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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมายหรือกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน 

หลงัจาก บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ในช่วงปลายปี 2555 
และไดป้รับกลยุทธ์ตามแผนบันได 3 ขั้น 0

1 ตั้งเป้าหมายท่ีจะพลิกฟ้ืนผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กลับมามีผลกาํไร
ภายใน 3 ปี (ภายในปี 2558) โดยกลยุทธด์ังกล่าวส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ พลิกฟ้ืนขึน้มามีกาํไรในปี 2557 
สาํเรจ็เรว็กว่าเป้าหมายท่ีวางไว ้

บริษัทฯ ไดต้่อยอดขยายความสาํเร็จจากพืน้ฐานท่ีมั่นคง  ดว้ยแผนต่อขยายการเติบโต (Extending Growth)ในปี 2559  
การควบรวมแตม้ต่อทางธุรกิจ (Consolidating Advantages)ในปี 2560  รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าและเติมศักยภาพของ
องคก์ร (Adding Value) ในปี 2561 ท่ีผ่านมา ทาํใหบ้รษิัทฯ สรา้งการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรกา้วกระโดดอย่างต่อเน่ือง 
รายไดเ้พ่ิม 10 เท่าตวัในระยะเวลา 5 ปี จาก 1,594 ลา้นบาท ในปี 25562 เพ่ิมขึน้เป็น 15,796  ลา้นบาท ในปี 25612   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2562 นี ้เป็นปีแห่งการเก็บเก่ียวความสาํเรจ็ (Harvesting Success) บรษิัทดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร ์5 กลยทุธ ์
ดงันี ้ 

1) รกัษาอตัราการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีแผนเปิดโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบ 22 โครงการ มลูค่าประมาณ 25,000 
ลา้นบาท นบัจนถึงสิน้เดือน ส.ค. 2562 บรษิัทไดเ้ปิดโครงการไปแลว้ 18 โครงการ  โดยในปีนีบ้รษิัทไดเ้รง่พฒันา
โครงการบา้นแฝดภายใตช้ื่อ “นีโอโฮม Neo Home” ขึน้มาทดแทนตลาดบา้นเดี่ยวในเขตเมืองท่ีมีราคาสงูขึน้ ใน
ส่วนตลาดทาวนโ์ฮม ท่ีเป็นผลิตภัณฑท่ี์มีสัดส่วนมากท่ีสุดคือประมาณรอ้ยละ 55 โดยเนน้การเปิดโครงการใน

 
1แผนบนัได 3 ขัน้ ประกอบดว้ย 1) การปรบัพืน้ฐานขององคก์ร (Rebuilding Foundation) ในปี 2556 2) การสรา้งคณุค่า (Unlocking Value)  

ในปี 2557 และ 3) การขยายธุรกิจใหค้รบวงจร (Building Growth) ในปี 2558 
2 รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน มกราคม – ธันวาคม 2556 
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ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     3 
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ทาํเลใหม่ท่ียงัไม่มีเช่น พหลโยธิน-รงัสิต ติวานนท ์บางแค-เพชรเกษม และเฉลิมพระเกียรติ  เป็นตน้ ส่วนในทาํเล
เดิมก็ยังคงเปิดโครงการใหม่ เพ่ือรักษาฐานตลาดท่ีมียอดขายต่อเน่ือง โดยรวมหลายโครงการของบริษัทยัง
สามารถขายหมดภายใน 2 วันแรกท่ีเปิดขาย ถึงแม้ว่าจะไดร้ับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสินเชื่อของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนโครงการต่างจงัหวดัมีการเปิดเพ่ิมขึน้อีก 4 โครงการคือท่ี เชียงราย ฉะเชิงเทรา 
พทัยา เชียงใหม่ ซึ่งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี ณ สิน้เดือนสิงหาคมปี 2562 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบท่ี
อยู่ระหว่างพฒันาและขายรวมทัง้สิน้ 60 โครงการ ซึ่งจะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นช่วงปี 2562 - 2565 บรษิทัฯ ยงัคงนโยบายท่ี
จะขยายธุรกิจหลกัในการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบต่อเน่ืองอย่างระมดัระวงั 

ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชยกรรมยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเพ่ิมอัตราการเช่าพืน้ท่ีของอาคาร
สาํนักงานโดยเฉพาะโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 นอกจากนี้
โรงแรม Modena by Fraser ท่ีอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรม์ีผลการดาํเนินงานท่ีดี
ขึน้เป็นลาํดบั 

ส่วนโครงการ สามย่าน มิตรทาวน ์ในเดือน มีนาคม 2562 บรษิัทฯ เปิดขายอาคารชดุโครงการ ทรปิเปิลวาย เรสซิ
เดนซ ์(Triple Y Residence)แบบสญัญาเช่า 30 ปี และไดเ้ริ่มโอนอาคารชุดใหล้กูคา้ในเดอืน สิงหาคม  2562 ท่ี
ผ่านมา ส่วนอาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิค ทาวเวอร ์ไดเ้ริ่มเปิดใหใ้ชบ้ริการในเดือนเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไดย้า้ย
สาํนกังานใหญ่เขา้ใชบ้รกิารเป็นรายแรก ส่วนของโรงแรม ทรปิเปิล วาย  ก็เริ่มเปิดใหล้กูคา้ทดลองเขา้พกัในเดอืน
กันยายน 2562 ส่วนพืน้ท่ีศูนยก์ารคา้ เปิดโครงการในวนัท่ี 20 กันยายน 2562 เป็นการเริ่มเก็บเก่ียวความสาํเรจ็
จากการพฒันาท่ีผ่านมา  

2) ปรบัปรุงคณุภาพสินคา้และบรกิาร เพ่ือคงความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั โดยการจดัอมรมชา่งฝีมอืใหก้บั
ผูร้บัเหมาท่ีเขา้มารบังานของบรษิัท จดัประกวดโครงการคณุภาพดีเด่น จดัประกวดนวตักรรมในการก่อสรา้งและ
บรกิาร จดัทาํแอพพลิเคชั่น เพ่ือใหล้กูคา้บา้น ลกูคา้อาคารเชา่ และอาคารศนูยก์ารคา้  แจง้ประสานงานมายงั
บรษิัท เพ่ือใหก้ารบรกิารท่ีดียิง่ขึน้ 

3)  จดัทาํโครงสรา้งของฐานขอ้มลู เพ่ือจดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เพ่ือนาํไปวิเคราะห ์และปรบัปรุง
คุณภาพของสินคา้และบริการ เพ่ือสรา้งประสบการณก์ารใชง้านท่ีดีใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจ  เปิดใหบ้รกิาร
แอพพลิเคชั่น Mite (มิตร) สาํหรบัผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในสามย่าน มิตรทาวน ์

4) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันระดับสากล ผ่านความร่วมมือกับกลุ่มเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้จากสิงคโปร ์ภายใต้
แนวคิดชื่อ “โกลเดน้แลนด-์เฟรเซอรส์ ซินเนอรจ์ี”้ เพ่ือยกระดบัองคค์วามรู ้เทคโนโลยี และความชาํนาญในการ
พัฒนา การลงทุน และการบริหารโครงการใหข้ึน้ถึงระดบันานาชาติ โดยเร่งความร่วมมือมากขึน้เพ่ือยกระดบั
มาตรฐานของบริษัท เพ่ือเปล่ียนผ่าน จากสถานะเดิมบริษัทร่วม ขึน้มาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มเฟรเซอรส์ พร็อพ
เพอรต์ี ้

5) ผลกัดนัวฒันธรรมองคก์ร GOLD ไปยงัทุกภาคส่วนขององคก์รท่ีเติบโตต่อเน่ือง มีพนกังานและผูร้่วมงานใหม่เพ่ิมเขา้มา 
รองรบัการเติบโตและการเปล่ียนแปลงขององคก์ร  รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของแต่ละบคุคลใหเ้ติบโตเพ่ือผลกัดนัองคก์รให้
เติบโต 

ภารกิจท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง เมื่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเขา้มามีอิทธิพลต่อวิถีการใชช้ีวิตของผูค้นใหส้ามารถ
ดาํเนินชีวิตดว้ยความรวดเร็ว ค่านิยมใหม่ๆ ของผูบ้ริโภคไดก้่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของตลาดไปสู่จดุท่ี
มิติเชิงกายภาพและเชิงดิจิตอลไม่สามารถแยกจากกันได  ้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(มหาชน) เชื่อว่าหวัใจสาํคญัของการเปล่ียนแปลงนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่การนาํเทคโนโลยีเขา้มาปรบัใชใ้นองคก์ร แต่คือ “คน 
และกระบวนการทางความความคิด (Mindset)” ท่ีจะผลักดันให้การเปล่ียนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิตอล (Digital 
Transformation) ไดส้าํเร็จ โดยปีนี ้บริษัทฯ ไดน้าํระบบ GOLD GEN มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และระบบ 
GOLD PRO มาช่วยในกระบวนการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสญัญาณแห่งความพรอ้มขององคก์รท่ีจะกา้วไปสู่ยุคดิจิตอล ปีนี ้
เรายงัพฒันาระบบ GOLD PRO Phase II ใหค้รอบคลมุระบบงานมากขึน้ ใหส้ามารถเชื่อมต่อกบัระบบการขายอาคารชดุ 
และระบบการเก็บเงิน POS เป็นตน้ ดว้ยเป้าหมายแห่งการเป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์มอบประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุ



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     4 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

แก่ลกูคา้ การเปล่ียนผ่านสู่ดิจิตอลของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) นอกจากจะเป็น
ความทา้ทายของบริษัทฯ แต่ยงัเป็นความภาคภูมิใจท่ีจะไดม้อบประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุแก่ทุกคน ตามสโลแกนของบริษัท 
“Developing the Best” 

จากการเติบโตตามแผนงานและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีผลกาํไรอย่างต่อเน่ืองและ
สามารถจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง โดยในปีบญัชี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561) บริษัทฯ มีการจ่ายเงิน
ปันผลทั้งหมดเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุน้ ซึ่งมากกว่าในปี 2560 (1 มกราคม – 30 กันยายน 2560) ท่ีมีการจ่ายเงินปันผล 
0.25 บาทต่อหุน้ บรษิัทฯ จะยงัคงนโยบายในการขยายธรุกิจเพ่ือใหเ้ติบโตไดอ้ย่างตอ่เน่ือง และกา้วไปเป็นผูน้าํในธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยใ์นดา้นท่ีอยู่อาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรม โดยจะเดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบและ
ระมดัระวงัเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีความมั่นใจในผลประกอบการทางธุรกิจ พืน้ฐานทางการเงินท่ีมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนเป้าหมาย
การเจรญิเติบโตของรายไดแ้ละผลกาํไรอย่างยั่งยืน 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ก่อตัง้เมื่อปี 2521 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรพัย ์บริษัทฯ ไดเ้ขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
2537 และไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจาํกดั เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2537 

ปี เหตกุารณส์าํคญั 

มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2559  
จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,323,720,000 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 4.75 บาท  ตามมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้
ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558 

มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ขึ ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี  จํากัด” เมื่อวัน ท่ี   
27 มกราคม 2559  โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ซึ่งบริษัทร่วมท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่นีจ้ะเป็นบรษิัท
ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์– สามย่าน มิตรทาวน ์

เมษายน 2559 ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2559  ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไดม้ีมต ิ

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 
198,083,620 บาท ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแลว้ จาํนวน 
0.05 บาท เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 

- อนุมตัิยกเลิกมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้  เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุน้
กูใ้นวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัไม่ไดม้ีการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
และมติดงักล่าวไม่สอดรบักบัสถานะทางการเงินของบรษิัทฯ ในปัจจบุนั 

- อนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท  เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ
ทั่วไป และ/หรือ ชาํระคืนเงินกู ้และ/หรือใชใ้นการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใชเ้ป็น
เงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  
เห็นสมควร 

กนัยายน 2559 บรษิัทฯ ไดร้บัการปรบัเพ่ิมอนัดบัความน่าเชื่อถือองคก์รจากเดิมท่ี BBB แนวโนม้ คงท่ี ขึน้เป็น BBB+ 
แนวโนม้ คงท่ี โดยบรษิัท ทรสิเรทติง้ จาํกดั 

พฤศจิกายน 2559 เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 บรษิัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3,000 ลา้นบาท  ตามมติท่ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท   



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     5 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี เหตกุารณส์าํคญั 

เมษายน 2560 ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้ีมติ ดงันี ้
- อนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท รวมเป็น

เงินจาํนวน 534.46 ลา้นบาท 
- อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเติมจาํนวนไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยมลูคา่รวมหุน้กูท้ัง้หมด

วงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชาํระคืนเงินกู ้และ/หรือใช้
ในการลงทนุของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และ/หรือใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
หรือเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควร 

อนมุตัิการเปล่ียนรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทกุปี เป็น วนัท่ี  
1 ตลุาคม – 30 กนัยายน ของทกุปี โดยเริ่มตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชี 2560 เป็นตน้ไป 

พฤษภาคม 2560 สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) ไดป้ระเมินผลการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 24 ในวนัท่ี 
26 เมษายน 2560 ไดค้ะแนนเต็ม 100 และเป็นการไดค้ะแนนเตม็รอ้ยติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 4 ปี 

เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 บรษิัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท  ตามมติท่ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ภายในวงเงินไมเ่กิน 10,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี เสนอขายต่อผู้
ลงทนุไม่เกิน 10 ราย อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.30 ต่อปี 

สิงหาคม 2560 เมื่อวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 บรษิทัฯ มีการออกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท ตามมตท่ีิ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ภายในวงเงินไมเ่กิน 10,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี เสนอขายต่อผู้
ลงทนุไม่เกิน 10 ราย ดอกเบีย้รอ้ยละ 3.09 ต่อปี 

กนัยายน 2560 บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และไดย้ื่นแบบประเมินเมื่อวนัท่ี 
15 กนัยายน 2560 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย มมีติให้
การรบัรองบรษิัทว่าเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ โดยใบรบัรองจะ
มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรอง 

ตลุาคม 2560 บรษิัทฯ ไดร้บัผลการประเมิน CGR ในระดบัดเีลิศประจาํปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสาํรวจการกาํกบั
ดแูลกิจการบรษิัทไทย หลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies  
(CGR)  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 

มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2561 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อของบรษิัทฯ ไดม้มีติอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจากผล
ประกอบการปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.25 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 580,930,000 บาท โดย
กาํหนดใหจ้า่ยเงินปันผลในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2561 พรอ้มกบัอนมุตัิการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 
เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 60 ลา้นบาท 

กมุภาพนัธ ์2561 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2561 บรษิัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท ตามมติท่ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ภายในวงเงินไมเ่กิน 10,000 ลา้นบาท อาย ุ5 ปี เสนอขายต่อผู้
ลงทนุสถาบนั และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ ดอกเบีย้รอ้ยละ  3.35 ตอ่ปี 

มิถนุายน 2561 บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลั BCI Asia Top 10 Developers Awards 2018 จากโครงการบา้นเดีย่ว THE 
Grand และทาวนโ์ฮม Golden Town  



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     6 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี เหตกุารณส์าํคญั 

สิงหาคม 2561 อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ไดร้บัรางวลัดเีด่นประเภท อาคารสรา้งสรรคเ์พ่ือการอนรุกัษ์พลงังาน จาก
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บรษิทั ทรสิเรทติง้ จาํกดั คงอนัดบัความน่าเชื่อถือของ บรษิัท แผ่นดินทอง 
พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ท่ี BBB+ แนวโนม้ คงท่ี  

ตลุาคม 2561 บรษิัทฯ ไดร้บัผลการประเมิน CGR ในระดบัดีเลิศประจาํปี 2561 (5 ดาว) จากโครงการสาํรวจการกาํกบั
ดแูลกิจการบรษิัทไทย หลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies  (CGR) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2561  

ธันวาคม 2561 เมื่อวันท่ี  19 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3,000 ลา้นบาท ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อผู้
ลงทนุสถาบนั และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.64 ต่อปี 

มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2562 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไดม้ีมติ ดงันี ้
- อนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.46 บาท รวมเป็น

เงินจาํนวน 1,068.90 ลา้นบาท 
- อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเติมจาํนวนไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท โดยมลูคา่รวมหุน้กูท้ัง้หมด

วงเงินไม่เกิน 13,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชาํระคืนเงินกู ้และ/หรือใช้
ในการลงทนุของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และ/หรือใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
หรือเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควร 

กมุภาพนัธ ์2562 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ประกาศ
เจตนาในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (แบบ 247-3) และคาํเสนอซือ้หลักทรพัย ์(Tender 
Offer) (แบบ 247-4) ต่อสาํนกังานคณะกรรมกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 บรษิัทฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทนุในหุน้สามญัท่ีบรษิัทฯ ถืออยู่ทัง้หมดในบรษิัท 
บา้นฉางเอสเตท จาํกดั จาํนวน 2,249,998 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน ใหก้บั
บคุคลภายนอก ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ทัง้นี ้ วตัถปุระสงคข์องการทาํรายการคือ เพ่ือจาํหน่าย
สินทรพัยท่ี์ไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ซึง่ไดม้าจากการควบรวมกิจท่ีผ่านมา เพ่ือลดค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารงาน 

มีนาคม 2562  เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2562 บริษัท ทริสเรทติง้ จาํกัด ไดป้ระกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโนม้ “Positive” หรือ  
”บวก” สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทฯ ท่ี BBB+ 

พฤษภาคม 2562 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ไดร้ับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ รางวลัโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจาํปี 2561 ประเภท
อาคารสาํนกังาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ ์
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี เหตกุารณส์าํคญั 

มิถนุายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 จากโครงการบา้นแฝด นีโอโฮม 2 
รางวลั จาก โครงการโกลเดน้ นีโอ สาทร และโกลเดน้ นีโอ ๒ บางนา – กิ่งแกว้ 

เมื่อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ นาํส่งรายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกับคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
(แบบ 250-2) และความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระต่อคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท แผ่นดิน
ทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ต่อผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล FIABCI – Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019 ประเภทท่ีอยู่อาศัย
แนวราบ ใหแ้ก่ โครงการ  เดอะ แกรนด ์ป่ินเกลา้ จดัโดย สมาคมการคา้อสงัหารมิทรพัยส์ากล (FIABCI – 
Thai) 

สิงหาคม 2562 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดร้บัแจง้แบบรายงานผลการซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งบริษัท 
เฟรเซอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผูท้าํคาํเสนอซือ้ ไดร้บัซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ไป
ทัง้สิน้ 2,195,898,701 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  

กนัยายน 2562 เมื่อวนัท่ี 17 กันยายน 2562 บริษัท ทริสเรทติง้ จาํกัด ยกเลิกเครดิตพินิจ แนวโนม้ “บวก” และปรบัเพ่ิม
อนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทฯ จากเดิม BBB+ เป็น  A-  แนวโนม้ คงท่ี 

เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัแจง้จากบริษัท เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) ถึงความประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ทัง้หมด เพ่ือทาํการเพิกถอนหุน้ของ
บรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ 

ขอ้มลู ณ 30 มิถนุายน 2562 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 โครงการปัจจุบนั 
โครงการปัจจุบนัของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  มีจาํนวนทัง้หมด 62 โครงการ แบ่งเป็นมลูค่าโครงการ, มูลค่า
ขาย และรายได ้ดงันี ้

โครงการ 

จาํน
วน

โครงการ 

รายละเอียดโครงการ ยอดขาย ยอดเหลือขาย 

หน่วย มูลค่า หน่วย มูลค่า หน่วย มูลค่า 

โกลเดน้ ทาวน ์ 33 11,317 33,253 6,910 20,398 4,407 12,855 

โกลเดน้ ซิตี ้ 2 286 1,546 116 529 170 1,017 

ยอดรวม โครงการทาวนโ์ฮม 35 11,603 34,799 7,026 20,927 4,577 13,873 

โกลเดน้ นีโอ 9 1,602 9,651 949 5,921 653 3,730 

โกลเดน้ เพรสทีจ 2 243 2,247 224 2,045 19 202 

แกรนดิโอ 5 1,010 9,796 215 2,007 795 7,789 

เดอะ แกรนด ์ 9 1,205 17,086 774 8,086 431 9,000 

ท ูแกรนด ์โมนาโค 1 77 2,099 38 1,100 39 1,000 

ยอดรวม โครงการบ้านเดี่ยว  

และบ้านแฝด  
26 4,137 40,880 2,200 19,158 1,937 21,721 

โกลเดน้ บิส 1 33 185 24 139 9 46 

ยอดรวม โครงการอาคารพาณิชย ์ 1 33 185 24 139 9 46 

ยอดรวมทัง้หมด 62 15,773 75,864 9,250 40,224 6,523 35,640 

 
แผนการดาํเนินงานโครงการทีอ่ยู่อาศัยของบริษทัฯ ในปี 2562 

ในปี 2562 บรษิัทฯ มแีผนการดาํเนินงานการเปิดโครงการใหม่ทัง้สิน้ 22 โครงการ มลูคา่โครงการประมาณ 24,824 ลา้น

บาท 

ซึ่งแบ่งตามประเภทของโครงการท่ีอยู่อาศยัไดด้งันี ้

โครงการทาวนโ์ฮม  จาํนวน 14 โครงการ 

โครงการบา้นแฝด จาํนวน 4 โครงการ 

โครงการบา้นเดีย่ว  จาํนวน 4 โครงการ 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

โครงการ ประเภทของโครงการ บริหารโครงการ / เจ้าของ ขนาด 

โครงการอาคารเชิงพาณชิยกรรม:  

โกลเดน้แลนด ์บิวดิง้ อาคารสาํนกังาน บรษิัท นารายณ ์พาวิลเลียน จาํกดั 11,000 ตรม. 

เอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ อาคารสาํนกังาน  GOLD 48,000 ตรม. 

มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ Office GOLD/ บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัด ีจาํกดั1 48,000 ตรม. 

สามย่าน มิตรทาวน ์(รีเทล) Retail/Mixed Use Complex GOLD/ บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัด ีจาํกดั1 32,000 ตรม. 

สาทร สแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร์2 อาคารสาํนกังาน บรษิัท นอรท์ สาธร เรียลตี ้จาํกดั / 
GVREIT 

73,000 ตรม. 

ปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ์2 อาคารสาํนกังาน บรษิัท นอรท์ สาธร เรียลตี ้จาํกดั / 
GVREIT 

26,000 ตรม. 

โครงการทีพ่ักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอรว์ิส อพารท์เม้นทแ์ละโรงแรม: 

ทรปิเป้ิลวาย เรสซิเดน้ซ ์ หอ้งชดุพกัอาศยั (สิทธิการเช่า) GOLD/ บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัด ีจาํกดั1 516 หอ้ง 

โรงแรมทรปิเป้ิลวาย โรงแรม บรษิัท ภกัดีฮอสพิทาลิตี ้จาํกดั3/  
บรษิัท เกษมทรพัยภ์กัด ีจาํกดั1 

112 หอ้ง 

โมเดน่า บาย เฟรเซอร ์กรุงเทพฯ โรงแรม Frasers Hospitality/ GOLD 239 หอ้ง 

ดบัเบิล้ย ูกรุงเทพฯ โรงแรม บรษิัท นอรท์ สาธร โฮเต็ล จาํกดั 
(บรษิัทรว่ม) 

403 หอ้ง 

เมยแ์ฟร ์มารอิอท หลงัสวน เซอรว์ิส อพารท์เมน้ท ์/ โรงแรม Marriott International / บรษิัท  
แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จาํกดั และ GOLDPF 

164 หอ้ง 

เดอะ แอสคอท สาทร เซอรว์ิส อพารท์เมน้ท ์/ โรงแรม Ascott International / บรษิัท สาธร
ทรพัยสิ์น จาํกดั 

177 หอ้ง 

สกาย วิลล่าส ์ หอ้งชดุพกัอาศยั (สิทธิการเช่า) บรษิัท สาธรทรพัยสิ์น จาํกดั 3 หอ้ง 

โครงการอืน่ๆ :    

โครงการพานอรามา่ กอลฟ์ แอนด ์
คนัทร่ี คลบั  

ท่ีดินจดัสรร รีสอรท์ และ 
สนามกอลฟ์ 

GOLD 2,000 ไร ่

หมายเหต:ุ 1. บรษิัทเกษมทรพัยภ์กัด ีจาํกดั เป็นการรว่มทนุระหวา่งบรษิัทฯ และกลุ่มทีซีซี โดยบรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้
อยู่ท่ีรอ้ยละ 49 

 2. เป็นอาคารท่ีบรษิัทฯ เป็นผูบ้รหิารอาคารใหแ้ก่ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวน
เจอร ์(GVREIT) 

3. บรษิัท ภกัดีฮอสพิทาลิตี ้จาํกดั เป็นบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือบรหิารงานส่วนโรงแรม โดยบรษิัท เกษมทรพัยภ์กัดี 
จาํกดัเป็นผูถื้อหุน้หลกั 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     11 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ดงันี ้
(1) โครงการท่ีอยู่อาศยั 
(2) โครงการอาคารเชงิพาณิชยกรรม 

2.2 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ผลิตภัณฑห์รือบริการ 

ตุลาคม 2561 - 

มิถุนายน 2562 

ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561 

ตุลาคม 2559 -  

กันยายน 2560 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 11,591.04 89.0 14,052.93 88.9 10,571.39 86.3 

รายได้จากการเช่าและบริการ 710.17 5.5 958.89 6.1 837.24 6.8 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 426.40 3.3 551.42 3.5 508.27 4.1 

รายได้จากค่าบริหารโครงการ 166.93 1.3 142.78 0.9 106.99 0.9 

รายได้จากกจิการสนามกอลฟ์ 24.90 0.2 26.99 0.2 22.64 0.2 

รายได้อื่น:       

 - กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 
ในบริษัทย่อยและร่วม 18.06 0.1 - - 90.04 0.7 

 - รายได้จากเงนิลงทนุ 10.38 0.1 13.53 0.1 15.84 0.1 

 - รายได้อื่นๆ 69.83 0.5 49.12 0.3 102.46 0.9 

รวม 13,017.71 100.0 15,795.65 100.0 12,254.87 100.0 

 

2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
2.3.1 โครงการท่ีอยู่อาศัย 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยดาํเนินธุรกิจจดัสรรบา้นและท่ีดนิ พฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบ โดยเป็นการพฒันาโครงการท่ี
อยู่อาศยัแนวราบในรูปแบบของบา้นเดี่ยว บา้นแฝด และทาวนเ์ฮา้ส ์พรอ้มการพฒันาสาธารณปูโภคต่างๆ ในโครงการ ให้
ครอบคลมุทุกระดบัราคา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนั โดยผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ มีแบ
รนดต์่างๆ ของกลุ่มบรษิัท ดงันี ้
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ แบรนด ์ ระดับราคา โครงการปัจจุบนั 

  
บา้นเด่ียว 

 

10 – 40 ลา้นบาท 

1. เดอะ แกรนด ์พระราม 2  (2 โครงการ) 

2. เดอะ แกรนด ์ป่ินเกลา้ (2 โครงการ) 

3. ทแูกรนด ์โมนาโค บางนา – วงแหวน 

4. เดอะ แกรนด ์ลกัซ ์บางนา – สวนหลวง 

 

