมไดรับทราบนโยบาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 
ประวัติและความเปนมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองคกร พรอมรับคำชี้แจงจากประธานอำนวยการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับ 
โครงสรางองคกร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพรอมเอกสารประกอบ คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและสงเสริม การพัฒนาความรู 
ใหกับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการเขารวม สัมมนาและเขารวมอบรม 
อยางตอเนื่อง หลักสูตรตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไมวาจะเปน 
การพัฒนาในสวนของหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการ บริหารจัดการแนวใหม เพื่อใหกรรมการทุกคน มีการพัฒนาและปรับปรุง 
การปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง รวมถึงการนำความรูตางๆ มาปรับใชอยางเหมาะสมเพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และนำความรูมาใชประโยชน 
กับบริษัทฯ ตอไป ซึ่งในป 2559 ไดสนับสนุน กรรมการ/ผูบริหารเขารวมอมรม  ดังนี้ :

 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทฯ มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 
เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (อางอิงตามโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท และรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย) 
ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอยและ บริษัทรวมได โดยตองเปนไปตาม 
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ และจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทดวย
 บุคคลผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุด 
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซึ่งอยูในระดับเดียวกับที่ตองไดรับ 
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังน้ัน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กอนท่ีจะไปลงมติหรือ 
ใชสิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ
 ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลท่ีไดรับแตงต้ังจากบริษัทดังกลาว ตองดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบ 
และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนด รวมทั้งตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคลองกับบริษัทฯ     
 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใชขอมูลภายในใหเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม 
ในการดำเนินธุรกิจ และเพ่ือใหม่ันใจวานักลงทุนในหลักทรัพยบริษัทฯ ไดรับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ท่ีวาดวยเร่ืองการใชขอมูลภายในของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ท่ีถูกตองทันที เทาเทียมและเพียงพอ บริษัทฯ จึงไดกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบการซ้ือขายหลักทรัพยของกรรมการ  
ผูบริหาร  และพนักงาน  ใหสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อความความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ อันมีสาระสำคัญดังตอไปนี้
 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิได 
เปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  อันนำมาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น  
 • กรรมการ ผูบริหารตองงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 30 วัน กอนการเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผย 
งบการเงินนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง  
 • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ไดรับทราบขอมูลภายในอันเปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใช 
ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 
ชั่วโมง หลังจากที่ขอมูลภายในของ บริษัทฯ  ไดถูกทำการเปดเผยตอสาธารณชนแลว 

กรรมการ / ผูบริหาร / 
เลขานุการบริษัท

ตำแหนง หลักสูตรการอบรม ป 2559

 1. นายธนพล  ศิริธนชัย กรรมการ / กรรมการบริหาร /   • Executive Coaching  
    กรรมการกำกับดูแลกิจการ /     สถาบัน Executive Coaching Institute 
    ประธานอำนวยการ

 2. นายสมบูรณ  วศินชัชวาล กรรมการบริหารความเสี่ยง /   • FAP International Conference 2016
    รองกรรมการผูจัดการ    สถาบัน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
    สายงานบัญชีและการเงิน

 3. นายเทพศักดิ์  นพกรวิเศษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ   • Strategic CFO in Capital Markets 2559 รุน 2
    สายงานบัญชีและการเงิน    สถาบัน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
       • Director Certification Program (DCP รุนที่ 228/2016)
        สถาบัน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 • กรรมการและผูบริหาร มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 • บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบคอมพิวเตอรและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อปองกันไมใหขอมูล 
ขาวสารท่ีสำคัญถูกเปดเผยกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน นำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ ซ่ึงผูเก่ียวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผย 
ขอมูล จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยฯ    
 บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอยางเขมงวดและเครงครัด หากมีการกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง 
ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามที่กฎหมายกำหนด

 การควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพ่ือใหมีการแกไขปรับปรุง 
ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ แนะนำใหมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหเปนมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานเพื่อใหความมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางเครงครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ไดใหความสำคัญตอการ 
รายงานระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องโดยกำหนดวาระหลักใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นตอการควบคุมภายใน  
 ในแตละปคณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผูตรวจสอบภายในเปนประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและ 
สอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันวา ระบบการควบคุมภายใน ณ 
ปจจุบันของบริษัทฯ  และบริษัทในเครืออยูในระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

 นโยบายความขัดแยงทางดานผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงในดานผลประโยชนของผูเก่ียวของท้ังในระดับองคกรธุรกิจ และในระดับ 
บุคลากรของบริษัทฯ อยางรอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส รวมท้ังกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับรายการผลประโยชนท่ีขัดแยง และการกําหนดให 
มีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวอยางครบถวน ในกรณีที่มีวาระที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผูบริหารคนหนึ่งคนใดมีสวนไดสวนเสียในวาระ กรรมการบริษัท 
/ผูบริหาร จะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ  

 นโยบายความขัดแยงทางดานผลประโยชนของบริษัทฯ 
 (1) พนักงานตองหลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของบริษัทฯในการติดตอกับคูคาและบุคคลอื่นใด 
 (2) การที่พนักงานไปเปนกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องคกร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะตองไมขัดตอ ประโยชนและการปฏิบติหนาที่โดยตรง 
 (3) ไมเขาเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือผูบริหารในกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะ เดียวกันกับบริษัทฯ แตในกรณีที่ไมอาจ 
  หลีกเลี่ยงไดใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 
 (4) ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัทฯ และหลังจากพนสภาพการปฏิบติงานแลว พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ถือวาเปนความลับของบริษัทฯ  
  เพ่ือประโยชนแกผูใดท้ังส้ิน ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลทางการเงิน ขอมูลการปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอ่ืน ๆ  
 (5) ในกรณีท่ีพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถือหุนในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจมี ผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 
  ตอบริษัทฯ จะตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเปนลายลักษณอักษร
 (6) พนักงานจะตองไมกูยืมเงินจากคูคาท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวย ยกเวนสถาบันการเงิน เน่ืองจากอาจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนบริษัท 
 (7) หลีกเลี่ยงการเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ หรือกอภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ 
  กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง 
 (8) หามพนักงานจายเงิน หรือทรัพยสินของบริษัทฯ แกผูใดโดยไมไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 (9) กรณีพนักงานมีความจำเปนตองทํางานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายไดหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเวลาทํางาน ทั้งนี้ จะตอง ไมฝาฝนกฎหมาย หรือขัดตอ 
  ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมท้ังไมขัดตอผลประโยชนของบริษัทฯ ไมประกอบกิจการท่ีเปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกัน 
  กับบริษัทฯ ไมมีผลเสียตอชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัทฯ ไมนําความลับของบริษัทฯ ไปใช ไมกระทบกระเทือนตองานในหนาที่ของตน