7 – 10 ลา้น

บาท 

1. ซีน - พระราม 2 

2. บลิส - พระราม 2 

3. แกรนดิโอ - พระราม 2 

4. โกลเดน้ เพรสทีจ วชัรพล – สขุาภบิาล 5 

5. โกลเดน้ เพรสทีจ เอกชยั - วงแหวน  

6. แกรนดิโอ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมินทร ์

7. แกรนดิโอ บางแค 

8. แกรนดิโอ เพชรเกษม 81 

บา้นแฝด  

 

3.5 – 7 ลา้นบาท 

1. โกลเดน้ นีโอ ๒ พระราม 2 

2. โกลเดน้ นีโอ ชยัพฤกษ์ – วงแหวน 

3. โกลเดน้ นีโอ ลาดพรา้ว – เกษตรนวมินทร ์

4. โกลเดน้ นีโอ บางแค 

5. โกลเดน้นีโอ สาทร 

6. โกลเดน้ นีโอ ๒ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมินทร ์

7. โกลเดน้ นีโอ รามอินทรา-วงแหวน 

8.โกลเดน้ นีโอ ๒ บางนา-ก่ิงแกว้ 

9. โกลเดน้ นีโอ แจง้วฒันะ-เมืองทองฯ 

ทาวนเ์ฮา้ส ์2 – 3 ชัน้ 

 

3 - 5 ลา้นบาท 
1. โกลเดน้ ซิตี ้สาทร 

2. โกลเดน้ ซิตี ้แจง้วฒันะ-เมืองทองฯ 

ทาวนโ์ฮม 2 ชัน้ 

 

 

2 – 3 ลา้นบาท 1. โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร ์– สถานี

รถไฟฟ้าบางพล ู

2. โกลเดน้ ทาวน ์ออ่นนชุ – พฒันาการ 

3. โกลเดน้ ทาวน ์ชยัพฤกษ ์- วงแหวน 

4. โกลเดน้ ทาวน ์รามอินทรา - คูบ้อน 

5. โกลเดน้ ทาวน ์พระราม 2 

6. โกลเดน้ ทาวน ์วงศส์ว่าง-รชัดา 

7. โกลเดน้ ทาวน ์ศรีราชา-อสัสมัชญั 

8. โกลเดน้ ทาวน ์๒ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมิ

นทร ์

9. โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์สถานีรถไฟฟ้า
ไทรมา้ 

10. โกลเดน้ ทาวน ์๒ ป่ินเกลา้-จรญัสนิทวงศ ์
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ แบรนด ์ ระดับราคา โครงการปัจจุบนั 

11. โกลเดน้ ทาวน ์๒ ออ่นนชุ-ลาดกระบงั 

12. โกลเดน้ ทาวน ์๓ สขุสวสัด์ิ-พทุธบชูา 

13. โกลเดน้ ทาวน ์๒ พระราม 2  

14. โกลเดน้ ทาวน ์วิภาวดี-แจง้วฒันะ  

15. โกลเดน้ ทาวน ์วงศส์ว่าง-แคราย 

16. โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม 

17. โกลเดน้ ทาวน ์ศรีนครนิทร-์สขุมุวิท  

18. โกลเดน้ ทาวน ์อยธุยา  

19. โกลเดน้ ทาวน ์บางแค 

20. โกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-สะพานใหม่ 

21. โกลเดน้ ทาวน ์รามอินทรา-วงแหวน 

22. โกลเดน้ ทาวน ์๓ บางนา-สวนหลวง 

23. โกลเดน้ ทาวน ์๓ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมินทร ์

24. โกลเดน้ ทาวน ์สาทร 

25. โกลเดน้ ทาวน ์สขุมุวิท-สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง 

26. โกลเดน้ ทาวน ์งามวงศว์าน-แคราย 

27. โกลเดน้ ทาวน ์เชียงราย-บิก๊ซีแยกสนามบิน 

28. โกลเดน้ ทาวน ์ฉะเชิงเทรา-บา้นโพธิ ์

29. โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์เวสตเ์กต 

30. โกลเดน้ ทาวน ์พทัยาใต-้สขุมุวิท 

31. โกลเดน้ ทาวน ์รงัสิต คลองสาม  

อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ 

 

5-7 ลา้นบาท • โกลเดน้ บิส บางนา - ก่ิงแกว้ 

ซึ่งในปี 2562 นบัจนถึงเดือนกันยายน ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดข้ยายธุรกิจการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบเพ่ิมขึน้ภายใตแ้บ
รนดด์งักล่าว จาํนวนทัง้สิน้ 22 โครงการ มลูค่า 24,824 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. โกลเด้น ทาวน ์๓ บางนา-สวนหลวง  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 6 – 7 ตลุาคม 2561 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนโ์ฮม 2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 379 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 1,239 ลา้นบาท 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

2.โกลเด้น ทาวน ์๓ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร ์  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนโ์ฮม 2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 211  ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 711 ลา้นบาท 

3. โกลเด้น นีโอ ๒ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร ์  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดโครงการ : บา้นแฝด 2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 106 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 680 ลา้นบาท 

4. โกลเด้น นีโอ รามอินทรา-วงแหวน  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดโครงการ : บา้นแฝด 2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 79 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 470 ลา้นบาท 

5. โกลเด้น นีโอ ๒ บางนา-กิ่งแก้ว  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 1 - 2 ธันวาคม 2561 

รายละเอียดโ ครงการ : บา้นแฝด 2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 473 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 2,322 ลา้นบาท 

6. โกลเด้น ทาวน ์สาทร  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 26 - 27 มกราคม 2562 

รายละเอียดโค รงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 392 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 1,715 ลา้นบาท 

7. เดอะแกรนด ์ลกัซ ์บางนา-สวนหลวง  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 16 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี่ยว 2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 61 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 1,569 ลา้นบาท 

8. โกลเด้น ทาวน ์สุขุมวิท - แบร่ิง  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 23 - 24 กมุภาพนัธ ์2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้ 

จาํนวนหน่วย : 282 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 1,061 ลา้นบาท 

9. แกรนดิโอ เพชรเกษม 81  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 27 - 28 เมษายน 2562 

รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี่ยว 2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 107 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 1,119 ลา้นบาท 

10. โกลเด้น ทาวน ์งามวงศว์าน-แคราย  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี  27 - 28 เมษายน 2562  

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้   
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนหน่วย :  321 ยนิูต 

มลูค่าโครงการ : 1,164 ลา้นบาท 

11. โกลเด้น ทาวน ์เชียงราย-บิ๊กซีแยกสนามบิน  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 22 - 23 มถินุายน 2562  

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 353 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 825 ลา้นบาท 

12. โกลเด้น ซิตี ้สาทร  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 6 - 7 กรกฎาคม 2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์3 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 119 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 798 ลา้นบาท 

13. โกลเด้น นีโอ แจ้งวัฒนะ-เมืองทองฯ  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 20 – 21 กรกฎาคม 2562 
รายละเอียดโครงการ : บา้นแฝด 2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 156 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 1,265 ลา้นบาท 

14. โกลเด้น ซิตี ้แจ้งวัฒนะ-เมืองทองฯ  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 3 - 4 สิงหาคม 2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์3 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 167 ยนิูต 

มลูค่าโครงการ : 807 ลา้นบาท 

15. โกลเด้น ทาวน ์ฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 3 - 4 สิงหาคม 2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2  ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 496 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 1,102 ลา้นบาท 

16. โกลเด้น ทาวน ์รัตนาธิเบศร-์เวสตเ์กต  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2  ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 290 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 907 ลา้นบาท 

17. โกลเด้น ทาวน ์พัทยาใต้-สุขุมวิท  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 249 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 657 ลา้นบาท 

18. โกลเด้น ทาวน ์รังสิต คลองสาม  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 495 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 1,071 ลา้นบาท 
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19. โกลเด้น ทาวน ์เจริญเมือง-ซุปเปอรไ์ฮเวย ์

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี   7-8 กนัยายน 2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2  ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 131 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 375 ลา้นบาท 

20. โกลเด้น ทาวน ์เพชรเกษม-พุทธมณฑลสาย 3  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 14 -15 กนัยายน 2562 

รายละเอียดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2  ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 291 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 816 ลา้นบาท 

21. แกรนดิโอ รามอินทรา - วงแหวน  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 21 -22 กนัยายน 2562 

รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี่ยว 2  ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 269 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ : 2,455 ลา้นบาท 

22. แกรนดิโอ วิภาวดี - รังสิต  

วนัเปิดโครงการ: วนัท่ี 28 -29 กนัยายน 2562 

รายละเอียดโครงการ : บา้นเดี่ยว 2  ชัน้   
จาํนวนหน่วย : 292 ยนิูต  
มลูค่าโครงการ 

 
: 2,417 ลา้นบาท 

2.3.2 โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม 

ในการดาํเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการ
บริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมอตัราการเช่า และทาํให้
บรษิัทฯ สามารถรบัรูร้ายไดเ้พ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมซึ่งประกอบดว้ยธุรกิจ
ประเภท เซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์โรงแรม อาคารสาํนกังาน และรบับรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี ้

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) 

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร ์(FYI Center) ตัง้อยู่บนหวัมมุถนนพระราม 4 ตดั
กับถนนรชัดาภิเษก (ไผ่สิงโต) ใกลก้ับศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ และสามารถ
เดินทางมายังตวัอาคารไดด้ว้ยรถไฟฟ้าใตด้ินซึ่งมีทางเขา้-ออกจากตวัสถานีอยู่
ดา้นหนา้อาคาร โครงการดงักล่าวเป็นอาคารสาํนกังานสงู 12 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 3 
ชั้น โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพืน้ท่ีใช้งาน ภายใต้คอนเซปท์ 
Business+Creativity โดยไดก้่อสรา้งเสรจ็พรอ้มเปิดใชง้านไดต้ัง้แต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 
2559 เ ป็นต้นมา และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่ง
สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ GOLD ในช่วง
ปลายปี 2559 

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร ์
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โครงการ โกลเดน้แลนด ์บิวดิ้ง 

โครงการโกลเดน้แลนด ์บิวดิง้ มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าทัง้หมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตวัอาคารสงู 
8 ชัน้และใตด้ิน 1 ชัน้ อาคารตัง้อยู่ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดาํร ิห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบี
ทีเอส ราชดาํริราว 400 เมตร และยังอยู่ใกลก้ับย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองและโรงแรมท่ีสาํคญั 
เช่น เซ็นทรลัเวิลด ์เกษรวิลเลจ เซ็นทรลัชิดลม โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพ โรงแรมแกรนดไ์ฮ
แอท เอราวณั และโรงแรมอินเตอร ์คอนติเนนตลั โกลเดน้แลนด ์บิวดิง้ ไดร้บัการออกแบบมาให้
สามารถมีความยืดหยุ่นในการจดัพืน้ท่ี เพ่ือตอบรบัความตอ้งการของผูเ้ช่าอาคารท่ีเป็นบริษัท
ขนาดเล็กและกลาง 

โครงการสาทร สแควร์ 

 เป็นอาคารสาํนกังานสงู 40 ชัน้และชัน้ใตด้ิน 5 ชัน้ มีพืน้ท่ีเช่ากวา่ 73,000 ตารางเมตร ตัง้อยูใ่น
ย่านธุรกจิท่ีสาํคญั ซึง่เป็นจดุเชื่อมต่อระหวา่งถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครนิทร ์สามารถ
เขา้ถงึอาคารไดโ้ดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร ์มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ ์รวมถึงมีพืน้ท่ีเชา่ในแตล่ะชัน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งไม่มีเสาและมีฝา้
เพดานสงูทาํใหม้ีความยืดหยุ่นในการจดัพืน้ท่ีสาํนกังานไดห้ลายแบบ อีกทัง้ยงัเป็นอาคารอนรุกัษ์
พลงังานในระดบั LEED Gold Certificated จาก USGBC ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 บรษิัทฯ 
ไดใ้หเ้ชา่ชว่งสิทธิการเช่าระยะยาวของท่ีดินและอาคารดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์ (GVREIT)  

โครงการ โรงแรม ดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ 

เป็นอาคารโรงแรมสงู 30 ชัน้และชัน้ใตด้ิน 5 ชัน้ มีจาํนวนหอ้งพกัรวม 403 หอ้ง ตัง้อยู่ในท่ีดินแปลง
เดียวกับอาคารสาทร สแควร ์ซึ่งตัง้อยู่ในใจกลางย่านธุรกิจ และใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี 
ไดร้บัการออกแบบใหเ้ป็นโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว แบรนด ์ดับเบิล้ยู (W) ภายในเครือข่ายแมริออท
และอยู่ภายใตก้ารบริหารงานของเครือข่ายโรงแรมชั้นนาํของโลก บจ.แมริออท อินเตอรเ์นชั่นแนล 
โรงแรมดงักล่าวเคยไดร้บัรางวลัต่างๆ มากมายเช่น Best Design Hotel Worldwide 2015 บริษัทได้
รว่มทนุกบับรษิัทต่างชาติเพ่ือดาํเนินงานโครงการนี ้โดยปัจจบุนับรษิัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 20 

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) 

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร ์กรุงเทพฯ สงู 14 ชัน้ มีชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ และมีหอ้งพกัจาํนวน
ทัง้สิน้ 239 หอ้ง ภายใตก้ารบริหารจดัการของเฟรเซอรฮ์อสปิธาลิตี ้(Fraser Hospitality) ผู้
เขา้พักจะไดร้บัประสบการณค์วามสะดวกสบายเหมือนอยู่ท่ีบา้น  ซึ่งตัวอาคารตัง้อยู่ใน
ท่ีดินเดียวกนักบัอาคารสาํนกังานเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร ์ดว้ยทาํเลท่ีตัง้ของโรงแรมท่ีใกลก้ับ
ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ท่าเรือคลองเตย และย่านการคา้ท่ีสามารถเดินทางไดด้ว้ย
รถไฟฟ้าใตด้ิน จึงเหมาะสาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการจะเดินทางมาติดต่อธุรกิจ 

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร และสกาย วิลล่าส์  

เป็นอาคารเซอรว์ิสอพารท์เมน้ทท่ี์ทนัสมยัตัง้อยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสงู 
35 ชั้น มีหอ้งเซอรว์ิสอาพรท์เมน้ทใ์หเ้ช่าจาํนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จาํกัด ท่ีเป็นผูน้าํในการ
บรกิารจดัการโรงแรมและท่ีพกัอาศยัชัน้นาํจากประเทศสิงคโปร ์นอกจากนี ้พืน้ท่ีของอาคารระหว่างชัน้ 21 ถึง 35 เป็นท่ีตัง้
ของ สกาย วิลล่าส ์ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัใหเ้ช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซเนอรท่ี์มีชื่อเสียง 

โครงการโกลเดน้แลนด์ บิวดิง้ 

โครงการสาทร สแควร ์

โรงแรม ดบัเบิล้ยู กรุงเทพ 

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ 

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร 

แบงคอก และสกาย วิลล่าส ์
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โครงการเมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์ 

เมยแ์ฟร ์แมริออท ท่ีถกูออกแบบใหเ้ป็นเซอรว์ิส อพารท์เมน้ทท่ี์หรูหราท่ีสดุแห่งหน่ึงของกรุงเทพฯ โดยตวัอาคารสงู 25 ชัน้ 
ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทไดข้ายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวแก่กองทุน
โกลดพ์ร็อพเพอรต์ีฟั้นด ์(บริษัทถือหุน้อยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบดว้ยหอ้งพักจาํนวน 164 หอ้ง หอ้งพักมี
ขนาดตัง้แต่ 1 – 3 หอ้งนอน บริหารโครงการโดย บจ.แมรอิอท อินเตอรเ์นชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบรหิารงานดา้นการโรงแรม
ชัน้นาํของโลก โครงการตัง้อยู่ใจกลางซอยหลงัสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกลส้วมลมุพินี
ซึ่งถือเป็นบรเิวณท่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสดุในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ 

นอกจากนีย้งัมีอาคารสาํนกังานท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี ้

• โครงการปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์(Park Ventures Ecoplex) 

โครงการปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์เป็นอาคารสาํนกังานใหเ้ชา่เกรดเอ ย่านใจกลาง
เมือง ตัง้อยู่หวัมมุถนนเพลินจติและถนนวิทย ุเชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) 
สถานีเพลินจิต เป็นอาคารอนรุกัษ์พลงังานในระดบั LEED Platinum Certificated 
จาก USGBC  

• โครงการสาทร สแควร ์(Sathorn Square) 

โครงการสาทร สแควร ์เป็นโครงการอาคารสาํนกังานใหเ้ช่าเกรดเอ ตัง้อยู่หวัมมุถนนนราธิวาส
ราชนครินทร ์– สาทร เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีช่องนนทรี เป็นอาคารอนุรกัษ์
พลงังานในระดบั LEED GOLD Certificated จาก USGBC  

โครงการสามยา่น มิตรทาวน์  

อาคารเชิงพาณิชยกรรม ท่ีบริษัทฯ พฒันาภายใตบ้ริษัทร่วมทุน (บริษัทลงทุนรอ้ยละ 49) 
ตัง้อยู่ท่ีหวัมมุถนนพระราม 4 ตดักับถนนพญาไท และทาํทางเชื่อมเป็นอุโมงคจ์ากสถานี
รถไฟฟ้าใตด้ิน สถานีสามย่าน โดยพัฒนาเป็นในรูปแบบ Mixed-Use Complex มูลค่า
กว่า 9,000 ลา้นบาท ซึ่งประกอบไปดว้ยพืน้ท่ี 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) พืน้ท่ีสาํนกังาน 2) ส่วนท่ี
พกัอาศยัและโรงแรม และ 3) พืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• พืน้ท่ีสาํนกังาน: เป็นอาคารสาํนักงานเกรดเอ 
ทัง้สิน้ 31 ชัน้ คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่า 48,000 ตารางเมตร พรอ้มระบบ Turnstile เพ่ือรกัษาความ
ปลอดภัย ประหยัดพลังงานด้วยหลอด LED ทั้งอาคาร ระบบปรับอากาศสามารถปรับ
อณุหภมูิ ในพืน้ท่ีย่อยได ้(ระบบ VAV) และ พืน้ท่ีสาํนกังานแบบ Colum free เปิดใหใ้ชบ้รกิาร
เมื่อปลายเดือน สิงหาคม 2562 
• ส่วนท่ีพกัอาศยั: ประกอบไปดว้ยคอนโดมิเนียม 516 ยนิูต พรอ้มดว้ยระบบรกัษา
ความปลอดภยัดว้ยคียก์ารด์ในทกุหอ้งพกัและประตพืูน้ท่ีส่วนกลางทัง้หมด ครบครนัดว้ยสระ
ว่ายนํา้ หอ้งออกกาํลงักาย หอ้ง Library ฯลฯ และโรงแรมจาํนวน 112 หอ้ง ท่ีแยกเป็นสดัส่วน
ต่างหากจากส่วนพกัอาศยั ส่วนอาคารชดุ เปิดการขายและเริ่มจดทะเบียนสิทธิการเช่าไปเมื่อ
ปลายเดือน สิงหาคม 2562 ส่วนโรงแรมเริ่มเปิดให้ลูกคา้ทดลองเข้าพักในเดือนกันยายน 
2562 
• พืน้ท่ีศนูยก์ารคา้: สงู 6 ชัน้ มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าทัง้สิน้ 36,000 ตารางเมตร  ดว้ยแนวคิด 
Learn Well, Live Well and Eat Well พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีชื่อเสียงในบรเิวณ สามย่าน
เดิม และรา้นคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการในปัจจุบนั มีโซน 24 ชั่วโมงไวส้าํหรบัคนนอนดึก อีกทัง้ยงัมี 

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท 

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์

โครงการปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ 

โครงการสามย่าน มิตรทาวน ์

Drop off หนา้ตึกสาํนกังาน 

สามย่าน มิตรทาวน ์พลาซ่า 
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มิตรทาวนฮ์อลล ์ขนาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร ไวจ้ัดอีเวนท ์ประชุม สัมนา ฯลฯ และไดเ้ปิดใหบ้ริการใน
เดือนกนัยายน ปี 2562 
 

2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
2.4.1 โครงการท่ีอยู่อาศัย 

สภาวะอตุสาหกรรมของตลาดท่ีอยู่อาศยัโดยรวม เมื่อดจูากตวัเลขจาํนวนยนิูตท่ีอยู่อาศยัท่ีขายไดค้รึง่ปีแรกของปี 2562 
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และเมื่อเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหนา้เติบโตขึน้จากเดิม 6,074 หน่วย 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.70  โดยแบ่งตามประเภทท่ีอยู่อาศยัต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

• บา้นเดีย่ว มยีอดขายครึง่ ปีแรก 2562 = 6,619 หน่วย 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.61 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ 

• บา้นแฝด มียอดขายครึง่ปีแรก 2562 = 2,383 หน่วย 
ลดลงรอ้ยละ 9.53 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ 

• ทาวนเ์ฮา้ส ์มยีอดขายครึง่ปีแรก 2562 = 14,368 หน่วย 
ลดลงรอ้ยละ 15.39 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีกอ่นหนา้ 

• อาคารชดุ มยีอดขายครึง่ปีแรก 2562 = 26,680 หน่วย 
ลดลงรอ้ยละ 10.22 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีกอ่นหนา้ 

• อ่ืน ๆ มียอดขายครึง่ปีแรก 2562 = 605 หน่วย 
ลดลงรอ้ยละ 28.32 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ 

โดยสถิติจาํนวนยนิูตท่ีอยู่อาศยัท่ีขายไดร้ายหกเดือน ในชว่งปี 2561 - ครึง่ปีแรก 2562 แบ่งตามผลิตภณัฑต์่างๆ ดงัท่ีแสดง
ในแผนภมูิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs  (AREA) 
 
หากพิจารณาการเติบโตของจาํนวนหน่วยท่ีอยู่อาศยัเปิดใหมจ่ะพบว่า ในช่วงครึง่ปีแรก 2562 มีท่ีอยู่อาศยัเปิดใหมจ่าํนวน
ทัง้สิน้ 45,870 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 15 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อนหนา้ครึง่ปีแรก 2561 โดยแบ่งตามประเภทท่ีอยู่
อาศยัต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

• บา้นเดีย่ว มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึง่ปีแรก 2562 = 5,724 หน่วย 
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เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.09 เมือ่เทยีบชว่งเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ 
• บา้นแฝด มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึง่ปีแรก 2562 = 2,947 หน่วย 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.48 เมือ่เทยีบชว่งเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ 
• ทาวนเ์ฮา้ส ์มีหน่วยเปิดขายใหมค่รึง่ปีแรก 2562 = 12,687 หน่วย 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.73 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีกอ่นหนา้  
• อาคารชดุ มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึง่ปีแรก 2562= 33,650 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.82 เมือ่เทยีบชว่งเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ 
• อ่ืน ๆ มีหน่วยเปิดขายใหมค่รึง่ปีแรก 2562 = 489 หน่วย 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.08 เมือ่เทยีบชว่งเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ 

โดยสถิติจาํนวนหน่วยท่ีอยู่อาศยัเปิดใหม่รายหกเดือน ในชว่งปี 2561 - ครึง่ปีแรก 2562 แบ่งตามผลิตภณัฑต์่างๆ ดงัท่ี
แสดงในแผนภมูิต่อไปนี ้

 

หากเทียบสดัส่วนหน่วยท่ีอยู่อาศยัเปิดใหมใ่นครึง่ปีแรก 2562 จะเห็นไดว้่าสดัส่วนการเปิดขายคอนโดมิเนียมยงัคงเป็น
อนัดบัสงูสดุในตลาด รองลงมาคอืทาวนเ์ฮา้ส ์และบา้นเดี่ยว ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs  (AREA) 
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จากสภาพตลาดท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวนมาก การแข่งขนัสงู  ประกอบกบัพฤติกรรมและกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในปัจจบุนัท่ีใชเ้หตผุลประกอบการตดัสินใจมากขึน้ บรษิัทฯ จึงไดก้าํหนดกลยทุธใ์นการแข่งขนัไว้
ดงันี ้
 

• กลยุทธด์้านแบบบ้านหรือสินค้า 

เน่ืองจากความตอ้งการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนดสิ์นคา้ จะมีความตอ้งการท่ี
แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงควรมีสินคา้ท่ีมีความหลากหลายเพ่ือใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการในแต่ละระดบัราคา
หรือพืน้ท่ีนัน้ๆ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มอย่าง
ต่อเน่ือง การออกแบบยังคงยึดหลักการสรา้งประโยชนพื์น้ท่ีใชส้อยใหสู้งท่ีสุดจากพืน้ท่ีท่ีมีอยู่ รวมถึงการเพ่ิม
นวตักรรมใหม่ๆ ใหก้บัสินคา้ 

อีกทัง้ยงัพฒันาสินคา้ประเภทบา้นแฝดใหม้ีฟังกช์ั่นบา้น สภาพโครงการหรือนวตักรรมอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่าหรือดีกว่า
บา้นเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนั้นๆ โดยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นกว่าในราคาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An 
Affordable Stylish Living) 

• กลยุทธด์้านทาํเลทีต่ั้ง 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเลือกทาํเลท่ีตัง้โครงการ โดยทุกทาํเลท่ีบริษัทฯ เลือกจะตอ้งตรงตามหลกัเกณฑท่ี์
บริษัทฯ ตัง้ไวแ้ละตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละระดบักลุ่มลกูคา้ท่ีไม่เหมือนกัน โดยโครงการ
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะตัง้อยู่ในทาํเลท่ีดี อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมองในดา้นความสะดวกในการคมนาคม การเขา้ถึง
ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ตลอดจนความสะดวกจากส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ 

นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ บริษัทฯ ยังให้ความสาํคัญกับทาํเลตามแนวโนม้การขยายตัวของชุมชน และ
แผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกดว้ย เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนัเน่ืองจากราคาท่ีดินท่ี
ปรบัตวัสงูขึน้ บรษิัทฯ จึงมีการวางแผนการเลือกซือ้ท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือใชร้องรบัการพฒันาโครงการในอนาคต 

• กลยุทธด์้านราคา 

การตัง้ราคาของสินคา้ของทางบรษิัทฯ นัน้ จะมีการสาํรวจสภาพตลาดบรเิวณทาํเลเป้าหมาย ทัง้ราคา โปรโมชั่น 
สินคา้ สภาพโครงการ และอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะหส์ถานการณท์างการตลาดอย่างเป็นประจาํและต่อเน่ือง โดยสรา้ง
แรงจูงใจและความคุม้ค่าตามลกัษณะสินคา้ ใหเ้หมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจยัดา้น
ตน้ทุน ทาํเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด ซึ่งบริษัทไดท้าํราคาให้เหมาะสมกับตลาดท่ีจะพัฒนา โดย
คาํนึงถึงการยอมรบัในมลูค่าของสินคา้เมื่อเทียบกับราคาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย (Value for Money) และการเพ่ิม
คณุค่าดา้นฟังกช์ั่นบา้นท่ีมีมากกว่าหรือสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดีกว่า เป็นตน้ 

• กลยุทธด์้านการส่งเสริมการตลาด 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทาํการตลาดโดยใชส่ื้อแบบผสมผสาน เพ่ือผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มลูโครงการได้
มากท่ีสดุ ซึ่งจะครอบคลมุส่ือต่างๆ ดงันี ้

1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพ่ือโฆษณาโครงการของบรษิัทฯ 

ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs 
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2) การโฆษณาตามส่ือ วิทย ุ หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร 
3) การโฆษณาผ่านระบบโทรศพัทม์ือถือ โดยการประชาสมัพนัธโ์ครงการผ่าน SMS ไปยงักลุ่มเป้าหมาย

ในช่วงกิจกรรมต่างๆ 
4) การโฆษณาผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต  เช่น  เว็ปไซตข์องบริษัท  www.goldenland.co.th เฟซบุ๊ค อินสตา

แกรม และเว็บไซตต์่างๆ  
5) การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกคา้ เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพ่ือใหลู้กคา้เดิมได้

แนะนาํใหล้กูคา้ใหม่ซือ้โครงการ 

อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ท่ีจะตอ้งมีจดุเด่น มีเอกลกัษณท์นัสมยั 
น่าติดตาม และง่ายต่อการเขา้ถึงและคน้หาขอ้มลูไดอ้ย่างดี 

 

 

• กลยุทธด์้านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ ์

บริษัทฯ จะบริหารจดัการงานก่อสรา้งดว้ยตวัเอง โดยงานก่อสรา้งจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก 
งานปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วน งานปพืูน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา เป็นตน้ โดยบริษัทฯ จะว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีมีความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นเพ่ือรบัผิดชอบงานดงักล่าวและจะควบคมุการก่อสรา้งเองโดยการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ 
อันไดแ้ก่ วิศวกรและผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง (Foremen) เขา้ไปตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ี
กาํหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสรา้งเองซึ่งทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถบริหารตน้ทุนการก่อสรา้งไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ยังจัดตั้งฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินค้า (Quality Development) เพ่ือพัฒนาวิธีการก่อสรา้ง และหา
นวตักรรมใหม่ๆ ในการก่อสรา้ง เพ่ือใหไ้ดค้ณุภาพและตน้ทนุท่ีเหมาะสม 

2.4.2 โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม 

ตลาดอาคารสาํนกังานยงัมีโอกาสเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง ขอ้มลูจากศนูยว์ิจยัของบรษิัท ซีบีอารอี์ (ประเทศไทย) ระบวุ่า ณ 
ไตรมาส 2 ปี 2562 ปริมาณพืน้ท่ีสาํนกังานใหเ้ช่าของอาคารสาํนกังานท่ีสรา้งเสร็จในกรุงเทพฯ ทัง้หมดมีประมาณ 8.93 
ลา้นตารางเมตร จากพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูเช่าแลว้ 8.31 ลา้นตารางเมตร หรือ อตัราพืน้ท่ีว่างมีสดัส่วนอยู่ต ํ่ากว่ารอ้ย
ละ 6.9 ของพืน้ท่ีสาํนกังานใหเ้ช่าทัง้หมดซึ่งจดัว่าเป็นอตัราพืน้ท่ีว่างท่ีตํ่าและคาดการณว์่าในปี 2562 นีจ้ะมีอตัราการเช่า
เฉล่ียของสาํนกังานเกรดเอ อยู่ในราคา 1,055 บาทต่อตารางเมตร ส่วนอาคารสาํนกังานสรา้งใหม่ ซีบีอารอี์ ระบุว่าในไตร
มาสท่ี 2 ยงัไม่มอีาคารสาํนกังานสรา้งใหมแ่ลว้เสรจ็ แต่ในไตรมาส 3 คาดว่าโครงการสามยา่นมติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร์
จะแลว้เสร็จ มีพืน้ท่ีรวม 48,000 ตารางเมตร โดยเป็นอาคารท่ีอยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (Central Business District - 
CBD) เพียง 1 อาคาร 

ความตอ้งการพืน้ท่ีสาํนักงานเช่าและอัตราค่าเช่ายังมีแนวโน้มสูงขึน้ โดยเฉพาะในอาคารสาํนักงานเกรดเอ ในย่าน 
Central Business District (CBD) ท่ีอยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ่งเป็นผลมาจากความตอ้งการเช่าอาคารท่ีเพ่ิมขึน้
ในขณะท่ีพืน้ท่ีอาคารสาํนกังานเกรดเอ ยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างจาํกัด กลุ่มธุรกิจท่ีมีความตอ้งการเช่าสาํนกังานเพ่ิมขึน้ในปีนี ้
เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ e-commerce และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ consumer finance (ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีขยาย
ธุรกิจใหบ้รกิารธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ตและใหบ้รกิารออนไลน ์ไม่ใช่การขยายหรือเพ่ิมสาขา) 

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาคารสาํนักงานมีปัจจัยกดดันจากสาํนักงานให้เช่ารูปแบบใหม่ หรือ “co-working space” ท่ีมี
ลักษณะพืน้ท่ีเป็นสาํนักงานเต็มรูปแบบพรอ้มดว้ยอุปกรณ์พืน้ฐานท่ีจาํเป็น โดยคิดค่าใชจ้่ายตามปริมาณการใชส้อย 
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าท่ีไม่ตอ้งการลงทุนตบแต่งพืน้ท่ีสาํนักงานและตอ้งการความยืดหยุ่นสูง co-working 
space จึงเขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาดของอาคารสาํนกังานใหเ้ช่าเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้ในไตรมาส 2 มีอาคารสาํนกังาน
อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง คิดเป็นพืน้ท่ีสาํนกังานใหม่ใหเ้ช่าอีกประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร และจะทยอยสรา้งเสรจ็
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ในช่วง 3 ปีนี ้ขอ้มูลจาก ซีบีอารอี์ ระบุเพ่ิมว่า ขณะนีม้ีท่ีดินใจกลางเมืองหลายแปลงกาํลังถูกพัฒนาและอยู่ในขั้นตอน
วางแผนก่อสรา้งเป็นอาคารสาํนกังานใหเ้ช่าอีก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสาํนกังานใหเ้ช่าในอนาคต โดยในระยะยาว 
หากพืน้ท่ีใหเ้ช่ามีมากกว่าความตอ้งการ อาจส่งผลกระทบใหอ้ตัราพืน้ท่ีว่างจะเพ่ิมขึน้และอตัราค่าเช่าจะลดลงตามลาํดบั 

เพ่ือรกัษาความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั บรษิัทฯ ยงัคงใชก้ลยทุธก์ารสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูเ้ช่าโดยในปี 2561 บรษิัท
ฯ ไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้ช่าอย่างตอ่เน่ือง ทัง้การจดักิจกรรมขายสินคา้ลดราคาจากแบรนดสิ์นคา้ชัน้นาํ, กิจกรรมขาย
อาหารและขนม (Food Truck), กิจกรรมประกวดรอ้งเพลง (singing contest), กิจกรรมวิ่ง “Vertical Run”, กิจกรรมตาม
งานประเพณีเช่น ตกับาตรรบัปีใหม่ สรงนํา้พระช่วงเทศกาลสงกรานต,์ กิจกรรมเพ่ือช่วยสงัคมต่างๆ, กิจกรรมเพ่ือความ
ปลอดภยั อนัไดแ้ก่ การซอ้มอพยพคนภายในของผูเ้ช่าอาคารหากเกิดเหตุอคัคีภยัประจาํปี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัขึน้นีม้ี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมความบนัเทิง สนัทนาการ, ความสะดวกสบาย เนน้ยํา้ความปลอดภยัในอาคารสงู และสรา้งสงัคมท่ี
น่าอยู่ในอาคาร กิจกรรมดงักล่าว จึงเป็นส่วนช่วยสะทอ้นผลการดาํเนินงานของอาคารทัง้ของบรษิัทฯ และอาคารท่ีบรษิัทฯ 
เป็นผูบ้ริหารอาคาร ใหร้กัษาระดบัอัตราการเช่าเกือบ 100% และอัตราค่าเช่าไดสู้งเป็นอันดบัตน้ๆ ในระดับเดียวกนัใน
ตลาด 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาโครงการ การออกแบบ และการอนรุกัษ์พลงังาน นอกจากทัง้ 3 อาคาร ไดแ้ก่ อาคาร
ปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์อาคารสาทร สแควร ์และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ไดร้บัการรบัรองเป็นอาคารท่ีก่อสรา้งให้
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership in Energy and Environment 
Design) ของ USGBC แลว้นั้น อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์และอาคารสาทร สแควร ์ยังไดร้ับรางวัล Thailand 
Energy Awards และ ASEAN Energy Awards  และเมื่อช่วงปลายปี 2560 ท่ีผ่านมา อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรไ์ดร้บั
รางวัล 2 รางวัล Best Office Development และ Best Green Development จาก Thailand Property Awards 2017 
และล่าสดุ FYI Center ยงัไดร้บัรางวลัดา้นอนุรกัษ์พลงังาน ประเภทอาคาร – อาคารสรา้งสรรคเ์พ่ือการอนุรกัษ์พลังงาน 
(อาคารใหม่) จากการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561  

สาํหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของการเช่าพืน้ท่ีสาํนักงาน จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศ และบริษัทต่างชาติชั้นนาํจาํนวน
ประมาณ 500 ราย โดยผูเ้ช่าตอ้งการสรา้งภาพลกัษณท์างการตลาดขององคก์รบนทาํเลใจกลางเมือง สถานท่ีตัง้ใกลร้ะบบ
ขนส่งสาธารณะหรือเชื่อมกับรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือเอ็มอารที์ท่ีลกูคา้และพนกังานของผูเ้ช่าสามารถเขา้ถึงอาคารสาํนกังาน
ไดโ้ดยสะดวก การเป็นอาคารประหยดัพลงังานส่งเสริมการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการทาํงานของพนกังานจะช่วยให้
พนกังานรกัองคก์รและภมูิใจต่อความใส่ใจท่ีองคก์รมีใหต้่อพนกังาน นอกจากนีผู้เ้ช่ามกัจะเลือกพืน้ท่ีเช่าท่ีมีความยืดหยุ่น
ในการจัดสาํนักงานไดห้ลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ขององคก์รผู้เช่าได ้ซึ่งอาคารต่างๆ 
ภายใตก้ารดแูลของบรษิัทฯ มีคณุสมบตัิท่ีสามารถรองรบัผูเ้ช่าบรษิัทขนาดเล็กจนถึงองคก์รขนาดใหญ่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการดงักล่าวของลกูคา้ไดท้ัง้หมดท่ีกล่าวมา 

ดา้นกลยทุธใ์นการปล่อยเชา่พืน้ท่ี บรษิัทฯ ดาํเนินการผ่าน Agency ชัน้นาํซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของการเช่าอาคารสาํนกังาน
ท่ีลกูคา้จะติดต่อผ่าน Agency ดังนั้น บริษัทฯ จะประสานงานกับ Agency อย่างใกลช้ิด คัดสรรและตรวจสอบประวัติ
ลกูคา้ ประเภทธุรกิจของลกูคา้ พรอ้มใหข้อ้มลูท่ีลกูคา้ตอ้งการ และเสนอราคาค่าเช่าท่ีเหมาะสม รวมถึงติดตามผลจนถึง
ท่ีสุด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีการทาํกิจกรรมลูกคา้สัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง และรักษาระดับการบริการ มีมาตรฐานและ
กระบวนการจดัการอาคาร มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวด มีการตรวจสอบงานระบบและบาํรุงรกัษาอยู่สมํ่าเสมอ  
อีกทัง้ยงัมีช่องทางส่ือสาร ประชาสมัพนัธ ์กับผูเ้ช่าผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้อินเตอรเ์น็ตและโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ เช่น เว็บ
เพจ เฟซบคุ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอกยํา้แบรนดข์องอาคารสาํนกังาน 
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2.5 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
2.5.1 การจัดหาวัตถดิุบ 

โครงการท่ีอยูอ่าศยั 

ท่ีดิน 

ท่ีดินเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทาํเลเดิมซึ่งมีฐานลกูคา้ชดัเจนเพ่ือทดแทนสินคา้ในโครงการเดิมท่ี
กาํลงัจะหมดไป  และในทาํเลใหม่ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือกระจายความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ โดยบรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัใน
การจดัหาท่ีดินเพ่ือนาํมาพฒันาโครงการเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัในการแข่งขนั 

ดงันัน้ราคาท่ีดินท่ีปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ ทาํใหต้น้ทนุโครงการเพ่ิมสงูขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ไดพ้ยายามจดัหาท่ีดิน
ในทาํเลท่ีเหมาะสมกบัราคา เพ่ือรองรบัการขยายตวัของบรษิัทฯ ในอนาคต  ถึงแมจ้ะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือทางด่วน
มาก แต่ก็สามารถเดินทางเขา้ออกไดส้ะดวก อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัมีนโยบายในการซือ้ท่ีดินผืนใหญ่ เพ่ือพฒันาหลายโครงการ
ครอบคลมุทกุระดบัราคาสินคา้ท่ีอยู่อาศยัในทาํเลเดียวกนั โดยในขัน้ตอนการจดัหาท่ีดินและพฒันาโครงการ บรษิัทฯ มีทีม
วิจัยในการสาํรวจสภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภค จากนั้นจะทาํการประมวลผลการศึกษาเพ่ือ
นาํมากาํหนดแนวคิดรูปแบบ ทาํเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ เพ่ือนาํเสนอให้
คณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุตัิ 

การจดัซือ้ท่ีดิน ท่ีมีศกัยภาพและสามารถนาํมาพฒันาไดท้นัตามแผนธุรกิจท่ีบรษิัทฯ กาํหนด แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 

 

1. จากท่ีดินท่ีนายหนา้ขายท่ีดินนาํมาเสนอ และ บรษิัทฯ เป็นคนกาํหนดทาํเลเพ่ือใหน้ายหนา้ดาํเนินการ  
2. ติดต่อซือ้ท่ีดินโดยทีมงานของบรษิัทฯ โดยตรง กบัเจา้ของท่ีดิน 
3. ลงประกาศโฆษณาแสดงความตอ้งการซือ้ท่ีดินในส่ือต่างๆ ทัง้ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

วสัดุก่อสร้าง 

บริษัทฯ ไดม้ีการเจรจาต่อรองผูผ้ลิตวสัดุก่อสรา้งเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้
จดัซือ้วสัดุก่อสรา้งเอง โดยวสัดุบางรายการมีการยืนยนัราคาล่วงหนา้ประมาณ 6 เดือนขึน้ไปกับผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 
อีกทัง้การสั่งซือ้เป็นจาํนวนมากจะทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกบัผูข้ายและควบคมุตน้ทนุค่าก่อสรา้งได ้
ทั้งนีฝ่้ายจัดซือ้จะทาํหนา้ท่ีติดตามการเคล่ือนไหวของราคาวัสดุก่อสรา้ง แลว้นาํมาประเมินและคาํนวณเป็นตน้ทุนค่า
ก่อสรา้ง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ในกรอบท่ีประเมินไว้ แต่ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงเกินกว่าท่ี
ประมาณไว ้บรษิัทฯ จะจดัหาวสัดอ่ืุนท่ีมีคณุภาพใกลเ้คียงกนัทดแทน 

โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม 

ท่ีดิน 

ท่ีดินท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาโครงการเชิงพาณิชยกรรม ควรเป็นทาํเลท่ีตัง้อยู่ในย่านธุรกิจ มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 
หากอยู่ในแนวรถไฟฟ้าจะเป็นปัจจยัหนุนต่อโครงการยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การจดัหาท่ีดินในทาํเลดงักล่าวมีความทา้ทาย
มากขึน้เน่ืองจากขอ้จาํกดัของพืน้ท่ี และราคาท่ีดินท่ีปรบัตวัสงูขึน้ทกุปี นอกจากนีเ้งื่อนไขของกรรมสิทธิ์ของท่ีดินในบริเวณ
ดังกล่าวมักจะเป็นการขายสิทธ์ิการเช่าระยะยาวแทนท่ีจะขายโอนกรรมสิทธ์ิขาด ดังนั้น ในการจดัหาท่ีดินเพ่ือพัฒนา
โครงการจึงตอ้งรอใหท่ี้ดินผืนนัน้ๆ หมดภาระผกูพนัตามสญัญาเดิมหรือปลอดจากภาระใดๆ เสียก่อน 

อย่างไรก็ตามจากการท่ีบริษัทฯ มีทั้งประสบการณ์และความพรอ้มในการพัฒนาโครงการในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ง
อาคารสาํนกังาน, โรงแรม, เซอรว์ิส อพารท์เมน้ท ์และศนูยก์ารคา้ อีกทัง้บรษิัทฯ มีประสบการณใ์นการเช่าและพฒันาท่ีดิน
กับเจา้ของท่ีดินรายใหญ่มาอย่างยาวนานและไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ในสญัญาเช่ามาดว้ยดีโดยตลอด จนมีชื่อเสียง
และไดร้บัการยอมรบัโดยทั่วไป เหล่านีส่้งผลใหบ้รษิัทฯ ไดม้ีโอกาสในการพฒันาท่ีดินแปลงท่ีมีศกัยภาพเช่น ท่ีดินโครงการ 
FYI Center ท่ีตัง้อยู่บรเิวณส่ีแยกรชัดาภิเษกตดักบัถนนพระราม 4 เป็นตน้    
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ในการเช่าท่ีดินนัน้บรษิทัฯ จะทาํสญัญาการเช่าท่ีดินโดยทั่วไปเป็นเวลา 30 ปี และ/หรืออาจมีเงื่อนไขในการเช่าตอ่อีก 30 ปี 
การพฒันาโครงการจึงตอ้งเนน้พฒันาในท่ีมีศกัยภาพสงูและการคมนาคมสะดวก การจดัหาท่ีดินในแต่ละครัง้ฝ่ายบรหิาร
จะเป็นผูเ้ขา้ไปดูพืน้ท่ีดว้ยตนเอง โดยมีการศึกษาขอ้ดีขอ้เสีย ขอ้มูลดา้นกฎหมายและผังเมืองและขอ้มูลทางการตลาด
อย่างละเอียด ก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุตัิการซือ้หรือเช่าท่ีดินในแต่ละแปลง 

วสัดุก่อสร้าง 

ปัจจุบนัผูร้บัเหมาท่ีบริษัทฯ ว่าจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัหาวสัดสุาํหรบัการก่อสรา้ง บริษัทฯ ไดร้ะบุรายละเอียดราคา
ของวสัดกุ่อสรา้งไวใ้นสญัญาจา้ง เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากราคาวสัดกุ่อสรา้งท่ีอาจเพ่ิมสงูขึน้ 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากวัสดุก่อสรา้งขาดแคลนในระหว่างก่อสรา้ง อีกทั้งการจา้งเหมาจะทาํการคัดเลือกผูร้บัเหมาท่ีมี
ประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญ และผลงานท่ีผ่านมาเป็นท่ียอมรบั เพ่ือสามารถส่งมอบงานท่ีมีคณุภาพไดต้ามกาํหนดการ
ตามสญัญา 

2.5.2 การพัฒนาโครงการ 

โครงการท่ีอยูอ่าศยั 

บรษิัทฯ จะศกึษาความเป็นไปไดข้องการขายและพฒันาโครงการ โดยฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายพฒันาธุรกิจ จะทาํงาน
รว่มกนัในการสาํรวจตลาด การออกแบบ การตัง้ราคา หลงัจากบรษิัทฯ ไดซ้ือ้ท่ีดินแลว้ บรษิัทฯ จะดาํเนินการออกแบบดา้น
สถาปัตยกรรมทัง้ออกแบบเอง และว่าจา้งบรษิัทออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตวับา้น และ
การออกแบบภายในบา้น จากนัน้จะว่าจา้งผูร้บัเหมาเพ่ือวางแผน/ดาํเนินการก่อสรา้งบา้นและการตรวจสอบคณุภาพโดยมี
ขัน้ตอนการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี ้
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โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม 

บรษิัทฯ จะเปิดประมลูราคาในส่วนของงานผูร้บัเหมาโครงการ โดยผูท่ี้ชนะการประมลูจึงจะทาํสญัญาการก่อสรา้งแบบทัง้
โครงการและมกีารรบัประกนัราคา โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

 

2.5.3 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการท่ีอยูอ่าศยั 

สาํหรบัโครงการท่ีอยู่อาศัย บริษัทฯ ไดม้ีการออกแบบพฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในทุกๆ โครงการ เพ่ือมิให้
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดว้างระบบบาํบดันํา้เสียสาํหรบับา้นแตล่ะหลงัและระบบบาํบดันํา้เสียส่วนกลาง 
รวมถึงจดัใหม้ีการตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้ ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดก่อนท่ีจะระบายลงสู่ทางนํา้สาธารณะต่อไป  

สาํหรบัโครงการท่ีตอ้งจัดทาํผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ ก็ไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขอ
อนญุาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่อสาํนกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสรา้งโครงการและดาํเนินมาตราการต่างๆ ตามท่ีระบุในรายงานฯ เพ่ือลดผลกระทบจากงาน
ก่อสรา้งต่อชมุชนโดยรอบโครงการ 

โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม 

สาํหรบัอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสงู บรษิทัฯ ไดม้ีการออกแบบพฒันาระบบสาธารณปูโภคท่ีเหมาะสมในทกุๆ โครงการ 
เพ่ือมิใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไดว้างระบบบาํบัดนํา้เสียรวมสาํหรับส่วนใช้สอยทั้งหมด รวมถึงจัดใหม้ีการ
ตรวจสอบคุณภาพนํา้ทิง้ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดก่อนท่ีจะระบายลงสู่ทางนํา้สาธารณะต่อไป เพ่ือทาํใหเ้กิด
สภาพแวดลอ้มท่ีดีบรษิัทฯ จึงคาํนึงถึงการเพ่ิมตน้ไมห้รือพืน้ท่ีสีเขียวของโครงการ มากกว่าท่ีกาํหนดในกฎหมายเสมอ 
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นอกเหนือจากนัน้ บริษัทฯ ยงัว่าจา้งท่ีปรกึษาเพ่ือเตรียมการดงักล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่อสาํนักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร และดาํเนินมาตราการต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายงานฯ เพ่ือลดผลกระทบจากงานก่อสรา้งต่อชมุชนโดยรอบโครงการ   

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังออกแบบและก่อสร้างอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED 
(Leadership in Energy and Environment Design) Certificated” กับ USGBC เช่น โครงการอาคารสํานักงานสาทร 
สแควร ์เป็นนวตักรรมใหม่ของอาคารท่ีเนน้การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม เช่น มีระบบระบายอากาศ ควบคุมระดบัก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์การหมนุเวียนของระบบทาํความเย็นโดยใชร้ะบบนํา้เย็น (ไม่มีสารเคมี) และระบบแสงสว่างในพืน้ท่ี
อาคารจะใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตช์นิดประหยดัไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือ หลอด LED เพ่ือประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้า เป็นตน้ 

2.5.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

2.5.4.1 โครงการท่ีอยูอ่าศยั 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มียอดบา้นท่ีไดร้บัการจองแลว้และรอโอนใน  37 โครงการ จาํนวนรวม 1,102 หน่วย 
คิดเป็นมลูค่าขายทัง้สิน้ 4,537 ลา้นบาท 

2.5.4.2 โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม 

ในปัจจุบันบริษัทฯ กําลังดําเนินการพัฒนาโครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN) บนท่ีดินของ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ขนาดเนือ้ท่ี 13-3-93.64 ไร่ โดยพัฒนาเป็นอาคาร Mixed-Use Complex ซึ่งประกอบไปดว้ย
พืน้ท่ีสาํนกังาน ท่ีพกัอาศยั โรงแรม หอ้งอเนกประสงค ์โรงภาพยนตร ์และศูนยก์ารคา้ ซึ่งจะก่อสรา้งเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น สองทาวเวอร ์ชั้นใตด้ิน 2 ชั้น พืน้ท่ีก่อสรา้งรวม 222,887 ตารางเมตร โดยอาคารดงักล่าวไดร้บั
ใบอนุญาตก่อสรา้งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเริ่มงานก่อสรา้งเป็นท่ีเรียบรอ้ย ส่วนงานผูร้บัเหมาหลกัไดท้าํการประมลู
และคดัเลือกใหบ้ริษัท นนัทวนั จาํกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) เขา้เริ่มงานก่อสรา้งในตน้เดือนมกราคม 2560 โดยมี
กาํหนดการแลว้เสร็จของอาคารภายใน ปี 2562 นอกจากนีโ้ครงการยงัไดม้ีการสรา้งทางเดินเชื่อมใตด้ินจากชัน้ใตด้ินของ
โครงการไปยงัสถานีรถไฟฟ้าสามย่าน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้า
ใชอ้าคาร โดยไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเมื่อตน้ปี 2561 ท่ีผ่านมา และไดท้าํการคดัเลือกผูร้บัเหมาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในงานดงักล่าว อนัไดแ้ก่ บริษัท เนาวรตันพ์ฒันาการ จาํกัด (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินงานดงักล่าว ซึ่งปัจจบุนังาน
ดังกล่าวไดแ้ลว้เสร็จและทาํการขออนุญาตหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเปิดใชท้างเชื่อมดงักล่าวอย่างเป็นทางการในเดือน
กนัยายน 2562 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

จากการประเมินของฝ่ายจัดการพบว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีปัจจัยเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจากการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

3.1 ปัจจยัเส่ียงดา้นการดาํเนินงาน 

เน่ืองดว้ยลกัษณะท่ีตา่งกนัของการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ จึงจดัประเภทความเส่ียงตามลกัษณะธุรกิจคือ 1) ธุรกจิ
โครงการท่ีอยู่อาศยั และ 2) โครงการเชิงพาณิชยกรรม ดงันี ้ 

3.1.1 โครงการท่ีอยู่อาศัย 

ความเส่ียงในการดาํเนินงานโครงการท่ีอยู่อาศยัแบ่งออกไดเ้ป็น 9 ปัจจยัหลกั อนัไดแ้ก ่

3.1.1.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ์

แนวโน้มตลาดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้มีแผนธุรกิจลงทุนในแนวราบมากขึน้ ทาํให้เพ่ิมทางเลือกให้ลูกค้ามีตัว
เปรียบเทียบและชะลอการตดัสินใจ การเลือกทาํเล และสินคา้ในราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงการหาท่ีดินล่วงหนา้เพ่ือวางแผน
ระยะยาวในการพฒันาโครงการจึงสาํคญัมาก และตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพราะดว้ยสภาวะเศรษฐกิจและตลาด
อสงัหารมิทรพัยท่ี์ยงัคงชะลอตวัอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัจากความผนัผวนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ทางบรษิัท
ฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญัในการติดตามดัชนีชีว้ดัทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรพัยท์ั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
ใกลช้ิด เพ่ือเป็นขอ้มลูในการพฒันากลยทุธข์องบริษัทใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นขณะนัน้ 

3.1.1.2 ความเส่ียงดา้นการบริหารตน้ทนุ 

เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาผูผ้ลิตหลายหลายเริ่มปรบัราคาวสัดุก่อสรา้งบางประเภท ซึ่งจะมีผลทาํใหต้น้ทุนสินคา้สงูขึน้ และ
กาํไรสินคา้ท่ีเป็น backlog ลดลง บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการควบคุมและลดความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสรา้งและตน้ทุนแรงงาน โดยการเจรจากับทางผู้ผลิตให้คงราคาเดิมสาํหรับสินคา้ท่ีเป็น backlog และ
พิจารณาผูผ้ลิตรายใหม่เพ่ือเปรียบเทียบราคา โดยจดัซือ้วสัดกุ่อสรา้งบางรายการจากผูผ้ลิตโดยตรง และยงัมีการจดัการ
ประกวดราคาจากตัวแทนต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบและคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและราคาเหมาะสมท่ีสุด รวมถึงมี
แผนการหาวสัดทุดแทนในกรณีท่ีราคาวสัดปุรบัตวัสงูขึน้หรือขาดแคลนเพ่ือรกัษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตน้ทุน 
รวมถึงการจา้งผูร้บัเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผูร้บัเหมารายใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดตน้ทนุแรงงานในการก่อสรา้งได ้