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด (ทั้งคณะและรายบุคคล)
 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ เพ่ือใชในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 
ชุดยอย (ท้ังคณะและรายบุคคล) โดยกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง พรอมท้ังจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท  
รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาดวย เพ่ือใชเปนกรอบในการ 
ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่  

 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย (ทั้งคณะและรายบุคคล)  
 ในทุกส้ินป สวนงานเลขานุการบริษัทและสวนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคาตอบแทน  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดยอย 
เพื่อประเมินผลงานประจําป ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแตละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบรอยแลว จะสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายัง 
สวนงาน เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแตละคนและสรุปผลการประเมินของ 
คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดยอยในรอบปและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะรับทราบตอไป  

 หลักเกณฑการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย (ทั้งคณะและรายบุุคคล)  
 คะแนนประเมินรอยละ 85-100 อยูในเกณฑดีมาก - ดีเย่ียม คะแนนประเมินรอยละ 75 - 85 อยูในเกณฑดี คะแนนประเมินรอยละ 65 - 75 อยูในเกณฑ 
คอนขางดี คะแนนประเมินรอยละ 50 - 65 อยูในเกณฑ ดีพอสมควร คะแนนประเมินต่ำกวารอยละ 50 อยูในเกณฑควรปรับปรุง

 หัวขอพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มีหัวขอพิจารณาหลัก ไดแก 
 - โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ - บทบาท/หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ  - การทำหนาที่ของคณะกรรมการ
 - ความสัมพันธกับฝายจัดการ  - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร



80 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท  

 รายคณะ 91.10% ดีมาก – ดีเยี่ยม

 รายบุคคล 94.35% ดีมาก – ดีเยี่ยม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายคณะ 100.00% ดีมาก – ดีเยี่ยม

 รายบุคคล 99.44% ดีมาก – ดีเยี่ยม

3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

 รายคณะ 93.52% ดีมาก – ดีเยี่ยม

 รายบุคคล 90.69% ดีมาก – ดีเยี่ยม

4. คณะกรรมการบริหาร  

 รายคณะ 87.50% ดีมาก – ดีเยี่ยม

 รายบุคคล 88.06% ดีมาก – ดีเยี่ยม

5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  

 รายคณะ - -

 รายบุคคล - -

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 รายคณะ 94.86% ดีมาก – ดีเยี่ยม

 รายบุคคล 96.25% ดีมาก – ดีเยี่ยม

 สรุปผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะในป 2559

คะแนนเฉลี่ย เกณฑ

หมายเหตุ : **สำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ซ่ึงจะทำการประเมินรายคณะและรายบุคคลในปถัดไป

 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเปนสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด

 ทั้งนี้บริษัทที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่ 
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ซึ่งคาตอบแทนการสอบบัญชีประจำปจะนำเสนอผูถือหุนเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

คาตอบแทนการสอบบัญชี ประจำป 2559 2558 2557

1. คาสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท 1,120,000 1,050,000 980,000

 รวมคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมด 5,650,000 5,000,000 3,700,000

2. คาสอบบัญชีประจำปและรายไตรมาสของบริษัทยอย  
4,530,000 3,950,000 2,720,000 และงบการเงินรวม

 คาตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) หนวย : บาท

หนวย : บาท

คาบริการอื่น 2559 2558 2557

1. คาบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน - 1,312,548 -



1. นายวันชัย   ศารทูลทัต - - - - - - - - -

6. นายชายนอย   เผื่อนโกสุม - - - - - - - - -

8. นายชินวัฒน      ชินแสงอราม - - - - - - - - -

9. นายธนพล   ศิริธนชัย - - - - - - - - -

กรรมการ

2. นายปณต   สิริวัฒนภักดี - - - - - - - - -

3. นายฐาปน         สิริวัฒนภักดี   - - - - - - - - -

4. นายโชติพัฒน    พีชานนท - - - - - - - - -

5.  นายสิทธิชัย       ชัยเกรียงไกร - - - - - - - - -

7. นายอุดม   พัวสกุล - - - - - - - - -

1. นายธนพล   ศิริธนชัย - - - - - - - - -

6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ - - - - - - - - -

ผูบริหาร

2. นายสมบูรณ   วศินชัชวาล - - - - - - - - -

3. นายแสนผิน สุขี - - - - - - - - -

4. นายกำพล ปุญโสณี - - - - - - - - -

5. นายวิทวัส คุตตะเทพ - - - - - - - - -

7. นางสาวธีรนันท   กรศรีทิพา - - - - - - - - - 

81รายงานประจำป 2559

 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
 ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและ 
ฝายจัดการใหชัดเจน เน่ืองจากประธานกรรมการทำหนาท่ีบริหารคณะกรรมการ ซ่ึงมีหนาท่ีกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝายจัดการ สวนประธานอำนวยการ 
เปนหัวหนาฝายจัดการ ซึ่งทำหนาที่บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิไดเปน 
บุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำใหเกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหนาที่ไดโดยอิสระ
 นอกจากนี้ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารจำนวนนอยกวากรรมการที่ไมเปนผูบริหารในสัดสวน 1 : 8 
จากจำนวนกรรมการบริษัทท้ังคณะ 9 ราย ซ่ึงการมีกรรมการท่ีเปนผูบริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนนอยท่ีสุดเชนน้ี เปนการถวงดุลและสรางความเช่ือม่ันวา 
คณะกรรมการจะไมถูกครอบงำโดยฝายจัดการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด

1. นายวันชัย ศารทูลทัต 5 ครั้ง / 5 ครั้ง - 1 ครั้ง /1 ครั้ง -

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี 5 ครั้ง / 5 ครั้ง - 1 ครั้ง /1 ครั้ง 11 ครั้ง /11 ครั้ง

3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 5 ครั้ง / 5 ครั้ง - - -

4. นายโชติพัฒน พีชานนท 4 ครั้ง / 5 ครั้ง - - -

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 5 ครั้ง / 5 ครั้ง - - 11 ครั้ง /11 ครั้ง

6. นายชายนอย เผื่อนโกสุม 5 ครั้ง / 5 ครั้ง 4 ครั้ง / 4 ครั้ง 1 ครั้ง /1 ครั้ง -

7. นายอุดม พัวสกุล 5 ครั้ง / 5 ครั้ง 4 ครั้ง / 4 ครั้ง - -

8. นายชินวัฒน ชินแสงอราม 4 ครั้ง / 5 ครั้ง 4 ครั้ง / 4 ครั้ง - -

9. นายธนพล ศิริธนชัย 5 ครั้ง / 5 ครั้ง - - 10 ครั้ง /11 ครั้ง

จำนวนหุนที่ถือโดย
กรรมการ / ผูบริหาร

ตนป ระหวางป ปลายป ตนป ระหวางป ปลายป

จำนวนหุนที่ถือโดย
ผูเกี่ยวของ* กรรมการ / ผูบริหาร

ณ  31 ธันวาคม 2559

สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2559

การถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร

หมายเหตุ : ในป 2560 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ไดกำหนดแผนการประชุมไวจำนวน 2 คร้ัง/ป 

รวม
31/12/59

รวม
31/12/58

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม (ลด)



การควบคุมภายใน  

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดย 
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบตอความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน มุงเนนใหระบบการควบคุมภายใน 
มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคลองกับแนวทางของ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และหลักการควบคุมภายในของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) รวมทั้งบริษัทฯ ไดจัดใหระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน 
มีความถูกตอง เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอยางเครงครัด 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส กำหนดใหมี 
วาระหลัก เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นตอการควบคุมภายใน 
พรอมท้ังใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพ่ือใหมีการแกไขหรือปรับปรุงระบบ 
การควบคุมภายในใหเหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอ ภายใตการดำเนินงาน 
ตามแผนงานของฝายตรวจสอบภายใน และกำหนดใหรายงานผลการ 
ตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื ่อใหผู ตรวจสอบภายใน 
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นชอบในการ พิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผูบริหาร 
ระดับสูง และผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ 
กรรมการบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 
การควบคุม ภายใน 5 องคประกอบไดแก (1) สภาพแวดลอมการควบคุม 
(2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบ 
สารสนเทศ (5) ระบบการติดตาม  ซึ่งสรุปไดดังนี้
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม
  คณะกรรมการบริษัทกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของฝายบริหารและพนักงาน และมีการ 
ติดตามอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึง 
ความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมา
ปฏิบัติ เพราะเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบ 
การบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได อันเปน 
พื้นฐานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล 
โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
โดยรวม 

  • การจัดโครงสรางองคกรใหเอ้ือตอการควบคุม มีองคประกอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท ท่ีประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 
5 ทาน แตไมเกินกวา 11 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ 
ทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)

  • มีระเบียบปฏิบัติ และคำสั ่งมอบหมายอำนาจหนาที ่ 
ความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีการเงิน งบประมาณ และ 
ประกาศใหพนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติตาม

  • บริษัทมีวัฒนธรรมองคกร โดยนำหลักบรรษัทภิบาล และการ 
กำกับดูแลกิจการท่ีดีมารวมเปนสวนหน่ึงในวัฒนธรรมองคกร 
ภายใตคำวา “G-O-L-D” ซึ่งมีความหมายดังนี้
G : Good Governance - ทำงานอยางโปรงใส
O : Open-Minded - ตองเปดใจไมปกปด

L : Learning Organization - เรียนรูอยางเปนมิตร
D : Drive for Excellence - รวมกันคิดพรอมกาวไกล

 2.  การประเมินความเสี่ยง 
  บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษัท 
ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน ประกอบดวยตัวแทนผูบริหาร 
จากแตละสายธุรกิจ เพ่ือรวมกันวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังจาก 
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของธุรกิจภายใตหัวขอการบริหาร 
ความเส่ียง  โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
บริษัททุกไตรมาส
 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
  บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยนำดัชนีวัดความสำเร็จ 
(Key Performance Indicators : KPIs) มาเปนเครื่องมือในการวางแผน 
และวัดผลการดำเนินงาน มีการแบงแยกหนาที่ ความรับผิดชอบ เชน 
การอนุมัติ การบันทึกรายการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ อยางชัดเจน 
นอกจากน้ีบริษัทฯ  ยังมีการกำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมท่ีเขาเง่ือนไข 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
กอนนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และปฏิบัติตามแนวทางที่ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
 4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
  ในปท่ีผานมา บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
Enterprise Resource Planning เพื่อใหสามารถประมวลผลไดอยางมี 
ประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่น ในสวนของ 
ระบบการสื่อสารขอมูล บริษัทฯ ไดจัดชองทางการสื่อสารภายในผานระบบ 
Intranet เพ่ือเผยแพรขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับนโยบาย ระเบียบ คำส่ัง 
ใหพนักงานนำไปปฏิบัติ และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศแกบุคคล หรือ 
ผูมีสวนไดเสียภายนอกผานเว็บไซตของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th)  
  บริษัทฯ มีการจัดชองทางรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาล ไวสำหรับ 
เปดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอถึง 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงาน และ  
ผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 5. ระบบการติดตาม
  บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผูบริหารแตละ 
หนวยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายอยางสม่ำเสมอ 
และมีการรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารรับทราบเปนประจำทุกเดือน 
โดยหากมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ และจัดใหมีการ 
ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยฝายตรวจสอบภายใน 
ซึ่งจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ และพิจารณาแกไข 
ตอไป
การบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งประกอบดวยสมาชิกผูบริหารระดับสูงที่เปนผูแทนจากสายงานตางๆ  
ในการทำหนาท่ีชวยคณะกรรมการบริษัท และกระบวนการบริหารความเส่ียง 
ใหครอบคลุมกระบวนการในแผนธุรกิจ และระบุถึงปจจัยความเส่ียงดานตางๆ 
ที่เกี่ยวของของบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางการกำหนดกลยุทธการบริหาร 
ความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทจัดการความเส่ียง 
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดใหมีการประเมิน ปองกัน ลด และติดตามควบคุม   
และรายงานความเสี่ยงใหกับคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาส