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการพฒันานวตักรรมการกอ่สรา้งและออกแบบสินคา้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการใช้
วสัดกุ่อสรา้งใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3.1.1.3 ความเส่ียงของการขาดแคลนแรงงานและผูรั้บเหมา 

เพ่ือบรรเทาความเส่ียงของการขาดแคลนผูร้บัเหมา บริษัทฯ จึงมีแนวทางการบริหารจดัการโดยการสรา้งสายสมัพนัธอ์นัดี
กับผูร้บัเหมาผ่านการสนบัสนุนในดา้นการจดัหาวตัถดุิบใหแ้ก่ผูร้บัเหมา, การถ่ายทอดองคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้ง, การจดัสรร
ปริมาณงานใหแ้ก่ผูร้บัเหมาแต่ละรายอย่างโปร่งใส เป็นธรรมบนหลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ กาํหนด มีการปรบัขึน้ค่าจา้งใหแ้ก่
ผูร้บัเหมาเมื่อตน้ทุนการดาํเนินงานของผูร้บัเหมาเพ่ิมขึน้ เช่น ค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่า ราคาวสัดุก่อสรา้งปรบัตวัสงูขึน้ตาม
ความเหมาะสม ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กาํหนด รวมถึงดแูลใหผู้ร้บัเหมาไดร้บัค่าจา้งตรงตามเวลาท่ีไดต้กลงกนัไว ้ 

ในขณะเดียวกันบรษิัทไดน้าํแนวคิดการก่อสรา้งบา้นแบบสาํเรจ็รูป (Pre-cast) มาใชเ้พ่ือบรรเทาความเส่ียงการขาดแคลน
แรงงานอีกทางหน่ึง เน่ืองจากการก่อสรา้งบา้นสาํเรจ็รูปจะใชผ้นงัและชิน้งานท่ีไดข้ึน้รูปจากโรงงานมาประกอบท่ีหนา้งาน 
ทาํใหน้อกจากจะใชเ้วลาการก่อสรา้งนอ้ยกว่าการก่อสรา้งบา้นแบบเดิมแลว้ ยงัสามารถลดการพ่ึงพาแรงงานท่ีมีฝีมือลงไป
ไดด้ว้ย 
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3.1.1.4 ความเส่ียงดา้นตลาด การขาย และลูกคา้ไม่รับโอน  

เพ่ือปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศท่ีมีการแข่งขนัสงู บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเร่ืองทาํเลของ
โครงการ การพฒันาฟังกช์ั่น และสภาพแวดลอ้มภายในโครงการใหเ้หนือกว่าคู่แข่งในราคาท่ีแข่งขนัได ้โดยบริษัทฯ ไดท้าํ
การสาํรวจทาํเลและบริเวณโดยรอบก่อนการตัดสินใจซือ้ท่ีดิน รวมถึงทาํการศึกษาสภาพตลาดและสรา้งระบบจัดเก็บ
ฐานขอ้มลูลกูคา้อย่างเป็นระบบ เพ่ือนาํไปวิเคราะหใ์นการเลือกสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดนัน้ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง และทาํใหส้ามารถประมาณการยอดขายไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจรงิ 

ในการลดความเส่ียงของลกูคา้ไม่รบัโอน ทางบริษัทฯ มีการแจง้ใหล้กูคา้เขา้ตรวจรบัสินคา้ล่วงหนา้ และมีระบบการแกไ้ข
หรือซ่อมแซมใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้อย่างรวดเรว็ เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสดุ  

นอกจากนี ้ทางบรษิัทฯ ยงัช่วยลกูคา้ในการประสานงานกบัสถาบนัการเงินดา้นวงเงินกูเ้พ่ือใหไ้ดร้บัการอนมุตัิตรงตามงวด
การรบัโอนกรรมสิทธิ์ 

3.1.1.5 ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชย ์

ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเขม้งวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผูบ้ริโภคท่ีซือ้ท่ีอยู่อาศยั อนัเน่ืองจากความวิตกของภาระ 
หนีสิ้นครวัเรือนท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ซึ่งอาจจะมีความเส่ียงท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะปฏิเสธไม่อนมุตัิสินเชื่อแก่ลกูคา้ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อยอดการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ จะจดัสมัมนาเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มธนาคาร ใชห้ลกัเกณฑ์
ของบรษิัท เพ่ือกระตุน้และจงูใจใหก้ลุ่มธนาคารอนมุตัิสินเชื่อเรว็ขึน้และปฏิเสธนอ้ยลง นอกจากนีย้งัมีมาตรการ LTV ท่ีทาํ
ใหล้กูคา้ตอ้งจ่ายเงนิเดาวนม์ากขึน้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บรษิัทฯ จะประเมินคณุสมบตัิเบือ้งตน้และความสามารถใน
การผ่อนชาํระเงินกูข้องลูกคา้ท่ีจะขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงินตัง้แต่ช่วงท่ีเขา้มาซือ้โครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงิน  ซึ่งจะทาํใหค้วามเส่ียงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง รวมถึงการเตรียมความพรอ้มและใหค้าํแนะนาํกบัลกูคา้
ในการขออนุมตัิสินเชื่อ และหาแนวทางร่วมกันกับกลุ่มธนาคารเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือสาํหรบัลกูคา้บา้นหลังท่ี
สอง และหลงัท่ีสาม 

3.1.1.6 ความเส่ียงดา้นการบริหาร   

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ฝ่ายโครงการ ตอ้งมีการบริหารโครงการโดยพฒันาไม่ใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อพืน้ท่ีขา้งเคียงและชุมชน ตอ้งมี
การจดัการใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีมาตรฐาน โดยการก่อสรา้งใหต้รงตามแบบ กาํหนดมาตรฐานวสัด ุกาํหนดรายละเอียด
การขายใหช้ดัเจน รวมถึงชีแ้จงเร่ืองการรบัประกนัสินคา้ต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นของลกูคา้ และตอ้งมี
การจดัการบรกิารหลงัการขายท่ีดี สรา้งความเขา้ใจใหล้กูคา้ 

2. ฝ่ายสนับสนุนโครงการ ตอ้งกาํหนดระยะเวลาการทาํงานใหส้อดคลอ้งและส่งเสริมกับแผนงานของโครงการ 
เพ่ือใหเ้กิดการบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.1.1.7 ความเส่ียงดา้นการจดัซ้ือท่ีดินในการประกอบการ 

1. ความเส่ียงท่ีไม่สามารถซือ้ท่ีดินได ้ในขัน้ตอนการซือ้ท่ีดินนัน้บางครัง้บรษิัทฯ อาจจะไม่สามารถซือ้ท่ีดินแปลงท่ี
ตอ้งการได ้อนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตดุงันี ้
- มีผูซ้ือ้รายอ่ืนเขา้มาซือ้แข่งกบับรษิัทฯ  โดยใหร้าคาหรือเงื่อนไขท่ีดีกว่า 
- เจา้ของท่ีดินเพ่ิมราคาขายสงูกว่าราคาเดิมท่ีแจง้ไวม้าก 
- บริษัทฯ ไม่สามารถรวบรวมท่ีดินไดต้่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกันซึ่งอาจจะเกิดจากเจา้ของท่ีดินบางรายเปล่ียน

เงื่อนไขการขายหรือมีผูม้าทาํสญัญาซือ้ขายท่ีดินบางแปลงดกัไวก้่อนแลว้ 

2. การซือ้ท่ีดินท่ีผิดพลาด ถึงแมว้่าในขัน้ตอนการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ จะมีการทาํ Check list ทัง้ก่อนท่ีจะขออนมุตัิ
ต่อคณะกรรมการบรหิาร และมีการตรวจสอบอีกครัง้ก่อนท่ีจะวางเงินมดัจาํในการทาํสญัญาซือ้ท่ีดิน แต่ก็อาจจะ
เกิดความผิดพลาดท่ีไม่คาดคิดได ้โดยปัญหาอาจจะเกิดจากการตีความท่ีแตกต่างกันของหน่วยราชการท่ี
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เก่ียวขอ้งในการใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีดิน หรือ การท่ีไม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีไดอ้ย่างละเอียดก่อนทาํ
สญัญา เป็นตน้ 

ทัง้นีถ้า้เกิดขอ้ผิดพลาดขึน้มาจริง บริษัทฯ ก็ไดว้างแนวทางแกปั้ญหาไวโ้ดยจะปรบัเปล่ียนรูปแบบในการพฒันา
โครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพพืน้ท่ีและการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ี เพ่ือใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ใหน้อ้ย
ท่ีสดุหรือไม่กระทบเลย 

3. ความเส่ียงของความสามารถในการขายโครงการบนท่ีดินท่ีจดัซือ้มาแลว้ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามเป้าหมายท่ีวาง
ไวภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไดห้รือไม่ บรษิัทฯ ไดค้วบคุมความเส่ียงดงักล่าว โดยทาํการวิเคราะหส์ภาพตลาด
ทั้งดา้นความตอ้งการและสินคา้คงเหลือจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนในแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือปรบัปรุงขอ้มูลทางดา้น
การตลาดของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์และการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินในทาํเลต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งทาํใหบ้รษิัทฯ 
สามารถปรบัแนวทางในการพฒันาโครงการ เพ่ือตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้
ถกูตอ้ง การพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ ทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถลดความเส่ียงในการซือ้ท่ีดินไดเ้ป็นอย่างด ี

3.1.1.8 ความเส่ียงเร่ืองการดาํเนินการทางดา้นจดัสรรและกฎหมายจดัสรร 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/ระเบียบท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์รวมทั้งการเวนคืนท่ีดินเพ่ือทาํถนนหรือเพ่ือ
ประโยชนส์าธารณะอ่ืนๆ ส่งผลกระทบต่องานก่อสรา้งโครงการของบริษัททาํใหล่้าชา้กว่ากาํหนด เกิดจากระเบียบขัน้ตอน 
การขออนุญาตท่ีกาํหนดขึน้ใหม่ทาํใหม้ีความยุ่งยากขึน้ ตน้ทุนผูป้ระกอบการสูงขึน้ รวมทั้งการหยุดชะงักทั้งหมดหรือ
บางส่วน ไม่สามารถเดินหน้าไดท้าํให้รายไดต้ ํ่ากว่าเป้า เน่ืองจากภาครัฐใชเ้วลานานในการทาํประชามติและสรุปว่า
สามารถจะทาํไดห้รือไม่ โดยบริษัทฯ ไดท้าํการควบคุมความเส่ียงในดา้นนี ้โดยจดัทาํแบบสาํรวจท่ีดินก่อนซือ้ โดยกาํหนด
หัวข้อต่างๆ เช่น ผังเมือง ข้อกาํหนดเร่ืองก่อสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ และกาํหนดให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ตามพืน้ท่ีตัง้โครงการก่อสรา้ง และขอ้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จดัทาํ
แผนงานการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั เพ่ือควบคมุไมใ่หเ้กิดความล่าชา้ ดาํเนินการโทรเช็ครอบการประชมุคณะกรรมการ
จดัสรร ของสาํนกังานท่ีดินพืน้ท่ี เพ่ือนาํมาวางแผนจดัสรร มีการประชุมแชรข์อ้มลู และความรูเ้ก่ียวกับการยื่นขออนญุาต
จัดสรรท่ีดิน ทั้งนีค้วรกาํหนดอาํนาจอนุมัติ โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการตอ้งผ่านผู้มีอาํนาจตามท่ีบริษัทกาํหนดไว้ตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นพรอ้มทัง้ส่ือสารใหพ้นกังานรบัทราบ ต่อจากนัน้ บริษัทฯ 
จะทดลองวางผังโครงการท่ีผ่านการคาํนึงถึงปัจจัยเหล่านีแ้ลว้บนท่ีดินนั้นๆ ว่าไดผ้ลตรงตามความตอ้งการของบริษัทฯ 
หรือไม่ก่อนการซือ้ท่ีดิน 

3.1.1.9 ความเส่ียงจากการประกาศใช ้พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

ปลายปี 2562 จะมีการประกาศใช ้พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งจะมีผลต่อการดาํเนินงานทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลพนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ หากมีการจัดเก็บขอ้มูลภายใตก้ารรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
จาํเป็นตอ้งขออนุญาตจัดเก็บกับพนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ หรือเจ้าของขอ้มูลส่วนตัวนั้นๆ ทุกครัง้ ทางบริษัทฯ จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งแกไ้ข Application Software ทุกตัวท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งและรองรบัต่อ พ.ร.บ. ดังกล่าว และจาํเป็นตอ้ง
พิจารณานโยบายทางดา้น IT ใหม่ รวมถึงกระบวนการควบคมุดา้นการปฏิบตัิการโดยพนกังานในองคก์ร รวมถึงคู่คา้ท่ีเขา้
รว่มใชข้อ้มลูของบรษิัทดว้ย โดยการใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใหร้บัทราบ และจดัตัง้หน่วยงานกลาง
เพ่ือทบทวนและจดัทาํแผนในการแกไ้ขจา้งท่ีปรกึษาทางดา้นกฎหมายเพ่ือช่วยประเมินความเส่ียง และทบทวนนโยบายใน
การปฏิบัติงาน ในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งจัดใหม้ีผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํหนา้ท่ีวิเคราะหร์ะบบ ทาํการทบทวนและ
กาํหนดแนวทางแกไ้ข 

3.1.2 โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรม 

ความเส่ียงในการดาํเนินงานโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชยกรรม แบ่งออกไดด้งันีค้ือ 
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3.1.2.1 ความเส่ียงทางดา้นสภาวะเศรษฐกิจ 

เน่ืองดว้ยการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์โดยเฉพาะโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชยกรรม มกัใชเ้วลาในการพฒันาก่อสรา้ง
ก่อนเริ่มมีรายไดเ้ป็นระยะเวลา 2-4 ปี รวมถึงเวลาการใชส้อยประโยชนจ์ากโครงการอีก 30 ปี ถึง 60 ปี (ขึน้อยู่กับเงื่อนไข
ในสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ียาวนาน ทาํใหต้อ้งคาํนึงถึงผลกระทบจากความผนัผวนของวฏัจกัรเศรษฐกิจทัง้ขึน้และลง  
ตอ้งมีความระมดัระวงัในการลงทุนและหวงัผลการลงทุนจากโครงการในระยะยาวใหส้อดคลอ้งกับแหล่งสินเชื่อระยะยาว
ของโครงการ แต่โดยแนวโนม้แลว้เศรษฐกิจของไทยในระยะยาวก็มีการขยายตวัต่อเน่ืองมาโดยตลอด ถึงแมใ้นปีนีป้ระเทศ
ไทยไดม้ีการขยายตวัของ GDP ในอตัราท่ีลดลง ซึ่งมีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกและสงครามการคา้ระหว่างประเทศ
สหรฐัอเมริกาและจีน นอกจากนีค้่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้เมื่อเทียบกบัค่าเงินในภูมิภาคอาเซียนทาํใหร้ายไดจ้ากการส่งออก
ของไทยชลอลง และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวก็ชลอลงเช่นกนั แต่รฐับาลพยายามกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการลงทนุโครงการ 
EEC และโครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือกระตุน้การขยายตวัของเศรษฐกิจต่อไปดว้ยการเพ่ิมและขยายตวัของระบบคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกสใ์หม้ีการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบา้นใหม้ีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเทศเพ่ือนบา้นโดยรอบยังจะมีการ
ลงทุนและพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจอีกมาก จึงน่าจะช่วยส่งผลดีตอ่เศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นศูนยก์ลางระบบโลจิ
สติกสใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้าํใหม้ีการขยายตวัของเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได ้

3.1.2.2 ความเส่ียงทางดา้นตน้ทนุโครงการ 

ความเส่ียงดา้นการปรับราคาของวสัดุก่อสร้างและแรงงาน 

ในปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยและยังไม่มีวัสดุก่อสร้างชนิดใดขาดตลาด แต่
ตลาดแรงงานมีการขาดแคลน เน่ืองจากมาตรการของรฐัเขม้งวดในเร่ืองการใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีลงทะเบียนถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ทาํใหม้ีผลกระทบต่อผูร้บัเหมารายย่อยทั่วไปท่ีไม่ไดม้ีการเตรียมการหรือจดัการท่ีดีพอ แต่โครงการไดท้าํสญัญา
กบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งระดบัแนวหนา้ท่ีสามารถดแูลปัญหาดงักล่าวและสามารถจดัการคงราคาค่าก่อสรา้งตลอดระยะเวลา
ของสัญญา (ประมาณ 2-3 ปี) ได ้เพ่ือควบคุมตน้ทุนและเวลาแลว้เสร็จของโครงการใหเ้ป็นไปตามกาํหนด นอกจากนี ้
โครงการยงัปรบัปรุงวิธีการก่อสรา้ง ใชอ้ปุกรณเ์พ่ิมเพ่ือช่วยย่นระยะเวลา หรือใชว้สัดกุ่อสรา้งชนิดใหม่ท่ีช่วยประหยดัเวลา
และลดการใชแ้รงงานหรือค่าก่อสรา้งดว้ย 

ความเส่ียงดา้นการเงิน 

สถาบนัการเงินต่างๆ ยงัคงระมดัระวงัในการปล่อยสินเชื่อ เน่ืองจากแนวโนม้หนีค้รวัเรือนยงัไม่ลดลง และสถาบนัการเงินมี
การดแูลหนีเ้สียมิใหเ้พ่ิมขึน้อย่างระมดัระวงั บรษิัทจึงไดเ้ตรียมขอ้มลูสาํหรบัการขอสินเชื่อดงักล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการ
ไดร้บัการอนมุตัิสินเชื่อในอตัราท่ีเหมาะสมโดยเป็นผลสะทอ้นจากความแขง็แกรง่ของผูถื้อหุน้หลกัและความน่าเชื่อถือของ
บริษัทจากการประเมินของ TRIS Rating ในระดับ BBB+ ซึ่งโครงการไดร้บัการอนุมัติเงินกูส้าํหรบัโครงการจากสถาบนั
การเงินชัน้นาํในปี 2561 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนีใ้นปลายปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รบัขึน้อตัราดอกเบีย้จาก 1.5% เป็น 1.75% และออกมาตราการ
ควบคุมสินเชื่อใหเ้ขม้งวดขึน้ในโครงการ LTV ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกาํลงัซือ้ และตน้ทุนทางการเงินของโครงการ ซึ่ง
บริษัทตอ้งทาํงานหนกัขึน้เพ่ือวิเคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้ใหแ้ม่นยาํขึน้ อีกทัง้ตอ้งหาทางลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหเ้กิด
ความคุม้ค่าเพ่ือยงัคงอตัรากาํไรเอาไว ้

3.1.2.3 ความเส่ียงดา้นมาตรการส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการก่อสร้างโครงการ 

โครงการไดป้ฏิบัติตามมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงนาํเสนอรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
สมํ่าเสมอ เพราะตระหนกัถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้และพยายามลดผลกระทบจากการก่อสรา้งตอ่ชมุชนโดยรอบใหเ้หลือนอ้ย
ท่ีสดุ ซึ่งในปัจจบุนัไดม้ีหน่วยงานทางดา้นการศกึษาไดข้อเขา้มาเยี่ยมชมโครงการเพ่ือศกึษาวธีิการก่อสรา้งและการป้องกนั
ผลกระทบต่างๆ เป็นระยะๆ 
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3.1.2.4 ความเส่ียงทางดา้นการตลาด 

สภาวะตลาดทั่วไปยงัคงมีการแข่งขนัสงู รวมถึงกาํลงัซือ้ยงัไม่เขม้แข็ง จึงตอ้งมีการหาขอ้มลูในดา้นการตลาด โดยดาํเนิน
การศึกษาลกูคา้กลุ่มเป้าหมายและสาํรวจตลาดของคู่แข่ง ถึงแนวโนม้ความตอ้งการดา้นต่างๆ ของลกูคา้ เช่น ไลฟ์สไตล์
การใชช้ีวิตของลกูคา้, การใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม, การประหยดัพลงังาน เป็นตน้ มาร่วมกับวิสยัทศันข์องบริษัทเพ่ือนาํมาใช้
เป็นขอ้มลูประกอบการออกแบบใหส้อดคลอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้หรือนาํเสนอประสบการณท่ี์เหนือกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า และทาํให้ลูกค้าเกิดความรูส้ึกท่ีแตกต่างท่ีพึงพอใจเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม อีกทัง้ยงัหาช่องทางการส่ือสารกับลกูคา้ผ่านอินเทอรเ์น็ตและโซเชียลเน็ตเวิรค์ต่างๆ หรือช่องทางการตลาด
อ่ืนๆ นอกจากนีฝ่้ายจัดการยังตอ้งคอยติดตามความเปล่ียนแปลงของตลาดท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอ เพ่ือจะไดต้อบสนองต่อ
สถานการณต์่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัไดอ้ย่างทนัท่วงที และตอ้งทาํใหไ้ดด้ว้ยความรวดเรว็กว่าคู่แข่ง 

3.1.2.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยท่ีรฐับาลใหค้วามสาํคัญกับการออกกฎหมายต่างๆ ใหม้ีความทนัสมัยและสอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคม
ปัจจุบันใหม้ากท่ีสุด ทาํใหใ้นช่วงปี 2559 – 2562 ท่ีผ่านมาไดม้ีการออกกฎหมายและแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายหลาย
ฉบบั รวมไปถึงการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายอนัอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงและโดยออ้มต่อการดาํเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ  เมื่อประเมินการเปล่ียนแปลงกฎหมายในช่วงปี 2559 – 2562 มีส่วนท่ีคาดว่าอาจจะก่อใหเ้กิด
ปัจจยัเส่ียง คือ กฎหมายเก่ียวกบัภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง, ผงัเมืองรวมใหม่ของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายเก่ียวกับ
แรงงานต่างดา้ว นอกจากนีก้ารพัฒนาก่อสรา้งโครงการดงักล่าวตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ไดร้บั
ใบอนุญาตก่อสรา้งจากกรุงเทพมหานคร, ไดร้บัความเห็นชอบในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากสาํนกันโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เป็นตน้ ซึ่งตอ้งทาํการศกึษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเตรียมการต่างๆ เป็น
อย่างดีเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งใบอนญุาตท่ีเก่ียวขอ้ง และโครงการก็ไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งและใบอนญุาตท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตาม
หมายกาํหนดการ  

3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย 

กฎหมายเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการกาํหนดนโยบายของบรษิัทฯ ในการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 นัน้มี
การแกไ้ขและเปล่ียนแปลงกฎหมายหลายฉบบั และมีการเสนอรา่งกฎหมายต่างๆ เพ่ือพิจารณาออกเป็นกฎหมายโดยอาจ
มีผลกระทบทัง้โดยตรงหรือโดยออ้มต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดร้วมรวมและประเมินการเปล่ียนแปลง
กฎหมายในช่วงปี 2562 เฉพาะส่วนท่ีคาดว่าอาจจะก่อใหเ้กิดปัจจยัเส่ียง ดงัตอ่ไปนี ้
3.2.1 กฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งเป็นภาษีท่ีจะนาํมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รวมถึงภาษีบาํรุงท้องท่ี สถานะปัจจุบัน
ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาแลว้ เป็นพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 
2562 แต่การจดัเก็บภาษีสาํหรบัท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งตามกฎหมายฉบบัดงักล่าว จะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป โดยกฎหมายฉบบันีจ้ะมีผลใหเ้ปล่ียนแปลงฐานภาษี โดยเปล่ียนจากค่ารายปี (ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) 
และราคาปานกลางของท่ีดิน (ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี) มาเป็นราคาประเมินทุนทรพัย ์และกาํหนดอตัราภาษีใหม่โดยใหอ้าํนาจ
รฐับาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกา หากพิจารณาจากพระราชบญัญัติฯ นี ้ผูถื้อครองอสงัหาริมทรพัยบ์างรายอาจตอ้งชาํระ
ภาษีสงูขึน้ ในขณะท่ี    ผูถื้อครองอสงัหารมิทรพัยบ์างรายอาจชาํระภาษีนอ้ยลง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัราคาประเมินทนุทรพัยแ์ละ
อตัราภาษีท่ีจะประกาศใชเ้ป็นตวัแปรสาํคญั 
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3.2.2 กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 โดย
มีบทบญัญัติ 2 ส่วนท่ีใหม้ีผลทนัที แต่ในส่วนบทบญัญัติท่ีจะตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ี
กฎหมายกาํหนดนัน้จะมีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้กาํหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา กฎหมายฉบบันีเ้ป็น
กฎหมายใหม่ท่ีไม่เคยมีในระบบกฎหมายไทยมาก่อน โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือทาํให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือใหม้ีมาตรการเยียวยาเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลจากการถกูละเมิดสิทธิในขอ้มลูส่วนบคุคล  

กฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีม้ีผลทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดซึ่งจะส่งผลต่อการดาํเนินการภายในของบริษัทฯเอง ต่อลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ถือหุ้น และแม้ว่าจะทาํให้เกิด
กระบวนการในการทาํธุรกรรมต่างๆ มากขึน้ แต่จะส่งผลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลูไดอ้ย่างมีระบบและปลอดภยัยิ่งขึน้ รวมถึง
เมื่อบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีและดาํเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแลว้ย่อมลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ ในการ
กระทาํความผิดภายใตก้ฎหมายฉบบันีแ้ละกฎหมายฉบบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตน้ทนุท่ีอาจเพ่ิมมากขึน้
ในการปฏิบตัิตามกฎหมายฉบบัดงักล่าวหลายประการ 

กล่าวโดยสรุป เมื่อวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงทางกฎหมายต่างๆ แลว้ เมื่อบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมนโยบายและการดาํเนินการ
ต่างๆ ท่ีรดักมุก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ใหน้อ้ยท่ีสดุได ้
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4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
4.1 ลกัษณะท่ีสาํคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มีดังนี ้

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

พานอรามา กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี คลบั กม. 199 ถ.มิตรภาพ อ.สีคิว้  

จ.นครราชสีมา 

 2,096-3-76.7  438,848,336 

 

- - บมจ. แผ่นดินทองฯ 

ท่ีดิน ต.หนองทะเล จ.กระบ่ี 118-3-20 148,472,350 - - บมจ. แผ่นดินทองฯ 

สาทร สแควร ์- สาํนกังานใหเ้ชา่ ถ.นราธิวาสราชนครนิทร ์
กรุงเทพฯ 

5-0-60.32 

 

3,037,973,223 - - บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี ้

(สิทธิการเช่า) 

เอฟวายไอ เซ็นเตอร ์

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร ์

ถ.พระราม 4  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

7-3-27.52 

1-0-47.48 

2,949,217,778 

813,629,475 

- 

 

- บมจ. แผ่นดินทองฯ 

(สิทธิการเช่า) 