แนวทางในการจัดการกับความเส่ียงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ทำหนาที่ 
ใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารในการกำหนดกรอบแนวทางใหมีการจัดการ
และดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอยางเปนระบบ คณะกรรมการบริษัทไดเห็น 

การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
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ความสำคัญกับการบริหารความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงท่ีถูกนำเสนอน้ันจะมีการ 
ติดตามเพื่อใหความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับที่เหมาะสม และเตรียม 
แนวทางปองกัน เพื่อมิใหความเสี่ยงสงผลกระทบในดานตางๆ ของบริษัทฯ
 นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

  1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกคน และทุกหนวยงาน 
เปนเจาของความเส่ียง มีหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการประเมิน 
ติดตาม และสนับสนุนใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
อยางมีประสิทธิภาพ

  2. ทุกหนวยงานของบริษัทตองมีกระบวนการบริหารและ 
การจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการประเมินผลและการติดตาม 
อยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยตองมีการปรับปรุงกระบวนการ 
ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยางสม่ำเสมอ 
ปละครั้ง

  3. กำหนดใหการประเมินความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของแผนงาน 
ประจำปของทุกฝาย โดยพิจารณาความเส่ียงท้ังหมดครอบคลุม 
ทั่วทั้งองคกร โดยคำนึงถึงปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก 
องคกร รวมทั้งกำหนดใหมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินการบริหาร 
ความเสี ่ยงและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

  5. สรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดความเขาใจรวมกันและมี 
จิตสำนึก ในเร่ืองความเส่ียง สรางฐานองคความรูเพ่ือใหพนักงาน 
ทุกระดับสามารถศึกษคนควาขอมูล แลกเปล่ียนประสบการณ 
อันจะนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงใหเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ

สรุปความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  

 1. บริษัท และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีท่ียอมรับ 
โดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังมีการ 
เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา
 2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอ และเหมาะสม 
รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
 3. บริษัทจัดใหมีบุคลากรเพียงพอเพ่ือรองรับกับธุรกิจท่ีเจริญเติบโต

 โดยระหวางป 2559 ฝายตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทาน 
ระบบงานตางๆ ดังนี้
 - สินทรัพยถาวร
 - สายงานสนับสนุนโครงการที่อยูอาศัย 
  - ฝายการตลาด
  - ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ
            - ฝายพัฒนาธุรกิจ
          - ฝายจัดซื้อ จัดจาง
 - วงจรรายไดและวงจรรายจาย  โครงการ :
  - โกลเดน ทาวน ออนนุช – พัฒนาการ
  - โกลเดน ทาวน ลาดพราว – เกษตรนวมินทร
  - เดอะแกรนด พระราม 2 เฟส Bliss
  - โกลเดน นีโอ พระราม 2
  - โกลเดน ทาวน พระราม 2
  - โกลเดน ซิตี้ ปนเกลา – จรัญสนิทวงศ 
 - ฝายอำนวยการ
 - ฝายทรัพยากรมนุษย

 - การรับเงิน-จายเงิน 
  - อาคาร โกลเดนแลนด บิวดิ้ง
  - อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร
  - อาคาร ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก
 - สรุปผลการติดตามประเด็นที่พบจากการตรวจสอบของ KPMG 
  ในดานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - สอบทานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : 
  SOP)

 จากผลการตรวจสอบในเร่ืองดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดรับรายงานจากฝายตรวจสอบภายในวาไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญ 
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ / ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

 เพ่ือความเปนอิสระของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผูตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผูตรวจสอบภายในโดยไมมีฝายจัดการ 
เขารวม อยางนอยปละ 1 ครั้ง  เพื่อใหมั่นใจไดวาขอตรวจพบ ไดมีการหารือ 
อยางเปนอิสระ และตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบถาม 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตถึงการใหความรวมมือของผูรับการตรวจ และการ 
ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดแจงรายงานแกคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาไดรับความรวมมือในการประสานงานเปนอยางดีจากผูรับการตรวจ 
มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และไมถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ
 ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ไดแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ  ซึ่งผลการ 
ตรวจสอบงบการเงิน ประจำป 2559 ไมพบขอบกพรองที่มีสาระสำคัญ 
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญตองบการเงิน

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหนางานตรวจสอบภายใน
  1) นางสาวนพรัตน ยอดเพ็ชร

ไดรับการแตงตั้งเปน หัวหนางานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่   
1 สิงหาคม 2559 ตามมติประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งที่ 3/2559

  2) นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน
ไดลาออกจากการเปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน เม่ือวันท่ี 
1 สิงหาคม 2559

 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูมีความรูความสามารถ 
เหมาะสม และมีความเขาใจกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท  

หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
  1) นางสาวนัชชาธรณ วงศสุรวัฒน

ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนากำกับดูแลการปฏิบัติงานของ 
บริษัท เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558

 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกำกับดูแล 
การปฏิบัติงานของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(มหาชน) ไมมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายการระหวางกันที่สำคัญ
 บริษัทและบริษัทยอยมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เปนรายการที่สำคัญระหวางป 2558-2559 ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2558 ป 2559

กองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยโกลด 

บริษัทรวม คาเชาชวงที่ดิน และอาคาร 

และเชาเฟอรนิเจอร และ 

อุปกรณของโครงการเมยแฟร 

แมริออท

53.80 57.28 ในระหวางป 2550 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 

ไดให บจก. แกรนดเมยแฟร ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท  

เชาชวงที่ดินและอาคาร และเชาเฟอรนิเจอรและอุปกรณของ 

โครงการเมยแฟรแมริออท เพ่ือประกอบธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท 

และโรงแรม โดยจายคาเชาคงที่เดือนละ 4 ลานบาท และคาเชา 

แปรผันรายเดือนตามผลการดำเนินงาน เปนระยะเวลา 16 ป 

ตั้งแตวันที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2566 และเมื่อ 

หมดสัญญาเชาชวง บจก. แกรนดเมยแฟร สามารถใชสิทธิตออายุ 

สัญญาไดอีก 10 ป

การเชาเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และอัตรา 

คาเชาก็เปนไปตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน มีความ 

สมเหตุสมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล

จำกัด

บริษัทรวม รายไดจากการใหเชา 45.69 45.41 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 จายเงินคาเชาเริ่มแรก 