ท่ีดิน ดิ แอสคอท แบงคอก ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 4-1-66.1 529,160,613 - - บมจ. แผ่นดินทองฯ 

โรงแรม ดิ แอสคอท แบงคอก อาคาร ดิ แอสคอท สาทร  
ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 

30,119 ตร.ม. 890,580,897 
 

335,618,212 

หลกัประกนัเงินกู ้
เฉพาะส่วน

อาคารและสิทธิ
การเช่า 

บจก. สาธรทรพัยสิ์น 

(สิทธิการเช่า) 
สกาย วิลล่าส ์ 793.65 ตร.ม. 35,714,250 

โกลเดน้แลนด ์บิวดิง้ ถ.ราชดาํร ิเขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 

3-1-37 81,065,129 - - บจก. นารายณ ์พาวิลเลียน 

(สิทธิการเช่า) 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

โกลเดน้ เฮอรเิทจ  
แปลงนอกผงัจดัสรร– รอพฒันา 

ถ.ราชพฤกษ์  
(เพชรเกษม - รตันาธิเบศร)์ 
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 

4-1-25.1 26,400,484 - - 

 

บจก. ยไูนเต็ดโฮมส ์

 

โกลเดน้ นีโอ ชยัพฤกษ์ – วงแหวน ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย  

จ.นนทบรีุ 

0-2-31 13,789,829 - - บจก. ยไูนเต็ดโฮมส ์

 

แกรนดิโอ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ 

0-3-58.4 1,597,399 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์ 

 

โกลเดน้ นีโอ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

0-3-42.9 43,494,983 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์ 

 

โกลเดน้ นีโอ  ๒ บางนา-กิ่งแกว้ ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชเทวะ  

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

74-1-22.7 842,026,898 369,000,000 หลกัประกนัเงินกู ้ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์ 

 

โกลเดน้ นีโอ รามอินทรา-วงแหวน แขวงจรเขบ้วั เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

3-1-70.7 224,027,783 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

รามอินทรา-วงแหวน (ท่ีดินใหเ้ชา่) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

1-0-7.2 15,912,000 -  - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

โกลเดน้ ทาวน ์๓ บางนา-สวนหลวง แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

9-2-75.2 426,981,908 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

โกลเดน้ ทาวน ์สาทร แขวงบางขนุเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ 

15-0-96.8 764,681,724 532,000,000 หลกัประกนัเงินกู+้
หนงัสือคํา้ประกนั 

บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์
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ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

โกลเดน้ ทาวน ์ลาํลกูกา-สถานีรถไฟฟ้า
คคูต 

ต.ลาํลกูกา อ.คคูต จ.ปทมุธานี 29-3-97.6 

 

264,171,515 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

โกลเดน้ ทาวน ์งามวงศว์าน-แคราย (ตวิา
นนท ์45) 

ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.
นนทบรีุ 

13-1-47 475,335,868 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

โกลเดน้ ทาวน ์๒ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

34-1-65.5 378,242,048 340,000,000 หลกัประกนัเงินกู+้
หนงัสือคํา้ประกนั 

บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

โกลเดน้ นีโอ จรญัสนิทวงศ ์35 (ถนนแกว้
เงินทอง) 

แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอก
นอ้ยกรุงเทพฯ 

5-1-66 93,177,911 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

โกลเดน้ ทาวน ์เชียงใหม-่กาดรวมโชค  ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมืองเชียงใหม่  

จ.เชียงใหม ่

37-2-6.6 430,411,069 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

 

โกลเดน้ นีโอ โคราช-เทอรม์ินอล ต.หมื่นไวย อ.นครราชสีมา  

จ.นครราชสีมา 

61-1-65 200,006,542 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

 

บางนา กม.5 

- โกลเดน้ นีโอ 

- โกลเดน้ ทาวน ์

ต.บางแกว้  
อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

92-0-8.3 480,210,260 - - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

บจก.วอคเกอร ์โฮมส ์

บจก.โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ บิส บางนา-กิ่งแกว้ ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชเทวะ  

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

0-1-53.4 30,458,471 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ เพรสทีจ วชัรพล-สขุาภิบาล 5 ถ.สขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน  

เขตสายไหม กรุงเทพฯ 

3-2-35.6 147,852,574 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     37 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์ 

สถานีรถไฟฟ้าบางพล ู

ซ.วดัโมลี ต.บางรกัใหญ่  

อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 

0-0-34.8 3,870,513 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ เพรสทีจ เอกชยั-วงแหวน ถ.เอกชยั แขวงบางบอน  

เขตบางบอน กรุงเทพฯ 

0-3-83.8 32,344,726 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์สขุสวสัดิ-์พทุธบชูา ถ.สขุสวสัดิ์ ซ.สขุสวสัดิ์ 30 

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร-์

บรูณะ กรุงเทพฯ 

0-0-21.7 3,703,814 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์ชยัพฤกษ์-วงแหวน ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย  

จ.นนทบรีุ 

7-2-7.3 180,008,696 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ บิส ๒ บางนา-กิ่งแกว้ ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชาเทวะ  

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

3-0-89.3 39,879,727 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์๒  

ป่ินเกลา้-จรญัสนิทวงศ ์

ถ.บางกรวย – ไทรนอ้ย  

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ. 
นนทบรีุ 

9-2-8.7 419,286,568 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์๓ สขุสวสัดิ-์พทุธบชูา แขวงทุง่ครุ เขตบางมด 
กรุงเทพฯ 

11-0-44.7 358,087,455 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์วิภาวด-ีแจง้วฒันะ แขวงสีกนั เขตบางเขน (ตลาด
ขวญั) กรุงเทพฯ 

7-1-87.3 289,368,883 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     38 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์ 

สถานีรถไฟฟ้าไทรมา้ 

ถ.ไทรมา้ ต.ไทรมา้ อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ 

1-1-13.4 43,300,898    - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ นีโอ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมินทร ์ แขวงคลองกุม่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

1-0-95.9 

 

44,260,514 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์วงศส์ว่าง-แคราย ต.ตลาดขวญั/สวนใหญ่  

อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 

4-1-11.4 202,030,414 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์รามอินทรา-วงแหวน แขวงหลมุไผ่ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 

17-3-20.5 561,467,326 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

7-3-54 209,702,186 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์ศรีนครนิทร-์สขุมุวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.
สมทุรปราการ  

11-1-95 256,919,416 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

5-1-73.1 234,876,055 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-สะพานใหม ่ ต.คลองถนน (ดอนเมือง) อ.
สายไหม (บางเขน) กรุงเทพฯ 

20-0-1.6 717,185,018 584,750,000 หลกัประกนั
เงินกู+้หนงัสือคํา้

ประกนั 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ นีโอ ๒ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

48-1-44.4 301,491,408 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     39 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม 81 

 

แขวงหนองแขม/หนองคา้งพล ู
เขตหนองแขม (ภาษีเจรญิ) 
กรุงเทพฯ 

33-3-9 

 

337,436,521 

 

380,000,000 หลกัประกนั
เงินกู+้หนงัสือคํา้

ประกนั 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

โกลเดน้ ทาวน ์จอมทอง-วฒุากาศ แขวงวดัราชโอรส/บางประทนุ/
บางขนุเทียน เขตบางขนุเทียน 
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 

61-0-57.2 1,282,676,992 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

โกลเดน้ ทาวน ์จอมทอง-เอกชยั แขวงบางขนุเทียน/บางประทนุ 
เขตจอมทอง/บางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 

93-1-76.4 1,172,547,554 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์สขุมุวิท- 

สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง 

ต.สาํโรงใต ้(สาํโรง) อ.พระ
ประแดง (พระโขนง) จ.
สมทุรปราการ 

10-0-72.8 

 

363,041,864 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ซิตี ้๒ ลาดพรา้ว- 

เกษตรนวมินทร ์

แขวงคลองกุม่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

10-3-89 123,696,167 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์เวสตเ์กต อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 27-0-82.2 326,769,694 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

พระราม 2 (หลงัเดอะแกรนด)์ 

- โกลเดน้ นีโอ ๓ พระราม 2 

- โกลเดน้ นีโอ ๔ พระราม 2 

- โกลเดน้ ทาวน ์๓ พระราม 2 

- โกลเดน้ ทาวน ์๔ พระราม 2 

ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมอืง

สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

176-0-7.8 958,491,966 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

บจก. เฟิรส์ แสควร ์

บจก. ไซคว์อลค์ แลนด ์



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     40 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

โกลเดน้ ทาวน ์ 

เจรญิเมือง-ซุปเปอรไ์ฮเวย ์

จ.เชียงใหม ่ 11-0-32.5 115,335,152 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

 

โกลเดน้ ทาวน ์ 

เฉลิมพระเกียรติฯ-สวนหลวง 

แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม. 15-0-64 135,423,841 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

บจก. เฟิรส์ แสควร ์

โกลเดน้ นีโอ งามวงศว์าน-ประชาชื่น ต.ปากเกรด็ อ.บางตลาด จ.
นนทบรีุ 

29-0-61.5 409,564,220 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

รตันาธิเบศร-์ราชพฤกษ ์

- แกรนดิโอ  

- โกลเดน้ ทาวน ์

-โกลเดน้ ทาวน ์๒ 

ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง  

จ.นนทบรีุ (บางกรวยไทรนอ้ย-
อกัษรา) 

134-0-96.7 1,127,318,254 - - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

บจก. ไซคว์อลค์ แลนด ์

เชียงราย 

- โกลเดน้ ทาวน-์เชียงราย บิก๊ซี   

- โกลเดน้ ทาวน ์๒ + แกรนดิโอ 

ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย 

 

14-0-1 

81-2-70 

 

292,524,493 

394,322,812 

 

- 

 

- 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

บจก. เฟิรส์ แสควร ์

บจก. วอคเกอรโ์ฮมส ์

บจก. ไซดว์อลค์ แลนด ์

บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

แจง้วฒันะ-ติวานนท ์(เมืองทอง) 

- โกลเดน้ ทาวน ์

- โกลเดน้ ซิตี ้

ต.บา้นใหม่/บางพดู อ.ปากเกรด็  

จ.นนทบรีุ 

111-3-8.2 1,522,448,279 1,438,000,000 หลกัประกนั
เงินกู+้หนงัสือคํา้

ประกนั 

บจก. ไซดว์อลค์ แลนด ์

บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     41 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

- โกลเดน้ นีโอ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

สราญพฤกษ์ รามคาํแหง ลาดพรา้ว 
แปลงจดัสรร 

ถ.รามคาํแหง แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กทม. 

0-0-22.8 

 

2,653,650 

 

- - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

ราชพฤกษ์ วงแหวน เพชรเกษม 
แปลงนอกผงัจดัสรร 

แขวงหนองแขม เขตภาษีเจรญิ 
กทม. 

9-3-56      19,780,000 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

รามอินทรา-คูบ้อน (ท่ีดินเปล่า) ขว.ท่าแรง้ ข.บางเขน กรุงเทพฯ 1-3-69.8 14,844,604 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

เดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ เฟส 1  

(อลัพีน่า) 

ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน ์เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 

38-3-1.6 1,157,121,649 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

บจก. รีกลั รีเจีย้น 

บจก. ไซดว์อลค์ แลนด ์

โกลเดน้ นีโอ สาทร 

 

แขวงบางขนุเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพ 

13-1-10.6 

 

704,521,319 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

 

เดอะแกรนด ์พระราม 2  

(รอการพฒันา-เฟส 5, 8,14) 

ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร 

17-3-99.5 86,947,622 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

แกรนดิโอ ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร 

13-2-62.9 300,147,630 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

บลิส ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร 

4-3-22.8 

 

97,106,094 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     42 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

เดอะเกรซ (ซีน ซีเนอรร่ี์) ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร 

1-2-39.4 40,393,833 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

ดิไอสแ์ลนด ์(คอรท์ยารด์) ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร 

0-1-56.5 38,023,215 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

เลค แกรนดด์ิโอเซ ่ ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร 

1-2-47.4 48,021,809 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

ท ูแกรนด ์โมนาโค บางนา-วงแหวน ถ.บางนา-ตราด กม.8  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

13-3-59.6 

 

419,648,786 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

โกลเดน้ ทาวน ์๓  

ลาดพรา้ว-เกษตรนวมินทร ์

แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ 

3-3-84.1 140,075,380 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

แกรนดิโอ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

31-1-24.8 959,918,511 769,000,000 หลกัประกนั
เงินกู+้หนงัสือคํา้

ประกนั 

บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

เดอะแกรนด ์ลกัซ ์บางนา-สวนหลวง  แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

18-2-66.9 790,280,336 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

โกลเดน้ ทาวน ์ตวิานนท-์แจง้วฒันะ 

(เลียบคลองประปา) 

ต.บา้นใหม่ อ.เมืองปทมุธานี  
จ.ปทมุธานี 

31-2-10.9 191,599,859 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

แกรนดิโอ เพชรเกษม 81 

 

แขวงหนองแขม (หนองคา้ง

พล)ู เขตหนองแขม (ภาษี

เจรญิ) กรุงเทพฯ 

12-3-40.5 

 

406,954,283 

 

350,000,000 หลกัประกนั

เงนิกู+้หนงัสือคํา้

ประกนั 

บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     43 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

รามอินทรา-วงแหวน 2 

- แกรนดิโอ 

- โกลเดน้ ทาวน ์๒ 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 

138-1-33.7 1,288,489,862 - 

 

- 

 

บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

พหลโยธิน-รงัสิต (โรงกษาปณ)์ 

- แกรนดิโอ 

- โกลเดน้ ทาวน ์

- โกลเดน้ ทาวน ์๒ 

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง  

จ.ปทมุธานี 

150-0-10.4 

 

1,057,434,364 

 

1,571,000,000 

 

หลกัประกนั
เงินกู+้หนงัสือคํา้

ประกนั 

บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

บจก. ไซคว์อลค์ แลนด ์

โกลเดน้ ทาวน ์รงัสิต คลอง 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทมุธานี 

94-3-29.5 613,262,928 306,666,360 หลกัประกนัเงินกู ้ บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม-พทุธมณฑล
สาย 3 

แขวงหนองแขม (หนองคา้ง
พล)ู เขตหนองแขม (ภาษี
เจรญิ) กรุงเทพฯ 

25-3-38.2 243,282,933 - - บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

 

เดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ เฟส 2  

(เดอไพน)์ 

ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน ์เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 

1-1-87.5 67,536,658 - - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน 

โกลเดน้ ทาวน ์ศรีราชา-อสัสมัชญั ต.สรุศกัดิ์ อ.ศรีราชา  

จ.ชลบรีุ 

13-0-98.8 410,452,821 - - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

โกลเดน้ ทาวน ์อยธุยา ต.บา้นกรด อ.บางประอิน  14-0-50.4 351,884,762 - - บจก. เฟิรส์ แสควร ์



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     44 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

จ.พระนครศรีอยธุยา  

โกลเดน้ ทาวน ์๒ ลาดพรา้ว- 

เกษตรนวมินทร ์

แขวงคลองกุม่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

0-2-24.7 

 

15,854,983 - - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

โกลเดน้ ทาวน ์พทัยาใต ้ ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ       

จ.ชลบรีุ 

24-0-4 

 

187,362,743 - - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

โกลเดน้ ทาวน ์ชลบรีุ-อ่างศิลา 

 

ต.บา้นเสม็ด อ.เมืองชลบรีุ จ.
ชลบรีุ 

83-1-41.3 636,135,159 403,494,101 หลกัประกนัเงินกู ้ บจก. เฟิรส์ แสควร ์

โกลเดน้ ทาวน ์ฉะเชิงเทรา 

 

ต.บา้นโพธิ์ อ.บางกรูด จ.
ฉะเชิงเทรา 

44-2-62 255,561,985 - - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

โกลเดน้ ทาวน ์๔ สขุสวสัดิ-์พทุธบชูา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์

บรูณะกรุงเทพฯ 

31-0-1.1 456,983,875 - - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

เดอะแกรนด ์วงแหวนประชาอทิุศ  

เฟส 2 (แกรนดว์ิว)  

ถ.ประชาอทิุศ แขวงทุง่ครุ  

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

0-0-74.7 

 

9,059,991 - - บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

โกลเดน้ ทาวน ์๒ พระราม 2 

โกลเดน้ นีโอ ๒ พระราม 2 

ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.เมอืง

สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

3-1-83.9 

4-2-53.8 

95,182,849 

118,630,057 

- 

- 

- 

- 

บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

โกลเดน้ ทาวน ์๒  

งามวงศว์าน-ประชาชื่น 

ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 14-0-41.5 213,896,724 - - บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     45 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ ทีต้ั่ง 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

มูลค่าคํา้ประกัน  

(บาท) 
ภาระผูกพัน กรรมสิทธ์ิของ 

โกลเดน้ นีโอ ๒ ลาดพรา้ว- 

เกษตรนวมินทร ์

แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุ่ม 

กรุงเทพฯ 

4-3-68.6 

 

201,846,830 - - บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

โกลเดน้ ซิตี ้สาทร แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

6-2-50.1 

 

305,273,278 206,000,000 หลกัประกนั
เงินกู+้หนงัสือคํา้

ประกนั 

บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

โกลเดน้ ทาวน ์๒ บางนา-สวนหลวง ถ.บางนา-ตราด กม.8  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

4-3-51.6 

 

148,272,830  - - บจก.แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้ 

 

  



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     46 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

สาระสาํคัญของสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โครงการ 

คู่สญัญา 
ปีท่ีสิน้สดุ

ระยะเวลาเช่า 

ภาระผกูพนัค่าเช่าจ่ายในอนาคต (ลา้นบาท) 

ผูใ้หเ้ชา่ / ผูใ้หเ้ชา่ช่วง ผูเ้ช่า / ผูเ้ชา่ช่วง ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี 
หลงัจากปีท่ี 5 

โกลเดน้แลนด ์บิวดิง้ กรมพระคลงัขา้งท่ี บจ. นารายณ ์พาวิลเลียน 2565 4.45 10.35 - 

ดิ แอสคอท แบงคอก บมจ. แผ่นดินทองฯ บจ. สาธร ทรพัยสิ์น 2596 4.47 23.92 175.98 

เมยแ์ฟร ์แมรอิอท บจ. โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร ์ กองทนุรวมสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์
(ผูเ้ชา่หลกั) 

2580 - - - 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์ บจ. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์(ผูเ้ชา่ชว่ง) 2566 48.00 141.31 - 

สาทร สแควร ์ สาํนกังานทรพัยสิ์นพระมหากษัตรยิ ์ บจ. นอรท์ สาธร เรียลตี ้ 2583 36.00 144.00 585.00 

โรงแรม ดบับลิว แบงคอก สาํนกังานทรพัยสิ์นพระมหากษัตรยิ ์ บจ. นอรท์ สาธร เรียลตี ้(ผูเ้ชา่หลกั) 2583 14.00 56.00 227.50 

บจ. นอรท์ สาธร เรียลตี ้ บจ. นอรท์ สาธร โฮเต็ล (ผูเ้ช่าช่วง) 2583 14.00 56.00 227.50 

เอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ 
และโรงแรม โมเดน่า แบ
งคอก 

สาํนกังานทรพัยสิ์นพระมหากษัตรยิ ์ บมจ. แผ่นดินทองฯ 2590 23.00 96.80 830.93 

 
  



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     47 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขายและให้
เช่า รวมทั้งธุรกิจท่ีปรึกษาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรพัยต์่างๆ เป็นตน้  โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะร่วมกัน
พิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น เหมาะสม และประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้
เป็นสาํคญั กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ๆ และตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ในเร่ืองการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทอย่างเครง่ครดั 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนที่ 1   การประกอบธุรกิจ     48 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 ถึงวนัจดัเตรียมแบบแสดงรายการขอ้มลูนี ้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดีท่ีอาจมีผลกระทบ
ดา้นลบต่อทรพัยสิ์นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ และไม่มีคดีท่ีกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั ซึ่งไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้รวมทัง้ไม่มีคดีท่ี
มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอนัจาํตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงั
ไม่สิน้สดุ 

 

6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน 
6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ชื่อบรษิัท บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ GOLD 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เลขทะเบียนบรษิัท 0107537002273 

ทนุจดทะเบียน 11,037,670,000.00 บาท ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 11,037,670,000.00 บาท ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

จาํนวนหุน้จดทะเบียน  
(หุน้สามญั) 

2,323,720,000 หุน้ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ 
(หุน้สามญั) 

2,323,720,000 หุน้ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4.75 บาท 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 20  
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0-2764-6200   

โทรสาร 0-2764-6222  

เว็บไซต ์ www.goldenland.co.th 

อีเมล ์ ir@goldenland.co.th 
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6.2 ช่ือ สถานท่ีตั้งของบุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ 

นักลงทนุสัมพนัธ ์/ เลขานุการ
บริษัท 

นางสาวปรศันีย ์ สรุะเสถียร 
โทรศพัท:์                  0-2764-6200 
โทรสาร:                   0-2764-6222 
อีเมล ์:                     ir@goldenland.co.th 

นายทะเบียน 

(หุน้สามญั) 

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
93 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท:์                  0-2009-9000 
โทรสาร:                   0-2009-9991  
ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ:์   0-2009-9999 
เวป็ไซต:์ www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญช ี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
ชัน้ 48 อาคารเอ็มไพร ์ทาวเวอร ์เลขท่ี 195 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์                  0-2677-2000  
โทรสาร:                   0-2677-2222 
โดย นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3920  

 
ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มูลของบริษัททีอ่อกหลกัทรพัย์เพิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัททีแ่สดงไวใ้น 

www.sec.or.th  หรือเว็บไซตข์องบริษัท www.goldenland.co.th  

 

http://www.sec.or.th/
http://www.goldenland.co.th/
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 
หุ้นสามัญ 

หุน้สามญัของบรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 
2537  และเริ่มทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 29 มีนาคม 2537 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 บรษิทัฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้  ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน 11,037,670,000.00 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,323,720,000 หุน้  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4.75 บาท 

ทนุชาํระแลว้    11,037,670,000.00 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,323,720,000 หุน้  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4.75 บาท 

7.2 ผูถื้อหุน้ 

รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2562 มีดงันี ้

 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ 
(หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(% ของจํานวนหุ้น

ทัง้หมด) 

1. 
บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)* 

2,201,587,101 94.74 

2. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 1/ 14,098,559 0.61 

3. นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ 7,651,000 0.33 

4. นายสรุนิทร ์นภาพฤกษช์าต ิ 3,900,000 0.17 

5. นายสมยศ สทุธิเลิศทรพัย ์ 3,780,200 0.16 

6. นางอษุณีษ์ คงธนภกัด ี 2,988,200 0.13 

7. นางสาวพิงคกญัญา  2,956,900 0.13 

8. อิศรางกรู ณ อยธุยา 2,667,000 0.11 

9. นายไชยยนัต ์ชาครกลุ 1,925,000 0.08 

10 นางสาวนารี ไชยปรีชาวิทย ์ 1,885,600 0.08 

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 4,018 ราย 2,322,200,336 99.93 

ผูถื้อหุน้สญัชาติตา่งดา้ว 23 ราย  1,519,664, 0.07 

ยอดรวม 4,041 ราย 2,323,720,000 100.00 

หมายเหต ุ - 1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จาํกดั  เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-
Voting Depository Receipt (NVDR)  ซ่ึงเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เพือ่ขายใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
และนาํเงินที่ไดจ้ากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลกัทรัพย์อา้งอิงไทยทีเ่ป็นหลกัทรัพย์จ7ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยผู ้
ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ไดเ้สมือนลงทุนในหุน้ของบริษัทจดทะเบียนทุก
ประการ  ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล  สิทธิในการจองซือ้หุน้เพิ่มทุน หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญั (Warrant)  แต่ไม่มี
สทิธิในการออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 

 - ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ที่เป็นปัจจุบันไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี ไดท้ี่  
www.goldenland.co.th 

http://www.goldenland.co.th/
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บรษิัทจดัหาเงินทนุจาก 2 แหล่งไดแ้ก่ ส่วนของผูถื้อหุน้และหนีสิ้น โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อ
หุน้ทัง้หมด 16,459.02  ลา้นบาท และมีหนีสิ้นทัง้หมด 29,254.10  ลา้นบาท 

แหล่งท่ีมาหลักทางดา้นหนีสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มาจากการออกหุน้กู ้โดยหุน้กูท่ี้ยังไม่ครบกาํหนดไถ่ถอนมี
มลูค่ารวมทัง้สิน้ 10,000 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

ช่ือหลักทรัพย ์
อัตรา

ดอกเบีย้ 

วันครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

หลัก 

ประกัน 
การจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือของหุ้นกู้ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

1 หุน้กูข้องบรษิัท แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 

1/2559 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2562 

3.35% 23 พฤศจิกายน 2562 -ไม่ม-ี BBB+/Stable -ไม่ม-ี 

2 หุน้กูข้องบรษิัท แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
1/2560 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

3.30% 30 พฤษภาคม 2563 -ไม่ม-ี BBB+/Stable -ไม่ม-ี 

3 หุน้กูข้องบรษิัท แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
2/2560 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

3.09% 8 สิงหาคม 2563 -ไม่ม-ี BBB+/Stable -ไม่ม-ี 

4 หุน้กูข้องบรษิัท แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

3.35% 22 กมุภาพนัธ ์2566 -ไม่ม-ี BBB+/Stable 
ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จาํกดั 

(มหาชน) 

5 หุน้กูข้องบรษิัท แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
2/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

3.64% 19 ธันวาคม 2564 -ไม่ม-ี BBB+/Stable 

ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จาํกดั 

(มหาชน) 

 
7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุสาํรองต่างๆทัง้หมด
ของงบการเงินรวม ภายใตเ้งื่อนไขของแผนการลงทนุ ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการ
บริษัทมีมติเห็นชอบ ใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้
คราวต่อไป 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีกาํหนดใหบ้ริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดก้็ต่อเมื่อไม่มี
ยอดคงเหลือของการขาดทนุสะสมแลว้ 

การจ่ายเงินปันผล 5 ปี ยอ้นหลงั 

วันที ่
คณะกรรมการมีมต ิ

วันที ่
จ่ายเงนิปันผล 

ประเภทเงนิปันผล เงนิปันผล วันผลประกอบการ 

21/11/61 14/02/2562 เงินสด 0.46(บาท/หุน้) 01/10/60-30/09/61 

24/11/60 14/02/2561 เงินสด 0.25(บาท/หุน้) 01/01/60-30/09/60 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

22/01/60 18/05/2560 เงินสด 0.23(บาท/หุน้) 01/01/59-31/12/59 

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

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

23/02/58 - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุน้) 01/01/57-31/12/57 

24/02/57 - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุน้) 01/01/56-31/12/56 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

สาํหรับบริษัทย่อย  บริษัทฯ มิไดก้าํหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบาย
เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยใหก้บับริษัทฯ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยนัน้ๆ เร่ืองการจ่ายเงินปัน
ผล  ซึ่งจะตอ้งไดร้บัมติจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ โดยการจ่ายเงินปันผลบรษิัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของ
ปีท่ีบรษิัทฯ มีกาํไรสะสม  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 

นอกจากนี ้การจ่ายเงินปันผล  บริษัทย่อยจะตอ้งมีการกนัเงินสาํรองไวอ้ย่างนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของกาํไร จนกว่าทนุ
สาํรองจะมีจาํนวนหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนทนุของบรษิัทย่อยนัน้ 
 

8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ประกอบดว้ย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะอันได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 5) คณะกรรมการกาํกับดูแล
บรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

8.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และ
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ีงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะตอ้งมี
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกาํหนด และกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั
แต่งตัง้ หรือตามวาระการเป็นกรรมการ  

ในปี 2561 (1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) กรรมการบรษิัทมีจาํนวน 9 ท่าน  ประกอบดว้ย  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
(Executive Directors) จํานวน 1 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จํานวน 8 ท่าน ซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ (Independent Director) จาํนวน 3 ท่าน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  โดยในปี 
2561 (1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) มีการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทจาํนวน 6 ครัง้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับ 
แต่งตั้งคร้ัง

แรก 

การเข้าประชุม/ 
การประชุม

ทัง้หมด 

1. นายวนัชยั   ศารทลูทตั/3 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  26 ธ.ค. 2555 6 ครัง้/ 6 ครัง้ 

2. นายปณต   สิรวิฒันภกัดี  กรรมการ / รองประธานกรรมการ 25 ธ.ค. 2555 5 ครัง้/ 6 ครัง้ 

3. นายฐาปน   สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ  23 เม.ย. 2556 4 ครัง้/ 6 ครัง้ 

4. นายโชติพฒัน ์  พีชานนท ์ กรรมการ  23 เม.ย. 2556 5 ครัง้/ 6 ครัง้ 

5. นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร กรรมการ  26 ธ.ค. 2555 6 ครัง้/ 6 ครัง้ 

6. นายชายนอ้ย   เผ่ือนโกสมุ/1 กรรมการอิสระ 27 ธ.ค. 2555 6 ครัง้/ 6 ครัง้ 

7. นายอดุม         พวัสกลุ กรรมการอิสระ 27 ธ.ค. 2555 6 ครัง้/ 6 ครัง้ 

8. นายชินวฒัน ์   ชินแสงอรา่ม /2 กรรมการอิสระ 27 ธ.ค. 2555 6 ครัง้/ 6 ครัง้ 

9. นายธนพล   ศิรธินชยั กรรมการ / ประธานอาํนวยการ 25 ธ.ค. 2555 6 ครัง้/ 6 ครัง้ 

หมายเหต:ุ /1 นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสมุ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 

2562 สืบเนื่องจากบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และโดยที่

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) จึงไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ไดอี้กต่อไป เพราะจะเป็นการขัดกับหลักเกณฑเ์กี่ยวกับคุณสมบตัิของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งนายอุดม พัวสกุล ทาํหนา้ที่

ประธานกรรมการตรวจสอบแทนในระหว่างนี ้โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 20 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

/2 นายชินวฒัน ์ชินแสงอร่าม ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 17 เมษายน 2562 

และเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายวนัชัย ศารทูลทัต ใหด้าํรง

ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน 

/3 นายวนัชัย ศารทูลทตั ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้บัการ

แต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งเพ่ิมในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกับดูแลบรรษัทภิบาล แทนกรรมการที่

ลาออก โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 

 

เลขานุการบริษทั    นางสาวปรศันีย ์สรุะเสถียร  

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย 

1. กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director)  หมายถึง กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการบรหิารงานประจาํของบรษิัทฯ 

2. กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 
และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานประจาํของบรษิัทฯ  อาจจะเป็น หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได ้

3. กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษทัฯ    

กรรมการสองในส่ีคนดงัต่อไปนีล้งนามและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 1) นายปณต สิริวฒันภกัดี  2) นายสิทธิชยั ชยั
เกรียงไกร 3) นายธนพล ศิรธินชยั  4) นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(ตามหนงัสือรบัรองของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 
ซึ่งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์ 

8.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร ซึ่งปัจจบุนัประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 6 ท่าน โดยในปี 2561 
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครัง้ มีรายชื่อและจาํนวนครัง้ของการ
เขา้ประชมุ ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับ 

แต่งตั้งคร้ังแรก 
การเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 

1
 

นายปณต   สิรวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการบรหิาร  26 ธ.ค. 2555 11 ครัง้/ 12 ครัง้ 

2
 

นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร กรรมการบรหิาร 26 ธ.ค. 2555 12 ครัง้/ 12 ครัง้ 

3
 

นายธนพล   ศิรธินชยั กรรมการบรหิาร  26 ธ.ค. 2555 12 ครัง้/ 12 ครัง้ 

4
 

นายแสนผิน   สขุ ี กรรมการบรหิาร  22 ก.พ. 2556 11 ครัง้/ 12 ครัง้ 

5
 

นายสมบรูณ ์  วศินชชัวาล กรรมการบรหิาร  26 ธ.ค. 2555 12 ครัง้/ 12 ครัง้ 

6
 

นายกาํพล ปญุโสณี กรรมการบรหิาร 22 ก.พ. 2556 12 ครัง้/ 12 ครัง้ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร  นางสาวปรศันีย ์สรุะเสถียร  

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบตัิตามท่ีกฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์กําหนด มีจํานวน 3 คน โดยมีนายชายน้อย เผ่ือนโกสุม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ้ 
ความสามารถดา้นบญัชีการเงิน และมีประสบการณเ์พียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าทาํหน้าท่ีประธานกรรมการตรวจสอบครบทุกการประชุม โโดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กนัยายน 2561) มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ ซึ่งมีรายชื่อและจาํนวนครัง้ของการเขา้ประชมุ ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับ 

แต่งตั้งคร้ังแรก 
การเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 

1. นายชายนอ้ย   เผ่ือนโกสมุ/1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 27 ธ.ค. 2555 4 ครัง้/ 4 ครัง้ 

2. นายอดุม         พวัสกลุ กรรมการตรวจสอบ 27 ธ.ค. 2555 4 ครัง้/ 4 ครัง้ 

3. นายชินวฒัน ์ ชินแสงอรา่ม/2 กรรมการตรวจสอบ  15 ก.ย. 2557 4 ครัง้/ 4 ครัง้ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวนพรตัน ์ ยอดเพ็ชร ์
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

8.2.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee) 

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติจัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบดว้ยกรรมการ 
จาํนวน 3 ท่าน โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา รวม 2 ครัง้ มีรายชื่อและจาํนวนครัง้ของการเขา้ประชมุ ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับ 

แต่งตั้งคร้ังแรก 

การเข้าประชุม/ 
การประชุม

ทัง้หมด 
1. นายวนัชยั   ศารทลูทตั ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา 
22 ก.พ. 2556 2 ครัง้/ 2 ครัง้ 

2. นายปณต   สิรวิฒันภกัด ี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22 ก.พ. 2556 2 ครัง้/ 2 ครัง้ 

3. นายชายนอ้ย   เผ่ือนโกสมุ/1 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22 ก.พ. 2556 2 ครัง้/ 2 ครัง้ 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา     นายธนพล  ศิรธินชยั 

8.2.4 คณะกรรมการกาํกับดูแลบรรษัทภิบาล  

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิจดัตัง้คณะกรรมการกาํกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 3 
ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน โดยในปี 2561 (1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) 
มีการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล  รวม 2 ครัง้ มีรายชื่อและจาํนวนครัง้ของการเขา้ประชมุ ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับ 

แต่งต้ังคร้ังแรก 

การเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 

1. นายชายนอ้ย   เผ่ือนโกสมุ/1 ประธานกรรมการกาํกบัดแูล
บรรษัทภิบาล 

14 ธ.ค. 2559 2 ครัง้/ 2 ครัง้ 

2. นายชินวฒัน ์   ชินแสงอรา่ม/2 กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 14 ธ.ค. 2559 2 ครัง้/ 2 ครัง้ 

3. นายธนพล       ศิรธินชยั กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล  14 ธ.ค. 2559 2 ครัง้/ 2 ครัง้ 

เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษัทภบิาล     นางสาวปรศันีย ์สรุะเสถียร  

8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งปัจจุบันประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 ท่าน  
โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวม 4 ครัง้ มีรายชื่อ
และจาํนวนครัง้ของการเขา้ประชมุ ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับ 

แต่งต้ังคร้ังแรก 

การเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 

1. นายธนพล    ศิรธินชยั ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  24 ก.พ. 2557 4 ครัง้/ 4 ครัง้ 

2. นายแสนผิน  สขุ ี กรรมการบรหิารความเส่ียง 24 ก.พ. 2557 3 ครัง้/ 4 ครัง้ 

3. นายสมบรูณ ์    วศินชชัวาล กรรมการบรหิารความเส่ียง 24 ก.พ. 2557 4 ครัง้/ 4 ครัง้ 

4. นายวิทวสั  คตุตะเทพ กรรมการบรหิารความเส่ียง 24 ก.พ. 2557 4 ครัง้/ 4 ครัง้ 

5. นายอภิชาติ     เฮงวาณิชย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 9 พ.ย. 2559 3 ครัง้/ 4 ครัง้ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     นายเทพศกัดิ์ นพกรวิเศษ 
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8.3 การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

8.3.1 คณะกรรมการบริษทั 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งมีคุณสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดัง้นี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกกบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ เวน้แต่วาระการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี ้
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จาํกดั 
4. ออกโดยมีมติของการประชมุสามญัประจาํปี 
5. ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ในการประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกไม่ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสดุกบัอตัราส่วน 
1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง
แลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ก็ได ้

8.3.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อันไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้
โดยคณะกรรมการบรษิัท 
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8.4 ประธานอาํนวยการและผูบ้ริหาร 

ปัจจบุนัผูบ้รหิารของ บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยรายชื่อดงัต่อไปนี ้

ผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายธนพล   ศิรธินชยั ประธานอาํนวยการ 

2. นายแสนผิน   สขุ ี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

3. นายสมบรูณ ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายงานบญัชแีละการเงิน 

4. นายเทพศกัดิ์    นพกรวิเศษ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  สายงานบญัชีและการเงิน 

5. นางสาวปรศันีย ์สรุะเสถียร รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานกลยทุธอ์งคก์รและการลงทนุ 

6. นายวิทวสั        คตุตะเทพ รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานโครงการเชงิพาณิชยกรรม 

7. นางสาวธีรนนัท ์กรศรีทิพา รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานพฒันาธุรกจิรีเทล 

*หมายเหต ุ: ผูบ้ริหารหมายถึง กรรมการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสีร่ายแรก นบัต่อจากประธานอาํนวยการลงมาและผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่ง

เทยีบเท่าผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายทีส่ีท่กุราย และรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงนิ 

 

 

ทัง้นี ้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไม่ปรากฏว่ามี
ประวตัิการทาํความผิดตามกฎหมาย  ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในระยะเวลาท่ีผ่านมาเก่ียวกบั 

1. การถกูพิพากษาว่ากระทาํผิดตามกฎหมายทางอาญา 

2. การถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์

3. การเป็นผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุในบรษิัทฯ  หรือหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษ์
ทรพัย ์

ผูบ้ริหารระดบัสงูสดุขององคก์รไดแ้ก่ นายธนพล ศิริธนชยั ซึ่งดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานอาํนวยการของบริษัทฯ มีหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการไดม้อบหมาย โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือ
มอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหป้ระธานอาํนวยการ หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานอาํนวยการสามารถอนมุตัิ รายการท่ีตนหรือ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ (ตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.ประกาศ
กาํหนด) ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามขอ้บังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ยกเวน้เป็นการ 
อนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณา
อนมุตัิไว ้

ขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานอาํนวยการ 

1. ดาํเนินการในการบรหิารกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

2. ดาํเนินการในการบริหารกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง หรือมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารทกุประการ 

3. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อ
บรษิทัฯ 

4. มีอาํนาจออกประกาศ ระเบียบ คาํสั่ง หรือบันทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์อง
บรษิัทฯ  และเพ่ือรกัษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 
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5. อนมุตัิการว่าจา้งบคุคลากร และการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

6. ดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ 
ของบรษิัทฯ  

ทัง้นี ้การดาํเนินการอนุมตัิรายการตามขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตอ้าํนาจอนุมตัิวงเงินท่ีคณะกรรมการ
บรษิัทไดพิ้จารณาอนมุตัิไว ้
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8.5 โครงสร้างองคก์ร 

โครงสรา้งองคก์รของบรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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8.6 เลขานุการบริษทั  

นางสาวปรศันีย ์สรุะเสถียร ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบรษิัทตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2560 โดยมีขอบเขตหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ 

รวมทัง้ดแูลและประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ มติคณะกรรมการบรษิัท/ผูถื้อ

หุน้ ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จัดทาํและเก็บรกัษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ   รวมทั้งจัดส่งสาํเนารายงาน

ดังกล่าวใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาํการ นับแต่วันท่ีบริษัทฯ ไดร้ับ

รายงานนัน้ 

5. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

 

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
เทียบเคียงไดก้ับอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และเพียงพอท่ีจะรกัษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการท่ี
ไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ในคณะอนกุรรมการต่างๆ จะไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมตามปรมิาณความ
รบัผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้ แลว้นาํ
ขอ้มลูท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ืออนมุตัิ   

ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ครัง้ท่ี 26 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2562 มีมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรษิัทเสนอ ตามรายละเอียดดงันี ้ 

หน่วย: บาท/บุคคล 

ประธาน สมาชิก 

ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 25,000 35,000 20,000 25,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร - 25,000 - 20,000/1 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 - 18,000 - 

หมายเหต ุ/1   ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้วงเงินของคา่เบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้ม)ี ไม่เกนิจาํนวน 12,000,0000 
บาทต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการในปี 2562 มดีงันี ้
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8.7.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน   

ในปี 2561 (1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) บรษิัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้กก่รรมการ เป็นจาํนวนเงินรวมทัง้สิน้ 
8,982,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการ ปี 2561 ค่าตอบแทนรวม 

1.  คณะกรรมการบรษิทั    3,930,000 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  1,200,000 

3.  คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  116,000 

4. คณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 116,000 

5.  คณะกรรมการบรหิาร/1 540,000 

6. ค่าตอบแทนพิเศษ 3,160,000 

รวม 8,982,000 

หมายเหต ุ /1   ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

8.7.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นตวัเงิน   

- ไม่มี – 

8.7.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2561 

กรรมการบริษัท ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

คณ
ะก

รร
ม

กา
รบ

ริษั
ท

 

คณ
ะก
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ม

กา
รต
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ม
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รพ

ิจา
รณ

า
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ห

า 
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ะก
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บ
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คณ
ะก

รร
ม

กา
รบ

ริห
าร

 

ค่า
ตอ

บ
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น
พ

ิเศ
ษ

 

รว
ม

 
1. นายวนัชยั ศารทลูทตั/2 กรรมการอิสระ/  

ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

570,000 - 44,000 - - 430,000 1,044,000 

2. นายปณต สิริวฒันภกัด ี กรรมการ/ 
รองประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการบริหาร/  
กรรมการพิจารณาค่าตอบ 
แทนและสรรหา 

420,000 - 36,000 - 300,000 390,000 1,126,000 

3. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี/2 กรรมการ 420,000 - - - - 390,000 770,000 

4. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการ 420,000 - -  - 390,000 790,000 

5. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการบริหาร 420,000 - - - 240,000 390,000 1,050,000 

6. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ/2 กรรมการอิสระ/  420,000 480,000 36,000 44,000 - 390,000 1,370,000 
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กรรมการบริษัท ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 
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ประธานกรรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบ 
แทนและสรรหา/ 
ประธานกรรรมการกาํกบั 
ดแูลบรรษัทภิบาล 

7. นายอดุม พวัสกลุ/2 กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ 

420,000 360,000 - - - 390,000 1,170,000 

8.นายชินวฒัน ์ชินแสงอรา่ม กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ/  
กรรรมการกาํกบัดแูล
บรรษัทภิบาล 

420,000 360,000 - 36,000 - 390,000 1,206,000 

9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร/1 
กรรมการกาํกบัดแูล
บรรษัทภิบาล 

420,000 - - 36,000 - - 456,000 

รวม 3,930,000 1,200,000 116,000 116,000 540,000 3,160,000 8,982,000 

หมายเหต ุ /1 ยกเวน้กรรมการบริหารที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

/2 ไดพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัท และไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชมุสามญัผูถ้ือ

หุน้ประจาํปี 2561 ครัง้ที่ 25 เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2561 

 

8.7.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

8.7.2.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัเงิน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของประธานอาํนวยการ และผูบ้ริหาร เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบรษิทั  พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยเงินเดือน และโบนสั   มีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด

ค่าตอบแทน 

9 เดือน ปี 2562* ปี 2561 9 เดือน ปี 2560 

จาํนวน 
(ราย) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(ราย) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(ราย) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

เงนิเดือนและโบนัส 7 53,354,328 7 72,052,658 7 49,054,407 

Total 7 53,354,328 7 72,052,658 7 49,054,407 

* ระยะเวลา 1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2562 
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8.7.2.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอ่ืนๆ (ท่ีไม่ใช่เงิน)    

บริษัทฯ ได้จัดให้มี  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่า
รกัษาพยาบาล ค่าเบีย้ประกนัสขุภาพและชีวิต ผลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้ง)   

รายละเอียด 
9 เดือน ปี 2562* ปี 2561 9 เดือน ปี 2560 

จาํนวน 
(ราย) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(ราย) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(ราย) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

เงนิสมทบกองทุน
สาํรองเลีย้งชีพ 

7 1,974,994 7 2,358,231 7 1,500,914 

อื่นๆ 7 2,784,274 7 3,583,801 7 2,194,130 

รวม  2,759,268  5,942,032  3,695,044 

* ระยะเวลา 1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2562 

 

8.8 บุคลากร (จาํนวนพนกังาน นโยบายการพฒันาพนกังาน)  

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มจีาํนวนพนกังานในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลกั ดงันี ้

ส่วนงาน 

จาํนวนพนักงาน (ราย) 

ปี 2562  

ณ 31 ส.ค. 

ปี 2562  

ณ 30 มิ.ย. 
ปี 2561 ปี 2560 

1. สายเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 7 7 7 7 

2. สายโครงการท่ีอยู่อาศยั 598 601 555 440 

3. สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม 43 44 62 49 

4. สายสนบัสนนุการปฏิบตัิการ 150 153 120 113 

รวม 798 805 744 609 

หมายเหต:ุ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 มีจาํนวนพนกังานทัง้สิน้ 798 ราย เป็นพนกังานหญิง 397 ราย และพนกังานชาย 401 ราย 

8.8.1 ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2560 - 2562) 

- ไม่มี – 

8.8.2 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีให้กับพนักงาน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้่ายผลตอบแทนใหพ้นกังานอย่างเหมาะสมตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และผลงานท่ีทาํไดใ้น
แต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดอืน โบนสัประจาํปี เงินสาํรองเลีย้งชีพ  ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่าน
มา แสดงรายละเอียดไดด้งันี ้

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนท่ี 2   การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ     64 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 
 

หมายเหตุ 1/ ผลตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก่ ค่าประกนัสงัคม ค่าฝึกอบรม ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเบีย้ประกนัสขุภาพและชีวิต 

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง และสวสัดกิารอืน่ๆ 

 2/ 
3/ 

ค่าตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2560 เนือ่งจากเปลีย่นรอบบญัชี 

ค่าตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชี 1 ตลุาคม 2561 – 30 มิถนุายน 2562 
 

8.8.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  มีนโยบายพฒันาพนกังานใหม้ีศกัยภาพ 

เพ่ือรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ และสนบัสนุนการเติบโตขององคก์รเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีจะขึน้เป็น 1 ใน 5 

ของธุรกิจอสงัหารมิทรพัยภ์ายในปี 2563  โดยบรษิัทฯ มีการกาํหนดกลยทุธด์า้นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรท่ีชดัเจน

และต่อเน่ืองอยู่เสมอ  

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ไดม้ีการกาํหนดแผนแม่บทในการพฒันาบคุคลากร (Development Platforms) ใหส้อดคลอ้ง
กับโครงสรา้งตาํแหน่งงาน (Position Structure) เพ่ือเตรียมความพรอ้ม และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทในการพัฒนาบุคคลากรตามระดับงาน และหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบ อีกทัง้ยงัมีการวางแผนพฒันากลุ่มบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent Management) เพ่ือใหบุ้คคลเหล่านีเ้ป็น
ทัง้คนเก่ง คนดี และมีแนวความคิดเชิงกลยุทธท่ี์สนบัสนุนเป้าหมายขององคก์ร ตลอดจนมีการเตรียมความพรอ้มในการ
เป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งสาํคญั (Successor) โดยการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
นอกจากนัน้ทางบริษัทฯ เริ่มมีการนาํโมเดลสาํหรบัการเรียนรูแ้ละพฒันา (70:20:10) มาประยุกตใ์ชโ้ดยเนน้ท่ีการเรียนรู ้
ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Experiential Learning : 70%), การเรียนรู ้และพัฒนาจากผู้นํา หัวหน้า พ่ีเลี ้ยง หรือโค้ช 
(Coaching : 20%) และการฝึกอบรม (Class Room Training : 10%) ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดพ้ัฒนาระบบการเรียนรูอ้อนไลน์ 
(Learning Management System) โดยการเพ่ิมหลกัสตูร (Online Course) เขา้สู่ระบบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของพนกังานท่ีสามารถเรียนรูไ้ด ้ทกุท่ี ทกุเวลา (Anytime Anywhere) 

ในปีท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ไดส้นบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันาทกัษะและความสามารถในการทาํงาน โดยจดัใหม้ีการฝึกอบรม
ใหพ้นกังานในทกุระดบั ผ่านหลกัสตูรต่างๆ  ดงันี ้

 หลกัสตูรภาษาต่างประเทศสาํหรบัผูบ้รหิาร (ภาษาองักฤษและภาษาจีน) 
 หลกัสตูรภาษาต่างประเทศสาํหรบัพนกังาน (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัสตูร Giving Successful Presentation 
 หลกัสตูร Modern Design Strategy for Business Presentation  
 หลกัสตูร SAP Material Management 
 หลกัสตูร Update รายจ่ายตอ้งหา้มและภาษีซือ้ตอ้งหา้ม 
 หลกัสตูรเทคนิคการขายสาํหรบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
 หลกัสตูรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับรหิาร 
 หลกัสตูรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัหวัหนา้งาน 
 หลกัสตูรการพฒันาคณุภาพงานก่อสรา้ง  

ประเภทผลตอบแทน 
9 เดือน ปี 2562/3 

(ต.ค. 61 - มิ.ย. 62) 
ปี 2561 

9 เดือน ปี 2560/2  

(ม.ค. 60 - ก.ย. 60) 

1. เงินเดือน ค่าจา้ง และโบนสั 519,075,486 777,426,818 501,865,537 

2. เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 17,987,898 22,208,592 13,927,312 

3. อ่ืนๆ1/ 38,368,836 105,591,809 59,949,339 

รวม 575,432,220 905,227,219 575,562,188 
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 หลกัสตูรมาตรฐานการก่ออิฐ 
 หลกัสตูรมาตรฐานงานประปาในบา้น 
 หลกัสตูรมาตรฐานงานไฟฟ้าในบา้น 
 หลกัสตูร Microsoft Excel (Intermediate , Smart Techniques) 
 หลกัสตูรการใชง้านระบบ “GOLD GEN” 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัจดัใหม้ีหลกัสตูรและกิจกรรมเพ่ือพฒันาทางดา้นพฤตกิรรม จิตใจ อารมณ ์และสขุภาพ ใหส้อดคลอ้ง
กับวฒันธรรมองคก์ร และส่งเสริมใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังาน รวมถึงเป็นการสรา้งความเขา้ใจ ความสามคัคี 
เพ่ือใหพ้นกังานทาํงานอย่างมีความสขุ  ผ่านหลกัสตูร และกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้
 หลกัสตูร Gold White Camp 

 Team Building: QD CAMP 

8.8.4 รายละเอียดการเข้ารับก ารอบรมในปี 2562 

การอบรม 
จาํนวน 

ณ 31 ส.ค. 62 
จาํนวน  

ณ 30 มิ.ย. 62 

จาํนวนพนกังานท่ีไดร้บัการพฒันาและฝึกอบรมทัง้สิน้ 633 คน 558 คน 

การอบรมภายใน  25 หลกัสตูร 23 หลกัสตูร 

การอบรมภายนอก 57 หลกัสตูร 47 หลกัสตูร 

 คิดเป็นคา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 4,656,520 บาท 3,301,714 บาท 

8.8.5 ช่ัวโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉล่ียภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560 - 2562)  

 ปี 2562  
ณ 30 มิ.ย. 62 

ปี 2562  
ณ 31 ส.ค. 62 

ปี 2561 ปี 2560\1 

จาํนวนพนกังาน  805 คน 798 คน 735 คน 605 คน 

จาํนวนชั่วโมงการอบรม  6,485 ชม. 8,666 ชม. 11,129 ชม. 11,605 ชม. 