เปนจำนวนเงิน 989 ลานบาท ใหแก บจก. นอรท สาธร เรียลตี้ 

การเชาชวงที่ดินนี้ไดรับความยินยอมจาก สนง. ทรัพยสินสวน 

พระมหากษัตริย โดยคาเชาเริ่มแรกที่ไดรับ บจก. นอรท สาธร 

เรียลตี้ ทยอยรับรูเปนรายไดคาเชาตลอดอายุสัญญาเชา 

การใหเชาเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทและอัตรา 

คาเชาก็เปนไปตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน มีความ 

สมเหตุสมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัท
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รายการระหวางกัน



ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย

โกลเดนเวนเจอร

บริษัทรวม เงินรับลวงหนาคาเชาชวง ท่ีดิน 

อาคาร และงานระบบของ 

โครงการสาทร สแควร

-  6,777.23

เงินรับจากการจำหนาย
เฟอรนิเจอร เครื่องมือ
และอุปกรณ

- 35.92

กำไรจากการจำหนาย
เฟอรนิเจอร เครื่องมือ
และอุปกรณ

- 1.66

ในระหวางป 2559 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

โกลเดนเวนเจอร "โกลเดนเวนเจอรรีท" ไดเชาชวงที่ดิน อาคารและ 

งานระบบ จาก บจก. นอรท สาธร เรียลตี้ (บริษัทยอย) เปนเวลา 

25 ป สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583 รวมถึงการซื้อ เฟอรนิเจอร 

เครื่องมือ และอุปกรณ ของโครงการสาทร สแควร รวมทั้งไดจาง 

บจก. นอรท สาธร เรียลตี้ เปน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property 

Manager) ในการบริหารจัดการหาผลประโยชน จัดเก็บรายได 

บำรุงรักษาซอมแซมอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดี โดยมี 

อัตราคาธรรมเนียมพื้นฐานไมเกิน 100 ลานบาทตอป และ

การใหเชาชวงระยะยาวเปนไปเพื่อประโยชนของ

บริษัท ที่ทำใหบริษัทมีเงินทุนเขามาเพื่อไปลงทุน 

ในสินทรัพยใหม และอัตราคาเชา มีมูลคาท่ีสูงกวา 

มูลคาที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ การทำ 

สัญญาบริหารจัดการ มีอัตราคาบริการท่ีเทียบเคียง 

ไดกับอัตราตลาด มีความสมเหตุสมผล เปนไปตาม 

แนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2558 ป 2559

ลดหนี้เงินใหกูยืม

ลดหนี้ดอกเบี้ยคางรับ
-

-

64.79

87.69

ในเดือน พฤษภาคม 2559 บริษัทมีการลดหนี้เงินใหกูยืมบางสวน 

ลดหนี้ดอกเบี้ยคางรับทั้งหมดแก บจก. นอรท สาธร โฮเต็ล เพื่อ 

เปนการปรับโครงสรางทุนใหม และเปนไปตามเง่ือนไขขอเสนอปรับ 

ขยายระยะเวลาคืนหน้ี และขอลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูจากธนาคาร 

เพ่ือให บจก. นอรท สาธร โฮเต็ล มีความสามารถในการจายชำระคืน 

เงินกูใหกับธนาคาร และแกผูถือหุน โดยเปนการปรับลดลงของ 

ทั้งผูถือหุนใหญ (ไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) และของบริษัท 

ตามสัดสวนการถือหุน กอนท่ีผูถือหุนใหญรายเดิมจะขายหุนใหแก 

บจก. เอเชียน แคปปตอล (เปนการรวมคาระหวาง บจก. ทีซีซี 

แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปนบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน 

และบริษัทภายนอกแหงหนึ่ง) ในเดือนเดียวกัน โดยในสวนของ 

บริษัทไดมีการพิจารณาตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงิน 

ใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับดังกลาวไวแลวเมื่อป 2558 รายการ 

ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559  

การลดหนี้เงินใหกูยืม และดอกเบี้ยคางรับ ตาม 

ขอเสนอของผูถือหุนใหญ ซึ่งไมไดเปนบุคคลที่ 

เกี่ยวโยงกัน เปนการลดตามสัดสวนการถือหุน 

ของท้ังสองฝาย และมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ 

ทุนเรียกชำระใหกับ บจก. นอรท สาทร โฮเต็ล 

ดวยนั้น ประกอบกับการปรับสัญญาเงินกูจาก 

ธนาคาร ดวยการขยายระยะเวลาจายชำระคืนหน้ี 

และลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให บจก. นอรท สาทร 

โฮเต็ล คงความสามารถในการประกอบธุรกิจและ 

จายชำระคืนเงินกูยืมและทายสุดจายคืนเงินลงทุน 

ใหกับบริษัท จึงเปนไปเพื่ประโยชนของบริษัท

ดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทใหกูยืมแก บจก. นอรท สาธร โฮเต็ล 

ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท (20%) ในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม 

เฉลี่ยจากธนาคาร

เปนไปตามสัญญาเงินกูและอัตราดอกเบี้ยก็เปน

ไปตามอัตราตลาด และเปนไปเพื่อประโยชนของ 

บริษัท มีความสมเหตุสมผลและเปนไปตาม 

แนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยรับ 19.43 17.14

เปนคาใชบริการโรงแรมเพื่อเลี้ยงรับรองลูกคา เปนรายการปรกติทางการคาคารับรอง 0.08 0.02
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รายไดคาเชาท่ีดิน อาคาร และ 

งานระบบที ่ร ับรู เปนรายได 

ประจำป

- 237.36

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2558 ป 2559

รายไดคาบริหารจัดการ - 42.72

คาเชาจาย - 19.96

เงินประกันการเชาสำนักงาน - 6.46

คาใชจายบริการหองประชุม - 0.97

คาธรรมเนียมผันแปรไมเกิน 8% ตอปของรายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ี 
ทั้งหมดและคาใชจายบางสวนที่สามารถเรียกเก็บไดตามจริง 
ตามที่กำหนดในสัญญา โดยรายการดังกลาวไดรับการอนุมัติจาก 
ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 
9 ธันวาคม 2557

บริษัท และ บจก. โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ (บริษัทยอย) ไดเชา 
พ้ืนท่ีสำนักงานช้ัน 36 และ 38 ของอาคารสาทร สแคร กับ โกลเดน 
เวนเจอรรีท โดยมีการทำสัญญาเชาและบริการตามเงื่อนไขปรกติ 
เชนเดียวกับลูกคาทั่วไปตามอัตราตลาด นอกจากนั้นไดมีการใช 
บริการหองประชุมของอาคารสาทรสแควร และอาคารปารค 
เวนเชอร อีโคเพล็กซ ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป

อัตราคาเชาพื้นที่สำนักงานเปนไปตามสัญญา 

เดิมที่บริษัทไดเคยทำไวกับบริษัทยอย โดยอัตรา 

คาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาของผู

เชารายใหญ ในขนาดพื้นที่ เกรด และทำเล 

ใกลเคียงกัน สวนคาบริการหองประชุมมีการคิด 

คาบริการในอัตราเดียวกับลูกคาทั่วไป มีความ 

สมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการดำเนิน 

ธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท เกษมทรัพยภักดี จำกัด - 28.00 บจก. เกษมทรัพยภักดี เปนผูรับสิทธิเขาทำสัญญาใหสิทธิใช 

ประโยชนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดสามยานเดิม กับ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประหยัดในการวาจาง 

บุคลากรใหม และใชประโยชนจากความรูความสามารถ และ 

ประสบการณของบุคคลากรของบริษัท รวมไปถึงระบบงาน และ 

การจัดการองคกรของบริษัท จึงวาจางบริษัท เพ่ือใหบริการทุกดาน 

ทั้งดานการบริหารโครงการการกอสราง การออกแบบรูปแบบ 

โครงการ การบริหารการตลาด และการบริหารจัดการทั่วไป

คาบริการดังกลาวคำนวณจากประมาณการ 

ตนทุนที่เกิดขึ้นของบริษัท และบวกกำไรในอัตรา 

ตลาดทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเปนไป 

ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

การรวมคา รายไดคาบริหารจัดการ

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด - 7.25- บจก. นอรท สาธร เรียลตี้ เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property 

Manager) ในอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซบางสวน ใหกับ 

โกลเดนเวนเจอรรีท บจก. เลิศรัฐการ ซึ่งเปนเจาของอาคารเดิม 

และเปนผู บริหารอาคารในสวนอื ่นของอาคารปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ เห็นวา เพื่อใหอาคารอยูภายใตการบริหารจัดการดวย 

ผูบริหารอาคารรายเดียว จึงวาจาง บจก. นอรท สาธร เรียลตี้ 

เปนผูบริหารอาคารดวย

อัตราคาบริการเปนไปตามอัตราตลาด เทียบเคียง 

ไดกับการใหบริการทั่วไป มีความสมเหตุสมผล 

และเปนไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติ 

ของบริษัท

บริษัทยอย ของบริษัท 

ใหญรวมกัน

รายไดคาบริหารจัดการ

0.06 -คาเชาจายใชบริการหองประชุม
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คาเชาและคาบริการ 1.69 1.19

คาธรรมเนียมการจัดการ 12.28 13.05

คาใชจายสวนกลาง 5.62 6.79

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 11.25 8.96

บจก. แอสคอทฯ เปนผูบริหารจัดการ โครงการแอสคอท ซึ่งเปน 

โครงการอาคารพักอาศัยเพื่อใหเชาระยะยาว ในรูปแบบเซอรวิส 

อพารทเมนทและโรงแรมซึ่งมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการ  

คาธรรมเนียมการจัดการ คาใชจายสวนกลาง และคาธรรมเนียม 

วิชาชีพ จาก บจก. สาธรทรัพยสิน (บริษัทยอย) ตามสัญญาท่ีตกลง 

รวมกันและตามที่ตกลงรวมกันกรณีที่ไมไดทำสัญญาระหวางกัน 

คาเชาและคาบริการ คาธรรมเนียมการจัดการ 

คาใชจายสวนกลาง คาธรรมเนียมวิชาชีพที่ บจก. 

แอสคอทฯ เรียกเก็บจากบริษัทยอยของบริษัท 

มีความเหมาะสมตามสัญญาที ่ตกลงรวมกัน 

และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีความ 

สมเหตุสมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท แอสคอท อินเตอร 

เนชั่นแนล แมนเนจเมนท 

(ประเทศไทย) จำกัด

กิจการที่เกี ่ยวของกัน 

กับ บจก. สยามโฮลดิ้ง 

ผูถือหุนของบริษัทยอย

บริษัท สิริทรัพยพัฒนา 5 จำกัด 126.50 - ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 อนุมัติ 

ใหบริษัททำการขายและโอนกรรมสิทธิ ์ท ี ่ด ินเปลาที ่อำเภอ         

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทรัพยสินดังกลาวบริษัท 

จัดไววา ไมใชทรัพยสินหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยไดจัดสง 

สารสนเทศ แจงรายการดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามหลักเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

โดยการขายทรัพยสินดังกลาวผานกระบวนการประมูลทรัพยสิน

และผูซื้อเปนผูเสนอซื้อเพียงรายเดียวที่เสนอราคาที่สูงกวามูลคา

ทางบัญชี และราคาประเมินของผูประเมินอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบ 

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย บริษัทขายท่ีดินทับสะแกไดในราคา 126.50 ลานบาท 

และมีกำไรจากการขาย 1.24 ลานบาท บริษัทไดทำการขายและ 

โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558

เกี่ยวกับการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชนสูงสุด 

ตอบริษัท  เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเขาทำ 

ร า ย ก า ร ก ั บ บ ุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ท ี ่ เ ป  น อ ิ ส ร ะ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ม ี ค ว า ม เ ห ็ น ว  า 