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย  8 ชม./คน/ปี 11 ชม./คน/ปี 15 ชม./คน/ปี 
19 ชม./คน/

ปี 
\1  รอบบญัชี 1 มกราคม –  30 กนัยายน 2560 

8.8.6 สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในท่ีทาํงาน   

ในรอบระยะเวลา 1 ตลุาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2562 พนกังานของบรษิัทฯ ประสบภยัอนัตรายจากการเกดิอบุตัเิหตจุาก
การทาํงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทาํงาน ดงันี ้

ประเภท จาํนวน (คน) 

การเกิดอบุตัเิหตจุากการทาํงาน  0 

การลาป่วย 246* 

การเจ็บป่วยจากการทาํงาน 0 

หมายเหต ุ * สถิตกิารเจ็บป่วยทั่วไปของพนกังานซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากการทาํงาน  
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9.  การกาํกบัดูแลกิจการ 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํ “จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน” (Code of Conduct)3 โดยไดร้บัอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีความเขา้ใจ 
และสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไดอ้ย่างครบถว้น เป็นมาตรฐานสอดคลอ้งตาม
นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ทั้ง 5 หมวด อันประกอบดว้ย 1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 2) การปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน 3) การคาํนึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และ 5) ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิัท 

บริษัทฯ จัดใหม้ีการทบทวน นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เป็น
ประจําทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึง
ความสาํคญัของการนาํหลกับรรษัทภิบาลและการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีมาปฏิบตัิ เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการ
ดาํเนินธุรกิจท่ียั่งยืน  มีระบบการบริหารจดัการท่ีคาํนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้อนัเป็นพืน้ฐานท่ีส่งเสริม
การดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล  โดยมุ่งเนน้การสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และคาํนึงถึงผูม้ี
ส่วนไดเ้สียโดยรวม คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิท่ีระบุไว ้ โดยจะปรบัปรุงใหเ้หมาะสม
กับเวลาและสถานการณ ์ คณะกรรมการจึงไดก้าํหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการกาํกับดูแล
กิจการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก ่

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
3. บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1  สิทธิขั้นพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ในการรบัทราบขอ้มลูผลการดาํเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรบัส่วนแบ่งกาํไร สิทธิในการเสนอวาระ
การประชมุ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ และสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัสิทธิอย่างเท่าเทียม
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัท1 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือเป็นการใหค้วามมั่นใจว่าผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเท่า
เทียมกัน บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใชข้อ้มลูภายใน  
มีการควบคมุและดแูลการทาํรายการระหว่างกนั รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอ 

1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2.1 นโยบายการกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุม เพ่ืออาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม ซ่ึง

รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุม 

บรษิัทฯ กาํหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่สิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ  
โดยจะกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะจดัประชมุ ซึง่มคีวามพรอ้ม ท่ีจะอาํนวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุ
กลุ่ม ซึ่งรวมถงึผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั ไดเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยมีนโยบาย คือ 

 
3 รายละเอียดของจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน, ขอ้บงัคบับริษัทฯ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ  www.goldenland.co.th 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

1) ไม่จัดประชุมใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทาํการของธนาคารพาณิชย์ การประชุมจะเริ่มประชุมใน
ช่วงเวลา 8.30-16.00 น. โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนงัสือมอบฉันทะ
มายงับรษิัทฯ เพ่ือรบัลงทะเบียนล่วงหนา้  

2) จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ของสาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้
สามารถเดินทางไปรว่มประชมุไดง้่าย  

3) มีการใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยมีคาํชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ หรือ
ประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีและวิสามัญผูถื้อหุน้ หรือใน
เอกสารแนบวาระการประชมุ 

4) ไม่มีการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิัทฯ  
5) หากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อ

หุ้น หรือเก่ียวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บังคับท่ีตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว  
บรษิัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

ในรอบระยะเวลา 1 ตลุาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 บรษิัทฯ ไดจ้ดัการประชมุผูถื้อหุน้จาํนวน 1 ครัง้  ไดแ้ก่   

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ครัง้ท่ี 26 จดัขึน้ในเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 ณ หอ้งวิคเตอร ์2 – 3  
วิคเตอร ์คลบั ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร ์ออฟฟิศทาวเวอร ์เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 

1.2.2 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหาร 

การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีนีไ้ดด้าํเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2538 ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือใหก้ารประชมุ
เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้   

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลาํดับตามวาระท่ีกาํหนดไว ้ 
ก่อนเริ่มการประชุมทุกครัง้ ประธานในท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  
มีกรรมการเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 กรรมการบรษิัททัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุประกอบดว้ยประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย 

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นายปณต สิรวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

3. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ 
4. นายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์ กรรมการ 
5. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
6. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ /1 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
7. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายชินวฒัน ์ ชินแสงอรา่ม/2 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบัดแูลบรรษทัภิบาล 
9. นายธนพล ศิรธินชยั กรรมการ/กรรมการบรหิาร / ประธานอาํนวยการ /  

กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
\1 นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสมุ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 2562 

สืบเนื่องจากบริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 

มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และโดยที่นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จึง
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ไดอี้ก

ต่อไป เพราะจะเป็นการขัดกับหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับคุณสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน

กาํหนด และคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้นายอดุม พวัสกลุ ทาํหนา้ที่ประธานกรรมการตรวจสอบแทนในระหว่างนี ้โดยมีผล

ตัง้แต่วนัที่ 20 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

/2 นายชินวฒัน ์ชินแสงอรา่ม ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 17 เมษายน 2562 

 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ: - ไม่มี – 

รวมถงึมีท่ีปรกึษากฎหมาย ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทฯ  เขา้รว่มประชมุดว้ยตัง้แต่เริม่การประชมุ   

1.3 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1.3.1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองกําหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็ปไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมี
รายละเอียดครบถว้นเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ก่อนล่วงหนา้ 30 วนั  

1.3.2. จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระท่ีสาํคญัอย่างครบถว้นตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอสาํหรบัการตดัสินใจ 
รวมทัง้นาํเสนอความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละวาระอย่างชดัเจน รายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา 
รายงานประจาํปี พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้
ชดัเจน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 14 วนั และประกาศโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุ
ลงหนงัสือพิมพร์ายวนั 3 วนัติดต่อกันและไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือบอกกล่าวผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ใน
เวลาท่ีเพียงพอสาํหรบัเตรียมตวัศึกษาขอ้มลูในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชุมก่อนมาเขา้ร่วมประชมุ 
หนงัสือเชิญประชมุไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีมีรายชื่อปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้
สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือเลือกใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูร้บั
มอบฉันทะเขา้ประชุมแทนได ้โดยบรษิัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พรอ้มประวตัิโดยสงัเขปในหนังสือ
เชิญประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา โดยไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายท่ีมีรายชื่อปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

1.3.3. นาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจาํทกุปี และนาํเสนอนโยบายและหลกัเกณฑ์
ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

1.3.4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิทัจดทะเบียนปี 2549 บรษิัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการในเบือ้งตน้
เป็นการล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตบ์รษิัทฯ  www.goldenland.co.th   

1.3.5. ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ดขูอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้
ก่อนไดร้บัเอกสารการประชุม และในวันประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนก่อนการประชุม
อย่างนอ้ยสองชั่วโมงเสมอ 

1.3.6. ไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ จดัสรรเวลาการ
ประชุมอย่างเพียงพอ และดาํเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามอย่างทั่วถึงก่อนจะใหล้งคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมของ
แต่ละวาระ 

1.3.7. ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชมุผูถื้อหุน้ภายหลงัเริ่มการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

1.3.8. เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่ือ หรือ 
ส่ิงพิมพต์่างๆ รวมทัง้เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
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1.3.9. จดัใหม้ีช่องทางท่ีผูถื้อหุน้รายย่อยสามารถติดต่อขอขอ้มลูโดยตรงทางไปรษณีย ์ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-
mail address) ของบริษัทฯ “ir@goldenland.co.th” ในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมของคณะกรรมการกาํกับ
ดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก
เลขานกุารบรษิัท 

1.4 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ กาํหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งสามารถเดินทางไดส้ะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดใหม้ีเอกสาร
ประกอบการประชุมซึ่งส่งพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบกระบวนการประชุม การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบฉันทะโดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ้่าย ณ จุดลงทะเบียน กาํหนดจดุบรกิารรบัลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมสองชั่วโมงและต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ ในการลงทะเบียนและ
ลงคะแนนเสียง บรษิัทฯ ไดน้าํระบบ barcode มาใช ้ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักล่าวใหร้วดเรว็ขึน้ 

1.5 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ไดม้ีการแจง้มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวนัประชุมหรือภายในวนั
ทาํการถัดไป และผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยไดร้ะบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง) 
ในแต่ละวาระ และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจดบนัทึกรายชื่อกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ขัน้ตอนการลงคะแนน 
วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง) ในวาระท่ีขอรบัรอง/อนมุตัิจากผูถื้อ
หุน้ รวมทัง้ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระใหก้ับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้
ถือหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯ  ใหค้วามสาํคญัและดแูลใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม คณะกรรมการบรษิัทจึง
มีนโยบายดงันี ้

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชมุผูถื้อหุน้ไดล่้วงหนา้ก่อนการประชมุ โดยประกาศแจง้ให้
ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนา้ก่อนการประชุม พรอ้มทั้งประกาศ
หลกัเกณฑแ์ละระบขุัน้ตอนของการพิจารณาอยา่งชดัเจนไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อจะตอ้งมี
คณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้กาํหนดของบรษิัทฯ และตอ้งใหค้วามยินยอมในการเสนอชื่อดว้ย โดยประกาศแจง้การ
รบัเสนอชื่อรวมถึงหลกัเกณฑต์่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 
และเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทัง้นี ้การคดัเลือกกรรมการในท่ีประชมุ บรษิัทฯ จดัใหม้ีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ในปี 2562 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสาํคญั สมควรท่ีจะบรรจเุป็นระเบียบวาระ และชื่อ
บุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ล่วงหนา้ก่อน
การประชมุ คือตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561  ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2561 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑ ์และระบุขัน้ตอนท่ีชดัเจนไวใ้นเว็บไซตข์อง
บรษิัทฯ ท่ี www.goldenland.co.th  ภายใตห้มวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์หวัขอ้การประชมุผูถื้อหุน้ 

o ใหสิ้ทธิออกเสียงแก่ผูถื้อหุน้ ตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออย่างเท่าเทียมกนั 
o ดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาํดับระเบียบวาระท่ีไดแ้จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมี

นโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชมุโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ี
โอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ 
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o แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้อง
ในแต่ละวาระพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองสามารถ
มอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พรอ้มทัง้เผยแพร่
ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดได ้

o ส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรบัทุกระเบียบวาระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนได้
ตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพ่ือนาํผลคะแนนมารวม
คาํนวณกับคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติของคะแนน
เสียงในหอ้งประชมุในท่ีสดุ 

o บนัทึกรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และจดัส่งรายงานการประชมุต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) หลังการ
ประชมุเสรจ็สิน้ 14 วนั และเผยแพรร่ายงานดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ดว้ย 

2.1 นโยบายความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกับความขัดแยง้ในดา้นผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ใน
ระดบัองคก์รธุรกิจ และในระดบับุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้กาํหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบติท่ีดีเก่ียวกับรายการผลประโยชนท่ี์ขัดแยง้ และการกาํหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดังกล่าวอย่าง
ครบถ้วน ในกรณีท่ีมีวาระท่ีกรรมการบริษัท รวมทั้งผูบ้ริหารคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดส่้วนเสียในวาระ กรรมการบริษัท / 
ผูบ้รหิาร จะไม่เขา้รว่มประชมุ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ 

(1) พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส่์วนตวัและผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ในการติดต่อกบัคูค่า้
และบคุคลอ่ืนใด  

(2) การท่ีพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืน จะต้องไม่ขัดต่อ
ประโยชนแ์ละการปฏิบติหนา้ท่ีโดยตรง  

(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอาํนาจตัดสินใจ หรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะ
เดียวกนักบับรษิัทฯ แต่ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที  

(4) ระหว่างท่ีปฏิบตัิงานใหบ้รษิัทฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีถือ
ว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนแ์ก่ผูใ้ดทั้งสิน้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มูลทางการเงิน 
ขอ้มลูการปฏิบตัิงาน ขอ้มลูธุรกิจแผนงานในอนาคตของบรษิัทฯ และอ่ืนๆ  

(5) ในกรณีท่ีพนกังาน หรือบุคคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์
หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(6) พนกังานจะตอ้งไม่กูย้ืมเงินจากคู่คา้ท่ีบรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยยกเวน้สถาบนัการเงิน เน่ืองจากอาจมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนบรษิัท  

(7) หลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ หรือก่อภาระ
ผกูพนัทางการเงนิในรูปแบบใดๆ กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัทฯ หรือพนกังานของบรษิัทฯ เอง  

(8) หา้มพนกังานจ่ายเงิน หรือทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ แก่ผูใ้ดโดยไม่ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจ  
(9) กรณีพนักงานมีความจาํเป็นตอ้งทาํงานอ่ืนเพ่ือเพ่ิมพูนรายไดห้รือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ื์นนอกเวลาทาํงาน ทั้งนี ้

จะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งไม่ขัดต่อ
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขันหรือมีลกัษณะเดียวกันกับบรษิัทฯ ไม่มีผลเสียต่อ
ชื่อเสียงหรือกิจการของบรษิัทฯ ไม่นาํความลบัของบรษิัทฯ ไปใช ้ไม่กระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน 

2.2 นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับการกาํกับและดแูลการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือใหม้ั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรพัยบ์ริษัทฯ ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูล
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สารสนเทศ ท่ีว่าดว้ยเร่ืองการใชข้อ้มลูภายในของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีถูกตอ้ง ทนัที เท่าเทียมและเพียงพอ 
บรษิัทฯ จึงไดก้าํหนดระเบียบการกาํกบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน และระเบียบการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายเก่ียวกับหลกัทรพัย ์เพ่ือความความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ อนัมีสาระสาํคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรพัยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษิัทฯ  อนันาํมาซึ่งผลประโยชนข์องตนเองและผูอ่ื้น   

(2) กรรมการ ผูบ้ริหาร ตอ้งงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเผยแพร่งบการเงินแก่
สาธารณชนและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินนัน้แลว้อย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง 

(3) กรรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัยท่ี์ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลนิุติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

(4) บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรกัษาความปลอดภัยทางดา้นระบบคอมพิวเตอรแ์ละการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ
อย่างเขม้งวด เพ่ือป้องกันไม่ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีสาํคญัถูกเปิดเผย ซึ่งผูเ้ก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผย
ขอ้มลู จนกว่าจะไดม้ีการแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์   

(5) กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน นาํขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ บริษัทฯ มีมาตรการ
ลงโทษอย่างเขม้งวดและเคร่งครดั หากมีการกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ ถือเป็น
ความผิดทางวินยัอย่างรา้ยแรง ซึ่งอาจถกูลงโทษทางวินยั และตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัย์
ของบรษิัทจดทะเบียนท่ีกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ดาํรงตาํแหน่งอยู่ เมื่อเขา้รบัตาํแหน่งภายใน 30 วนัทาํการ และ
รายงานทกุครัง้เมื่อมีการซือ้หรือขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัทาํการต่อ ก.ล.ต. 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม รวมถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ และตระหนกัถึง
บทบาท ความสาํคญัของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม บรษิัทฯ ยึดถือความซื่อสตัยส์จุรติเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจ และดาํเนิน
ธุรกิจโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของทางการ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนบัสนุน
กิจกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี ้บริษัทฯ เคารพและไม่
สนบัสนนุหรือเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น  

บริษัทฯ ไม่เรียก รอ้งขอ หรือรบัเงิน ของขวัญหรือของรางวลั หรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน เวน้แต่เป็นการรบัอนั
เน่ืองจากการใหต้ามประเพณีนิยม บรษิัทฯ ต่อตา้นการทจุรติ และไมจ่่ายสินบนเพ่ือประโยชนท์างธุรกิจ รวมทัง้จะใหค้วาม
ร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรฐัและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชั่น บริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีการใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า โดยกาํหนดใหพ้นกังานตอ้งเอาใจใส่และปฏิบตัิงานดว้ยจิตสาํนึกถึงความปลอดภยัและ
คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสรมิใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทฯ มีส่วนรว่มในการพฒันาชมุชนและสงัคม 

บรษิัทฯ กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปนี ้

3.1 ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ คาํนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การแจง้ขอ้มลูผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การแจง้ขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์การจดัทาํข่าวประชาสมัพนัธ ์หรือการจดัส่งจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็น
ตน้ 
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3.2 ลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญในเร่ืองจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ใหบ้ริการท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน นอกจากนีย้งัใหค้วามสาํคญัในการรบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ และดาํเนินการอย่างถึง
ท่ีสดุ  เพ่ือใหข้อ้รอ้งเรียนไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็ เป็นท่ีพอใจของลกูคา้ ภายใตห้ลกัการดาํเนินงานดงันี:้ 

1) ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใตเ้งื่อนไขท่ีเป็นธรรมและมุง่มั่นท่ีจะยกระดบั
มาตรฐานให้สูงขึน้ อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่าง
ครบถว้น ถกูตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

2) ใหข้อ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณแ์ก่ลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้มีขอ้มลู
เพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทงั ้ในการโฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ 
กับลูกคา้ อันเป็นเหตุให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคา้หรือ
บรกิาร 

3) ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจัดใหม้ีระบบ และช่องทางการติดต่อ หรือรอ้งเรียน
เ ก่ี ย ว กั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง สิ น ค้า แ ล ะ บ ริ ก า ร ไ ด้อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ผ่ า น ท า ง เ ว ป ไ ซ ต์ข อ ง บ ริษั ท  
www.goldenland.co.th  

4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกคา้ โดยไม่นาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

3.3  คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี/้ลูกหนี ้

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย  
การปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาอย่างเคร่งครดั จึงมีนโยบายการปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามหลกัธรรมภิบาล (CG) ในการดาํเนินการ
สรรหา การจดัซือ้จดัจา้งท่ีเปิดโอกาสใหคู้่คา้ (ผูข้าย/ผูร้บัจา้ง/ผูใ้หเ้ช่า) ทกุรายเขา้มาประมลูงาน เสนอราคางานกบับรษิัทฯ 
ดว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่คา้ทุกราย และหลีกเล่ียงสถานการณท่ี์ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ดังนั้น ในกรณีท่ีคู่คา้ไดร้บัการติดต่อจากผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะท่ีเป็นการเรียกรอ้ง
ค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชนอ่ื์นใด หรือในกรณีท่ีคู่คา้เห็นว่า กระบวนการสรรหา และคดัเลือกคู่คา้ของ
บริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปรง่ใส หรือไม่เป็นธรรมกบัคู่คา้ หรือเป็นการขจดัคู่แข่งทางการคา้ บริษัทฯ สนบัสนุนใหคู้่คา้แจง้ให้
บรษิัทฯ ทราบทนัที เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใส เป็นธรรมในการจดัซือ้จดัจา้งแก่คู่คา้ทกุรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

3.3.1 การสรรหา จดัซ้ือ จดัจา้ง และการปฏิบติัต่อคูค่า้ 

1) บริษัทฯ ประสงคท่ี์จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใตก้ารแข่งขนับนขอ้มลูท่ีเท่า
เทียมกัน  มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา จดัทาํรูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม จดัใหม้ี
ระบบการจดัการ และติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และป้องกนัการ
ทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา และจ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไข
การชาํระเงินท่ีตกลงกนั 

2) บริษัทฯ มุ่งท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่ งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาท่ีมีวัตถุประสงคช์ัดเจนในเร่ือง
คณุภาพของสินคา้และบรกิารท่ีคุม้ค่ากบัมลูค่าเงิน คณุภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

3) หา้มผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่คา้และคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

4) ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการจดัซือ้ จดัหากบัคูค่า้ หรือคู่สญัญาท่ีมีความเก่ียวพนักบัตนเอง  
5) ไม่ใชข้อ้มลูท่ีไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้จดัหาเพ่ือประโยชนส่์วนตวั หรือผูอ่ื้น 

3.3.2  วิธีการคดัเลือก/เกณฑ ์การประเมินคูค่า้ 

1) มีประวตัิทางการเงินท่ีเชื่อถือได ้และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพรอ้มกบับรษิัทฯ ไดใ้นระยะยาว 
2) ผลิตหรือจาํหน่ายสินคา้ท่ีมคีณุภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถตรวจสอบคณุภาพได ้
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3) ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินคา้และบรกิาร 
4) ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแกไ้ขปัญหา และความพรอ้มของทีมงาน โดยบรษิัทฯ มีนโยบายท่ี

จะปฏิบตัิตามกฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยจะไม่จาํหน่ายสินคา้ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายทางการ
คา้ 

3.4  เจ้าหนี ้

บริษัทฯ ไดย้ึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนี ้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย ์และไม่เอารดัเอาเปรียบ เพ่ือก่อใหเ้กิด
ผลประโยชนส์ูงสดุร่วมกัน และบริษัทไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเจา้หนีโ้ดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขคํา้
ประกนั การบรหิารเงินทนุ และกรณีท่ีเกิดการผิดชาํระหนีไ้วอ้ย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนีท้างการคา้หรือเจา้หนีส้ถาบนั
การเงิน โดยไม่ใหม้ีการผิดนดัชาํระหนี ้รวมถึงการปฏิบตัติามเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญาและขอ้ตกลงต่างๆ อย่างเครง่ครดั 

3.5  คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการแข่งขนั ไม่ทาํลายชื่อเสียงของคู่
แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยและปราศจากซึ่งขอ้มูลความจริง ไม่เขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลับของ
คู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีไม่เหมาะสม มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการคา้ โดยไม่
ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งขนัดว้ยวิธีฉอ้ฉล จึงกาํหนดหลกันโยบายดงันี ้

1) ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีด ี
2) ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 
3) ไม่ทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 
4) สนับสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกาํหนดให้ลูกคา้ของบริษัทตอ้งทาํการคา้กับบริษัท

เท่านัน้ 
5) มีนโยบายดา้นการไม่ลวงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใต้

กฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยจดัใหม้ีการตรวจสอบใหถ้ว้นถ่ีเมื่อมีการนาํ
ขอ้มลู ผลงานของบคุคลภายนอก และโปรแกรมต่างๆ มาใชเ้พ่ือจะไดไ้ม่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น 

3.6  พนักงาน 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คาํนึงถึงเพศ สัญชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ 
พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสาํคัญในการสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือนาํไปสู่
ความสาํเรจ็ท่ีดีโดยมีการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม 

1)  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทน สวสัดิการแก่พนกังาน 

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของ
พนักงานอยู่เสมอ โดยยืดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเคร่งครัด พรอ้มทั้งกาํหนดนโยบายดูแลเร่ือง
ค่าตอบแทนซึ่งสอดคลอ้งกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปี 
และการวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balanced Scorecard รวมทัง้สวสัดิการของพนกังาน อาทิ กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ เพ่ือ
เป็นการออมและสรา้งหลกัประกันใหแ้ก่พนกังานและครอบครวั โดยเงินสะสมส่วนนีจ้ะขึน้อยู่กับความสมคัรใจและอายุ
งานของพนักงาน อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5 – 10  ค่า
รกัษาพยาบาล ค่าทันตกรรม หลักประกันสุขภาพ หลักประกันชีวิตของพนักงาน และเงินช่วยเหลือ รวมทั้งของเยี่ยมใน
โอกาสต่างๆ เป็นตน้ 
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2)  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถ และเสริมประสบการณพ์นกังาน โดยส่งเสริมใหพ้นกังาน
ไดร้บัการอบรมพฒันาทัง้ภายในและภายนอกบรษิัทฯ เพ่ือใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาความเชี่ยวชาญ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม ข้อกําหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม และเพ่ือใหม้ั่นใจว่าพนกังานทกุคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้จรรยาบรรณทางธุรกิจ และสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้ง บรษิัทฯ ไดด้าํเนินการเผยแพร่
ข้อมูลทาง Intranet และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์ และยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน 

3)  นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ สนบัสนนุและเคารพในหลกัการดา้นสิทธิมนษุยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยไดด้แูลมิใหธุ้รกิจของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสิทธิมนษุยชน 

3.7  สังคมและส่วนรวม 

บริษัทฯ สนบัสนุนการจดักิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคมอยา่งสมํ่าเสมอ  รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลือบรจิาคทรพัยสิ์นใหแ้ก่มลูนิธิ
และองคก์รต่างๆ ท่ีมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคม ตามโอกาส  นอกจากนีย้งัส่งเสรมิและปลกูฝังจิตสาํนึกความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมในหมูพ่นกังานทกุระดบั  จดัใหม้ีการรณรงคป์ระหยดัพลงังานและการใชท้รพัยากรในบรษิัทฯ   

3.8  องค์กรกาํกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีกาํหนดโดยองคก์รท่ีกาํกบัดแูลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("สาํนกังาน ก.ล.ต.") เป็นตน้ รวมทัง้ใหค้วามรว่มมือและประสานงาน
กบัหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ 

3.9  ส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัอย่างยิ่งต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากตระหนกัดีว่าในระหว่างการก่อสรา้งโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ   
อาจก่อใหเ้กิดมลภาวะ ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงบริเวณก่อสรา้ง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั พรอ้มทั้งส่งเสริมใหม้ีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม และไดม้ีการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั อาทิเช่น การรณรงคปิ์ดไฟระหว่าง
เวลาพกักลางวนั ถอดปลั๊กเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระหว่างวนัหยดุสดุสปัดาห ์และรณรงคใ์ห้
พนกังานใชก้ระดาษรีไซเคิลในการพิมพเ์อกสารภายในบรษิัท 

4.  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
4.1  การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

เป็นหน่ึงในหลักการท่ีมีความสาํคญัต่อการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับขอ้มลูข่าวสารท่ีตอ้งแจง้แก่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูถื้อหุน้ ทัง้ในดา้นของความถกูตอ้ง ความเพียงพอ ความรวดเรว็ และความเท่าเทียมกนัของการให้
ขอ้มลูแก่ทกุกลุ่ม ดงันี ้

1) เปิดเผยขอ้มลูท่ีสาํคญัของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบดว้ย ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผย
ขอ้มลูทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบการเงินนัน้ จะตอ้งผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีว่า ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่ วไป และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหุน้ 
นกัลงทนุ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ โดยเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น งบการเงิน แบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

3) เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการย่อย จาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วม
การประชมุ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูไวภ้ายใตห้วัขอ้การจดัการตามแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

4) เปิดเผยรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบ
บญัชีในรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

5) กาํหนดใหก้รรมการของบรษิัทฯ ตอ้งรายงานการซือ้ขาย/ถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัททราบเป็นประจาํทกุไตรมาส 

6) กาํหนดใหม้ีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ลงวนัท่ี 26 
มกราคม 2552 โดยกําหนดให้มีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2552 และรายงานทุกครัง้ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงภายใน 3 วนัทาํการ โดยจดัส่งรายงานไปยงัเลขานกุารบรษิัท 

7) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

4.2  การเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการเก่ียวโยงกันและระหว่างกัน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อการพิจารณารายการเก่ียวโยงกันและระหว่างกันต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชนต์่อ
บรษิัทเป็นสาํคญั บรษิัทฯ จึงป้องกนัรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณา
และอนมุตัิจากคณะกรรมการ พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวเพ่ือใหผู้ล้งทนุและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

4.3  การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทั่วถึง ทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงิน 
และขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ 
ดังกล่าวเพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม อาทิ การแจง้ขอ้มลูโดยผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การแจง้ขอ้มลูโดยผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ หรือการจดัทาํข่าวประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ โดยมอบหมายใหผู้ม้ีความรู ้ความสามารถ และมีความ
เขา้ใจธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นอย่างดีทาํหนา้ท่ีเป็นนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ประธานอาํนวยการ, รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน, และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธอ์งคก์ร
และการลงทนุ ไดม้ีการส่ือสารโดยตรงกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุสถาบนั และนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ัง้ในและต่างประเทศ  โดย
จัดใหม้ีการนาํเสนอขอ้มลูความคืบหนา้การดาํเนินกิจการ และตอบขอ้ซักถามต่างๆ เก่ียวกับบริษัทใหแ้ก่นักลงทุนและ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสารสนเทศต่างๆ แจง้ต่อตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท www.goldenland.co.th ท่ีปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่
เสมอ เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัรูข้อ้มูลของบริษัทท่ีเป็นปัจจุบนั
อย่างเท่าเทียมกนั 

ในรอบระยะเวลา 1 ตลุาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562  บรษิัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์ดงันี ้

 จดัประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ นกัลงทนุเขา้พบ
กบัผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือสอบถามถึงนโยบาย กลยทุธ ์แผนธุรกิจ ขอ้มลูดา้นการเงิน และขอ้มลูทั่วไปตามหลกัการ
เปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใส จาํนวน 10 ครัง้   

 ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในงานบรษิัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 
ทกุไตรมาส เพ่ือใหข้อ้มลู ตอบขอ้สงสยัของผูถื้อหุน้รายย่อยท่ีมารว่มงานและท่ีส่งคาํถามออนไลน ์