การจำหนายสินทรัพยดังกลาวมีความเหมาะสม

และเปนประโยชนตอบริษัท เน่ืองจากบริษัทจะได 

รับเงินสดจากการขายสินทรัพยท่ีมิไดใชประโยชน 

ในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน จำนวน 126.50 

ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนในการดำเนินโครงการ 

อสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆ ในทำเลอื่นที่มี 

ศักยภาพในการสรางผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน 

ประกอบกับราคาในการขายท่ีดินดังกลาว เปนราคา 

ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเปนราคาท่ีสูงกวามูลคาตาม 

บัญชี และสูงกวามูลคาตลาดของที่ดินที่ประเมิน 

โดยผูประเมินราคาอิสระ

บริษัทยอยของบริษัท

ที่มีกรรมการรวมกัน

รายได  จากการจำหน  าย    

สินทรัพยจัดประเภทถือไวเพ่ือ

ขาย

1.24 -กำไรจากการจำหนาย

สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพย

หลักในการประกอบธุรกิจ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มูลคารายการ (ลานบาท)

ป 2558 ป 2559

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,840.17- ดอกเบี้ยจายของ บจก. สาธรทรัพยสิน (บริษัทยอย) จากการกูยืม 

เงินจาก บจก. สยามโฮลดิ้ง อัตราดอกเบี้ยเปนอัตราที่ตกลง 

รวมกันกับบริษัทใหเปนอัตราเดียวกันที่จะคิดกับบริษัทยอยที่ 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.5 ตั้งแตป 2557

ผูถือหุนของ บจก. สาธร 

ทรัพยสิน (บริษัทยอย) 

ในสัดสวน 40%

ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืมจาก บจก. สยามโฮลดิ้ง 

เปนไปตามเงื่อนไขของสัญญารวมลงทุนระหวาง

บริษัทกับ บจก. สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเปนผูถือหุนรวม 

และอัตราดอกเบี้ยก็เปนไปตามอัตราตลาด และ 

เปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท มีความสมเหตุ 

สมผลและเปนไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ 

ปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยจาย 14.80 14.84บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด
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2. รายการคาที่มีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไปที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
 ในระหวางป 2558 - 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีการทำรายการคาที่มีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและมีขนาดรายการ 

ตอครั้งที่ไมสูง  ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการความสัมพันธ
ป 2558 ป 2559

บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) ใชบริการที ่ปรึกษาและเบิกชดเชยคา 

เดินทางไปดูงาน

เปนผูถือหุนใหญโดยถือหุนในบริษัท 

รอยละ 39 และมีผูแทนเปนกรรมการ 

ของบริษัท

0.920.11

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ซื้อสินคาน้ำดื่มใชในสำนักงานมีกรรมการรวมกัน 0.040.09

บริษัท เฟรเซอร ฮอสพิทอลลิตี้ พีทีอี 

แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร)

เบิกชดเชยคาเดินทาง และที่พัก เพื่อมา 

ประชุมตกลงเรื่องการทำสัญญา

ผู ถ ือหุ นใหญเปนญาติสนิทของ 

กรรมการและ/หรือผู ถ ือหุ นใหญ 

ของบริษัท

6.670.14

บริษัท โกลเดนเวลธ จำกัด ใชบริการสำรวจที่ดินเป นบร ิษ ัทย อยของบร ิษ ัทท ี ่ม ี 

กรรมการรวมกัน
2.120.20

บริษัท นำยุค จำกัด ซื้อสินคาเพื่อจัดเปนของขวัญปใหมใหกับ

คูคา

เป นบร ิษ ัทย อยของบร ิษ ัทท ี ่ม ี 

กรรมการรวมกัน
0.020.05

บริษัท นอรธปารค กอลฟแอนด

สปอรตคลับ จำกัด

คาบริการสนามกอลฟ และ คาอาหาร 

เครื่องดื่ม

มีกรรมการรวมกัน 0.54-

บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด

คาอาหารและเคร่ืองด่ืม-จัดกิจกรรมภายใน 

องคกร

มีกรรมการรวมกัน 0.55-

บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จำกัด ซื้อสินคาและบริการติดตั้งระบบจัดเก็บ 

คาจอดรถและระบบเขาออกลานจอดรถ

บริษัทยอย ของบริษัทใหญรวมกัน 2.7110.67

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) ซื้อสินคาวัสดุสิ้นเปลืองใชในสำนักงานมีกรรมการรวมกัน 6.482.13

บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด ซื้อสินคาน้ำดื่มใชในสำนักงานมีกรรมการรวมกัน 1.871.12

บริษัท อาคเนยแคปปตอล จำกัด เชารถยนต มีกรรมการรวมกัน 5.575.20

บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันภัยทรัพยสินของบริษัทมีกรรมการรวมกัน 5.034.56

บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด ใชบริการเชาเครื ่องคอมพิวเตอรและ 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีกรรมการรวมกัน 11.687.75

รายไดคาใชบริการโรงแรมและหองประชุม (0.03)-

บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด เชาที่ดินปลูกสรางที่พักคนงานกอสราง 

อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร 

มีกรรมการรวมกัน 1.102.16

บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ มของ 

พนักงาน

มีกรรมการรวมกัน 4.511.78

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด 

ดิเวลลอปเมนท จำกัด

สนับสนุนกิจกรรมวิ่งมาราธอนมีกรรมการรวมกัน 0.200.20

บริษัท ทีซีซี แลนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด คาจางบริหารโรงแรมมีกรรมการรวมกัน 0.45-

บริษัท ปอมทิพย (2012) จำกัด คาจัดกิจกรรมภายในองคกรมีกรรมการรวมกัน 0.02-

คาใชจาย / (รายได)
(ลานบาท)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการความสัมพันธ
ป 2558 ป 2559

บริษัท โฮเรกา แมเนจเมนท จำกัด ซื้อสินคาน้ำดื่มใชในสำนักงานมีกรรมการรวมกัน 0.35-

บริษัท ชินาทรัพย จำกัด คาวางระบบคอมพิวเตอรใหกับอาคาร 

สำนักงานใหเชา

เป นบร ิษ ัทย อยของบร ิษ ัทท ี ่ม ี 

กรรมการรวมกัน
4.76-

บริษัท ฟูด ออฟ เอเชีย จำกัด มีรายไดรับจากการใหเชาพื้นที่เป นบร ิษ ัทย อยของบร ิษ ัทท ี ่ม ี 

กรรมการรวมกัน
(0.18)-

 บริษัท เอเชีย โฮเรกา จำกัด มีรายไดรับจากการใชบริการโรงแรมและ

หองประชุม

เป นบร ิษ ัทย อยของบร ิษ ัทท ี ่ม ี 

กรรมการรวมกัน
(0.03)-

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 

บางปะอิน จำกัด

คาของใชในสำนักงานเป นบร ิษ ัทย อยของบร ิษ ัทท ี ่ม ี 

กรรมการรวมกัน
0.58-

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย)

 จำกัด

มีรายไดรับจากการใชบริการโรงแรมและ

หองประชุม

มีกรรมการรวมกัน (0.02)-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีรายไดรับจากการใชบริการโรงแรมและ

หองประชุม

มีกรรมการรวมกัน (0.01)-

3. ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
 บริษัทฯ ทำรายการระหวางกันดวยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสำคัญ การทำรายการระหวางกัน 

ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทุกรายการเปนรายการตามธุรกิจปกติ หรือเปนรายการที่มีความจำเปนและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุน 

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเง่ือนไขตางๆ ของรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนจะถูกกำหนดใหเปนไปตามเง่ือนไขการคาปกติและเปนไปตามราคาตลาด และดำเนินการ 

เชนเดียวกับท่ีปฏิบัติกับลูกคาท่ัวไปท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน สำหรับการกูยืมเงินกับบุคคลท่ีเก่ียวของน้ัน บริษัทฯ ดำเนินการไปเพ่ือเสริมสภาพคลอง 

ตามความจำเปนเทานั้น

4. มาตรการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
 บริษัทฯ อนุมัติรายการระหวางกันโดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ โดยผานขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 

และผานข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

รวมพิจารณาถึงผลกระทบและใหมีการกำหนดราคาเปนไปอยางเหมาะสมตามเงื่อนไขการคาปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดขออนุมัติในหลักการเก่ียวกับขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปในการทำธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร 

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหวางกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม 

ดังกลาว หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน  ดวยอำนาจตอรอง 

ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม 

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส   

 ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูอำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

กรรมการที่มีสวนไดเสียผูนั้นไมมีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกลาวกับบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด   

 นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระ 

เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุน ตามแตกรณี  

 บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันที่สำคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

5. นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
 บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยถือปฏิบัติ 

เชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ดวยนโยบายการกำหนดราคาที่เปนธรรมและเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป โดยผานกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปรงใส 

ยุติธรรม เปนไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถูกตองตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และตองเปนไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

คาใชจาย / (รายได)
(ลานบาท)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 

ของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำป  

งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพินิจ 

อยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการทำ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหเปนประโยชน 

ตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดำรงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให 

ม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวา ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาทรัพยสิน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการ 

ที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระ เพ่ือทำหนาท่ีสอบทานนโยบายการบัญชี 

และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการ 

เปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว 

ในรายงานประจำปแลว

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ 

แสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไวในรายงานประจำปแลว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่น 

อยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แผนดินทอง 

พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได โดยถือปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

นายวันชัย  ศารทูลทัต
ประธานกรรมการ
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ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอยและบริษัทรวม

 1. บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานท่ีต้ังสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร  ช้ันท่ี 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%

 4. บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 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 ช้ันท่ี 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%

 2. บริษัท บานฉางเอสเตท จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 130/206  หมูที่ 5 ตำบลบานฉาง

    อำเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท : (038) 696-067

โทรสาร  : (038) 695-743

ทุนจดทะเบียน : 225,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ  : 2,250,000  หุน
ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100  บาท

ทุนชำระแลว : 225,000,000  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%
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 7. บริษัท ริทซ วิลเลจ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 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 ช้ันท่ี 36 

    ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

    10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 400,000  หุน
ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 4,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 9. บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 36

    ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

    10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 41,500,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 4,150,000  หุน
ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 41,500,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 10. บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรตี้ เซอรวิสเซส จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 36

    ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

    10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 490,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 49,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 392,200,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

หมายเหตุ : บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรต้ี เซอรวิสเซส จำกัด ไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน

   1,480,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560

 11. บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 36

    ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

    10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 38,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 3,800,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 38,000,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 12. บริษัท สาธรทอง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 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%
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 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 ช้ันท่ี 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 ช้ันท่ี 36

    ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

    10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 10,600,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 519,400  หุน 

    (จำนวนหุนบุริมสิทธิท่ีออกจำหนาย: 540,600 หุน)

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 10,600,000  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  บาท

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 12,020,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 100%

 17. บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

    10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 1,450,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 14,500,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100  บาท

ที่ออกจำหนาย

ทุนชำระแลว : 1,450,000,0000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 20%

 18. กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อขายหรือใหเชา

สถานที่ตั้งสำนักงาน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด  

    อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12

    เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท : 0-2673-3999

โทรสาร  : 0-2673-3988

ทุนจดทะเบียน : 2,026,628,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ : 206,000,000  หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 9.838  บาท

ทุนชำระแลว : 2,026,628,000  บาท

สัดสวนการถือหุน : 33%
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 19. บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 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 ช้ันท่ี 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 ช้ันท่ี 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 ช้ันท่ี 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 ไซด วอลค แลนด จำกัด 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ันท่ี 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%  

 24. บริษัท เกษมทรัพยภักดี จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สถานท่ีต้ังสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร  ช้ันท่ี 36 

    ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

    10500

โทรศัพท : 0-2620-6200

โทรสาร  : 0-2620-6222

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000  บาท

จำนวนหุนสามัญ :  100,000,000  หุน
ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 800,200,000 บาท

สัดสวนการถือหุน : 49%

หมายเหตุ : บริษัท เกษมทรัพยภักดี จำกัด ไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 3,000,000,000 บาท

   เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560



 25. ทรัสตเพ�อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

  โกลเดนเวนเจอร

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อขายหรือใหเชา

สถานที่ตั้งสำนักงาน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 

    อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12

    เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท : 0-2673-3999

โทรสาร  : 0-2673-3988

ทุนจดทะเบียน : 8,148,000,000 บาท

จำนวนหุนสามัญ : 814,800,000 หุน

ที่ออกจำหนาย

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10  บาท

ทุนชำระแลว : 8,148,000,000 บาท

สัดสวนการถือหุน : 25%
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