 รว่มงาน Roadshow ทัง้ในและต่างประเทศตามคาํเชิญของบรษิัทหลกัทรพัยต์่างๆ เพ่ือชีแ้จงขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจ
และการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ จาํนวน 3 ครัง้ 
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 มีการพานักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์ นักลงทุนเขา้เยี่ยมชม (Site visit) โครงการท่ีอยู่อาศัยของบริษัท 3 ครัง้ และ
โครงการสามย่าน มิตรทาวน ์1 ครัง้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุนสถาบนั ผูเ้ก่ียวขอ้ง และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามขอ้มลู และซกัถาม
ขอ้สงสยัต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มลูการลงทนุ โดยติดต่อ 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์:  
หมายเลขโทรศพัท:์  02 – 764 – 6280   
โทรสาร:    02 – 764 – 6222 ต่อ 2  
E-mail:    ir@goldenland.co.th 

4.4  นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy) 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับขอ้รอ้งเรียนและแจ้งเบาะแสทั้ง จากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการ
ดาํเนินการจดัการขอ้รอ้งเรียนท่ีเหมาะสมอีกทัง้ยงัไดก้าํหนดมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรียน ดงันี ้

4.4.1  การแจง้เบาะแส  

บรษิัทฯ จดัใหม้ีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนในกรณีท่ีสงสยัว่าจะมกีารกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บรษิัทฯ การกระทาํผิดกฎหมาย รวมถงึพฤตกิรรมท่ีส่อถึงการทจุรติ การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ท่าเทียมกนั ผ่านช่องทางดงันี ้

1) การรอ้งเรียนทางโทรศัพท ์ผู้รอ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนโดยตรงท่ีหัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายในท่ีหมายเลข  
02 – 764 – 6206 

2) การรอ้งเรียนทางไปรษณียห์รือรอ้งเรียนดว้ยตนเอง 
บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมกล่องรบัความคิดเห็นไวใ้นท่ีเปิดเผยใหผู้ร้อ้งเรียนสามารถยื่นเร่ืองรอ้งเรียนไดส้ะดวกดว้ย
ตนเอง กล่องรบัความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกดาํเนินการเปิดเป็นประจาํทุกสัปดาหโ์ดยหัวหนา้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน หากผูร้อ้งเรียนไม่สามารถเดินทางมารอ้งเรียนไดด้ว้ยตนเอง สามารถรอ้งเรียนไดต้ามท่ีอยู่ดงันี ้
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) โดยส่งมาท่ี Independent-Director@goldenland.co.th 
- ทางจดหมาย: 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

4.4.2  กระบวนการดาํเนินการรับเร่ืองร้องเรียน 

เมื่อบรษิัทฯ ไดร้บัเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนมาแลว้ บรษิัทฯ จะดาํเนินการรวบรวมขอ้มลู ประมวลผล ตรวจสอบ และกาํหนด
มาตรการในการดาํเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีไดร้บัผลกระทบ โดยคาํนึงถึงความเดือดรอ้นเสียหาย
โดยรวมทัง้หมด หลงัจากนัน้ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการดาํเนินการ และรายงานผลใหผู้ร้บั
แจ้งเบาะแส/ข้อรอ้งเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อรอ้งเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดาํเนินการดังกล่าวต่อประธาน
อาํนวยการ  ประธานกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทตามลาํดบัแลว้แต่กรณี 

4.4.3  มาตรการคุม้ครอง 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บรษิัทจะไม่
เปิดเผยชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ ภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อรอ้งเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง รวมไปถึงกาํหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีท่ีผูน้ั้น เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดรอ้นเสียหาย ทั้งนีผู้ ้ไดร้บัความเดือนรอ้นเสียหายจะไดร้ับการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความ
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เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนีบุ้คคลท่ีบริษัทฯ ตรวจสอบแลว้พบว่าไดก้ระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชั่น3

4 จะไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบรษิัทฯ กาํหนด หรือไดร้บัโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคัญในการกาํกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความ
รบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยคาํนึงถึงวิสัยทัศน ์พันธกิจ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ สภาวะความเส่ียง และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

5.1  วิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบรษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะผลกัดนัใหธุ้รกิจของบรษิัทเตบิโตอย่างยั่งยืน โดยคาํนึงถึงวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ใหม้ีความสอดคลอ้งกันภายใตร้ะบบของหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ
เป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม โดยคณะกรรมการ
บรษิัทไดร้ว่มกบัฝ่ายบรหิารระดบัสงูในการกาํหนดทิศทาง วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาํปี และ
คณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบตัิงานใหไ้ดต้ามแผนงานของฝ่ายจดัการท่ีวางไว ้โดยฝ่ายจดัการจะรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริหารรบัทราบเป็นรายเดือน  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรบัทราบเป็นราย
ไตรมาส   

5.2  โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน  แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน  โดยคณะกรรมการบรษิัทตอ้งมี
กรรมการอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน  
กรรมการอิสระจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรพัยฯ์   

2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ สามารถเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ 
ในเครือหรือบริษัทย่อย แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทดว้ย 

3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการ 

5.2.1 คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

1) เป็นบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  
2) เป็นบคุคลท่ีมีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมและความรบัผิดชอบ ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล 
3) เป็นบคุคลท่ีมีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน ์และกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
4) สามารถใหเ้วลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  
5) เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด 

พระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
อาทิ 

5.1. บรรลนิุติภาวะ 
5.2. ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
5.3. ไม่เคยรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 
5.4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐั ฐานทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 

 
4 รายละเอียดของนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ  www.goldenland.co.th 
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5.5. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อบุคคลท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น
กรรมการตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.2.2 คุณสมบติักรรมการอิสระ 

1) ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือ
บคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูม้ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ดงันี ้

4.1. ไม่เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร  
หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชีตน้สงักดั 

4.2. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น 
ท่ีมีมลูค่าการใหบ้รกิารทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี แก่บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารวิชาชีพอ่ืนๆ 

4.3. ไม่ไดร้บัประโยชนท์ั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีส่วนไดส่้วนเสีย จากการทาํธุรกรรมทางการคา้หรือ
ธุรกิจ ไดแ้ก่ รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัย์
หรือบรกิาร หรือรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน กบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ท่ีมี
มลูค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาท หรือตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ แลว้แต่จาํนวนใด
จะตํ่ากว่า โดยใหน้บัรวมมลูค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ทัง้นีใ้หร้วมถึง
การไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของผู้ท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจ  

5) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

6) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้
ใหร้วมถึงการไม่เป็น กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร ลกูจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธฺออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

7) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้
8) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ัดสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้
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5.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด กระบวนการ
คัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดาํเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะ
พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ  มีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคล
เขา้เป็นกรรมการต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาตามลาํดบั ทั้งนี ้ขอ้บังคับของบริษัทฯ กาํหนดใหก้ารแต่งตัง้กรรมการบริษัท
เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ดงัต่อไปนี ้
ก. ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
ข. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
ค. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีจะ

มีในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะมีไดใ้นการเลือกตัง้ครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะสาเหตุอ่ืนใด นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ 

5.2.4 วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้บัสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้
กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บั
เลือกตัง้ใหม่ได ้

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี ้
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 
4) ลาออกโดยมติของการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

5.2.5 ขอบเขต บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) ปฏิบัติหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมของผูถื้อหุ้น  
ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และมีความรบัผิดชอบเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุ
ราย 

2) พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธป์ระจาํปี รวมทัง้กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงาน
ของบริษัทฯ และกาํกับควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนอละเพ่ิมมลูคา่
หุน้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

3) รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงผลประกอบการของบรษิัทฯ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และในรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ  
4) ดาํเนินการใหบ้ริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมี

ประสิทธิผลและเชื่อถือได ้
5) จดัใหม้ีนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร และทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ

ท่ีดีเป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ 
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6) ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายบรหิารมีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างมีจรยิธรรม และมีความเท่าเทียมกนั 
7) กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความพรอ้มท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการ

พิจารณากาํหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตัง้กรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการ
ดาํเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มท่ีจะคัดคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืนๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีท่ีมีความเห็น
ขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย 

8) ในกรณีท่ีจาํเป็น คณะกรรมการสามารถขอคาํแนะนาํหรือความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรกึษาภายนอกเก่ียวกบัการ
ดาํเนินกิจการ โดยบรษิัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

9) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือช่วยดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันไดแ้ก่ การประชุม
กรรมการและผูถื้อหุน้ ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตนและดาํเนินกิจการให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการ
เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา 

10) หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัอนัจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการ
จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมก่อนท่ีขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบคุคลอ่ืน โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

11) รายงานขอ้มลูตาม "แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้รหิาร" ต่อบรษิัทฯ ตามเกณฑท่ี์บรษิัทฯ กาํหนด 
12) กรรมการใหม่ควรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้ก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 
13) คณะกรรมการยังไดจ้ัดให้มีหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน พรอ้มทั้ง

เปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ โดยใหถื้อเป็นนโยบายความซื่อสตัยท่ี์ใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึ่งมี
หนา้ท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาท่ีทาํงาน ไม่เพียงแต่การปฏิบัติตามท่ีเป็นลายลักษณ์
อกัษร แต่ยงัใหป้ฏิบตัิตามเจตนารมณแ์ห่งความซือ่สตัย ์(The Spirit of Integrity) ดว้ย และไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ี
ของผูบ้ังคับบัญชาท่ีตอ้งใหข้อ้มูลความรูเ้ก่ียวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงาน และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า
พนกังานไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนรบัทราบว่า ในกรณีท่ีมีการละเมิดจะมีการดาํเนินการทาง
วินยัใหถ้ึงท่ีสดุซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจา้ง 

5.2.6 การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

ประธานกรรมการและประธานอาํนวยการของบรษิัทฯ มิไดเ้ป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการใหช้ดัเจน เน่ืองจากประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีบริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหนา้ท่ี
กาํกบัดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการ ส่วนประธานอาํนวยการเป็นหวัหนา้ฝ่ายจดัการ ซึ่งทาํหนา้ท่ีบรหิารจดัการให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีอนุมตัิโดยคณะกรรมการ นอกจากนี ้การท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบั
ประธานอาํนวยการ ทาํใหเ้กิดการคานอาํนาจ และประธานกรรมการสามารถทาํหนา้ท่ีไดโ้ดยอิสระ 

นอกจากนี ้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทยงัประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวนนอ้ยกว่ากรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้รหิารในสดัส่วน 1 : 7 จากจาํนวนกรรมการบรษิัททัง้คณะ 8 ราย ซึ่งการมีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในคณะกรรมการ
บรษิัทจาํนวนนอ้ยท่ีสดุเช่นนี ้เป็นการถ่วงดลุและสรา้งความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถกูครอบงาํโดยฝ่ายจดัการ 

ประธานกรรมการบริษัททาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมมีหน้าท่ีดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสาํหรับ
กรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสาํคญัโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผูก้ล่าวสรุปประเด็นสาํคัญของวาระการประชุมเพ่ือการ
พิจารณาของกรรมการ พรอ้มทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพ่ือประมวลความ
คิดเห็นและสรุปเป็นมติท่ีประชมุ 

5.2.7 อาํนาจดาํเนินการ 

คณะกรรมการบรษิัทอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน 
คณะกรรมการบรษิัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้คณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจกาํหนด
และแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ ตลอดจนจดัตัง้ คณะกรรมการชดุย่อย  อย่างไรก็ตาม 
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คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบตัิงานต่างๆ ตามขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การมอบอาํนาจดงักล่าว ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง
ท่ีทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ่ื์นใด (ตามท่ีสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) ทาํกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนมุตัิ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว ้

5.2.8 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1) คณะกรรมการกาํหนดใหม้ีการประชมุอย่างสมํ่าเสมอ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และตามความจาํเป็น โดยได้
มีการกาํหนดการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยไวอ้ย่างเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี  
และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดังกล่าว การประชุมแต่ละครัง้ใช้เวลา 1 – 3 ชั่วโมง โดย
กรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย 

2) ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหม้ีการส่งหนงัสือนดัประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชมุอย่างชดัเจน  
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนั หรืออย่างนอ้ย 
5 วันทาํการ ยกเวน้กรณีเร่งด่วน เพ่ือใหม้ีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกตอ้งในเร่ือง
ต่างๆ   

3) การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมครบองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัทฯ โดยไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดใ้ห้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชมุ การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

4) ประธานกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเขา้วาระการประชมุ โดยปรกึษาหารือกบัฝ่ายบริหาร  
ทัง้นีฝ่้ายบรหิารจะพิจารณาคาํขอบรรจวุาระท่ีสาํคญัของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุ 

5) ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารขอ้มลู เพ่ือการอภิปราย และ
เพียงพอสาํหรบัคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นท่ีสาํคญั 

6) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสาํคัญของวาระการประชุม เพ่ือการพิจารณาของ
กรรมการ พรอ้มทัง้สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคดิเห็น เพ่ือประมวลความคิดเห็น
และสรุปเป็นมตท่ีิประชมุ 

7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีจะพิจารณา จะงดออกเสียงและตอ้งไม่อยู่
ในท่ีประชมุในวาระดงักล่าว 

8) กรรมการสามารถเขา้ถึงและขอสารสนเทศ คาํปรึกษา และบริการต่างๆ ท่ีจาํเป็นเก่ียวกับการดาํเนินงานของ
บรษิัทฯ จากฝ่ายบรหิาร และสามารถขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาภายนอกได ้

9) ในการประชุมแต่ละครัง้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณอ์ักษรและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทาํการรบัรองความถูกตอ้งของเอกสารในการประชุมครัง้ถัดไป  
โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สาํหรบัเอกสารท่ีจดัเก็บจะมีทัง้บนัทึกการประชมุซึ่งจดัเก็บใน
รูปแบบแฟ้มขอ้มลูท่ีเป็นตน้ฉบบัและแฟ้มอิเล็คทรอนิคสร์วมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชมุดว้ย เพ่ือความ
สะดวกสาํหรบักรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบอา้งอิงได ้ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 31 
สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จาํนวน 5 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ มีรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน  ผูบ้ริหารสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ รวมถึงสายงานตรวจสอบภายใน เขา้
รว่มประชมุเพ่ือรายงานความคืบหนา้ของธุรกิจ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการประชมุรว่มกนัเฉพาะกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ในวาระท่ี 8 
คณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอิสระ ไดม้ีการประชมุร่วมกนัโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้รว่มดว้ย เพ่ืออภิปรายปัญหาทั่วไปเก่ียวกบัการจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัท    

10) องคป์ระชมุขัน้ตํ่าขณะท่ีคณะกรรมการบรษิัทจะลงมติ บรษิัทฯ กาํหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการบรษิัท
จะลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
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5.2.9 การวางแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ และการนาํไปปฏิบติั 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุปี คณะกรรมการจะรว่มกนัพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนงานกลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติงานประจาํปี โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการไดร้่วมกันพิจารณาวางแผนกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบตัิงาน สาํหรบัปี 2563 หลงัจากนัน้ คณะกรรมการจะมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานใหม้คีวามสอดคลอ้งตามแผนงาน
ของฝ่ายจัดการท่ีวางไว ้โดยฝ่ายจดัการจะรายงานผลการปฏิบัติงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารรบัทราบเป็นราย
เดือน  และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบเป็นรายไตรมาส      

5.2.10  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

1) คณะกรรมการบรษิัทไดร้บัค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี  ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย 
2) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีรายงานเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร ไว้

ในรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
3) ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท อนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ

สรรหา 

5.3  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยมี
ทัง้หมด 5 คณะ  ไดแ้ก่ 

1) คณะกรรมการบรหิาร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

4) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

5) คณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 

รายละเอียดของคณะอนกุรรมการแต่ละชดุมีดงัต่อไปนี ้

5.3.1 คณะกรรมการบริหาร 

1)  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร 

ก) กรรมการบรหิารประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถทางดา้นการบรหิารจดัการ 
ข) ประธานคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งมาจากคณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้ 

2)  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ แต่งตัง้โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท   

3)  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

พิจารณา และกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดบัสงู เพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ รวมทัง้กาํกับดแูล และติดตามผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ ท่ีกาํหนด ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดร้บัอนมุตัิ อนุมตัิการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตอาํนาจท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทกลั่นกรองในเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารระดบัสงูเสนอ
ใหพิ้จารณาในส่วนท่ีนอกเหนือจากอาํนาจของคณะกรรมการบรหิาร เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบรษิัทอีกขัน้หน่ึง 

ทั้งนี ้การอนุมัติรายการจะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนอ่ื์นใด (ตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) กบับรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย  ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ี
เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว ้
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4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ืออนมุตัิ   

5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสาํคญัของระบบการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของ
กฎหมายดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ทัง้ต่อผูถื้อหุน้ คู่คา้ และลกูคา้ของบรษิัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการ
ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการกาํกับดแูลองคก์รท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายว่าการดาํเนินการขององคก์ร
เป็นไปตามจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติ คงไวซ้ึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดย
ปราศจากการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการบรษิัทจึงไดก้าํหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ4

5ขึน้ ดงันี ้

1)  คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างเป็นอิสระตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย โดย
ไม่ตอ้งคาํนึงถึงประโยชนใ์ดๆท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีและไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือ
กลุ่มบคุคลใดๆและไม่มีสถานการณใ์ดๆท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นตามท่ีพึงจะเป็น 

(2) มีความซื่อสตัยส์จุรติ 
(3) เป็นผูท่ี้มีความเชื่อถือ ไวว้างใจเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 
(4) มีความเขา้ใจหลกัการบริหารท่ีดี มีวิจารณญาณและทกัษะในการตดัสินใจ สามารถวิเคราะหปั์ญหา ตัง้คาํถาม

ตรงประเด็น รวมทัง้ตีความและประเมินผลของคาํตอบท่ีไดร้บัอย่างเหมาะสม 
(5) มีมนษุยสมัพนัธด์ ี
(6) มีความคิดสรา้งสรรค ์แสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีในการหารือและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
(7) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ 

(8) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(9) ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือ
บคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย  

(10) ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูม้ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ดงันี ้
ก) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร  
หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชีตน้สงักดั 

ข) ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น ท่ี
มีมลูค่าการใหบ้รกิารทางวิชาชีพอ่ืนเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีแก่บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 

 
5 รายละเอยีดของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดไูดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ www.goldenland.co.th 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารวิชาชีพอ่ืนๆ 

ค) ไม่ไดร้บัประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม หรือมีส่วนไดส่้วนเสีย จากการทาํธุรกรรมทางการคา้หรือธุรกิจ 
ไดแ้ก่ รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร 
หรือรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 
20 ลา้นบาท หรือตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดย
ใหน้บัรวมมลูค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ทัง้นีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของผูท่ี้มีความสัมพันธท์าง
ธุรกิจ  

(11) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  

(12) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ 
ทัง้นีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร ลกูจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(13) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้

2)  องคป์ระกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ ท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย 3 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจหรือ
ประสบการณด์า้นบัญชีหรือการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูม้ีคุณสมบัติดงักล่าว คือ นายชายนอ้ย เผ่ือน
โกสุม (ดูรายละเอียดคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมเติมไดท่ี้หัวขอ้ “คณะกรรมการบริษัทและคณะ
ผูบ้รหิาร”) คณะกรรมการตรวจสอบทาํการเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและใหห้วัหนา้
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาํแหน่ง ในกรณีท่ีตาํแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในว่าง
ลงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บคุคลอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นผูร้กัษาการแทน 

3)  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน รวมถึง
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกาํหนด ว่าดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้น
บญัชี และมีความรูต้่อเน่ืองเก่ียวกับเหตท่ีุมีต่อการเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
ครบรอบออกตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบรษิัท 

4)  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการสอบทานระบบงาน และเร่ืองสาํคญัต่างๆ ท่ีผูบ้รหิารให้
ความสนใจตามท่ีไดร้บัมอบหมาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี อันเป็น
ปัจจัยหลักในการเสริมสรา้งใหอ้งคก์รมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสอันเป็นพืน้ฐานของการเติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นไปในทิศทางของการให้คาํปรึกษา วิเคราะห์ 
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขและติดตามผล เพ่ือปรบัปรุงระบบงานใหส้ามารถดาํเนินไปสูเ้ป้าหมายขององคก์ร และเพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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5)  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ มีบทบาท หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท  ดงันี ้

(1) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการการแต่งตัง้ โยกยา้ย 
เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
(4) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบการบรหิารความเส่ียงท่ีดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือลดระดบัความเส่ียงให้

อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
(5) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
(6) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจา้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุม
ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(7) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัย ์ทั้งนีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อ
บรษิัทฯ 

(8) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 
(9) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(10) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
เหมาะสม 

6)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้ีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีการประชุมเป็นประจาํทุกไตรมาสอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีอาํนาจในการ
เรียกประชมุเพ่ิมเติมไดต้ามความจาํเป็น 
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(2) องคป์ระชมุประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 กรรมการตรวจสอบทกุคนควรเขา้รว่มประชมุทกุ
ครัง้หากไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้อาจใชป้ระชมุทางไกลผ่านทางโทรศพัท ์หรือจดัใหม้ีการถ่ายทอด
ภาพและเสียงในลกัษณะการประชมุทางจอภาพมายงัท่ีประชมุก็ได ้

(3) กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการตรวจสอบซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

(4) กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ี
พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้ๆ 

(5) การวินิจฉัยชีข้าดในเร่ืองท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นสาํคญัโดยประธานในท่ีประชมุ
ไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด เวน้แต่คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี ้
ขาด 

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอขอ้มลูและขอ้เท็จจรงิ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบ
บญัชี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชุมในเร่ืองท่ีกาํหนดได ้และในกรณีสาํคญัและจาํเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเชิญผูเ้ชี่ยวชาญอิสระและหรือผูเ้ชี่ยวชาญทางวิชาชีพเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบก็ได ้

(7) การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือผูส้อบบัญชีจะตอ้งจดัขึน้อย่างสมํ่าเสมอ 
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

(8) วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะตอ้งจัดทาํขึน้และนาํเสนอก่อนการประชุมอย่างนอ้ย 7 วันและให้
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 

7)  วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัแต่งตัง้หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบรษิทัฯ 
และอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้กแต่มิใช่โดยการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ

8)  การพน้ตาํแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบจะพน้จากตาํแหน่งเมื่อพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ ครบวาระ ลาออก หรือถูกถอด
ถอน หรือขาดคณุสมบตัิในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

 ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจง้ต่อคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหนา้ 1 เดือนพรอ้มเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นกฎบตัรทดแทนกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก 

9)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบโดยไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้และตอ้งเปิดเผยค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัทดว้ย 

5.3.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

1)   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูส้รรหา และแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2)  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

(1) กาํหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชดุย่อยของบรษิัทฯ  
(2) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่างลง เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ เสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
(3) พิจารณาสรรหา และคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปในกรณีท่ี

มีตาํแหน่งว่างลง 
(4) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

แต่งตัง้เมื่อมีตาํแหน่งว่างลง 
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(5) พิจารณาเสนอแนะกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีจาํเป็นและเหมาะสม ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ตวั
เงิน เพ่ือจงูใจ และรกัษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และ/หรือ เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิ

(6) จดัทาํหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ เสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิตามแต่กรณี โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขต
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ ประสบการณ ์ความรู ้และความรบัผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบกบับรษิัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกนั 

(7) ประเมินผลงานประจาํปี พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีจาํเป็น และเหมาะสม ทัง้ท่ีเป็นตวั
เงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือตอบแทนและจูงใจผูบ้ริหารระดับสูง ตัง้แต่ตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ัดการขึน้ไป โดย
พิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และผลประกอบการของบรษิัทฯ  

(8) ใหค้าํชีแ้จง ตอบคาํถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

3)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้าํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา พรอ้มนาํเสนอใหผู้ถื้อ
หุน้เป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิ 

5.3.4 คณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษทัภิบาล 

1)  การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษทัภิบาล 

2)  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษทัภิบาล 

(1) พิจารณา ทบทวน นาํเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการดาํเนินการบรหิารจดัการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดาํเนินงานดา้นการดูแล
ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดท่ีจะสนับสนุนการ
ดาํเนินงานของบรษิัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิของบรษิัทฯ 

(2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้นําแนวทางในข้อ (1) ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดย
เปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของสากลปฏิบตัิ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของสถาบนักาํกบัฯ 
ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(3) ทาํการเปิดเผยหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งสู่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ไดแ้ก่ บรษิัท 
ผูถื้อหุน้ เจา้หนี ้พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ให้คาํปรึกษาแก่คณะทาํงานเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการเขา้รบัการจัดอันดับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีโดย
หน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร 

(5) ใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะแก่คณะทาํงาน เพ่ือวางกรอบแนวทางการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การต่อตา้นการทจุรติของบรษิัทฯ 

(6) คณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล มีอาํนาจเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้เห็นสมควรเขา้รว่มประชมุ หรือใหช้ีแ้จง
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

(7) ทบทวนและปรบัปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกาํกับดูแลบรรษัทภิบาล 5

6 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
อนมุตั ิ

(8) งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย 

 
6 รายละเอียดของกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาลสามารถดไูดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ www.goldenland.co.th 
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3)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการกาํกับ
ดแูลบรรษัทภิบาลใหค้ณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิ 

5.3.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1)  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท 

2)  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) กาํหนดยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเส่ียงของทัง้องคก์ร เพ่ือเป็น
แนวทางใหฝ่้ายบรหิารไดม้ีการบรหิารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   

(2) กาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม (Integrated Risk Management) ใหค้รอบคลมุความเส่ียงหลกัของ
ธุรกิจ   

(3) วางระบบการบรหิารความเส่ียง เพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อย่าง
ถาวร รวมถึงจดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงเป็นประจาํ   

(4) จดัทาํและอนุมตัิแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ จดัทาํแผนจดัการความเส่ียงในทุกระดบัจากการระดมความคิดเห็นจากผูบ้ริหาร และ
พนกังานจากหน่วยต่างๆ   

(5) พฒันาระบบจดัการความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพ และติดตามใหบ้รษิัทฯ มีการบรหิารความเส่ียงอย่างเหมาะสม    
(6) ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการความเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีอาจ

ทาํใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการใหบ้รรลเุป้าหมาย รวมทัง้ผลกัดนัใหม้ีการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัของ
องคก์ร และปลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร   

(7) ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ ให้ค ําปรึกษา แนะนําในการ
ดาํเนินการบรหิารความเส่ียง   

(8) ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบถงึความเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการควบคมุภายใน  
(9) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททราบถึงความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

5.4  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

5.4.1 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากาํหนดแนวทางท่ีจะใชใ้นการพิจารณา โดยควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบดงันี ้

1)   คุณลกัษณะท่ีตอ้งการในกรรมการแต่ละคน 

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพ่ือเสนอชื่อเป็นกรรมการใน
ดา้นต่างๆ เช่น ความมีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ การตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล ความมีวฒุิภาวะและความมั่นคง 
เป็นผูร้บัฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ ยึดมั่นในการทาํงานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
อย่างมืออาชีพ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสาํคญั 

2)  ความรู้ความชาํนาญท่ีตอ้งการให้มีในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านท่ีจําเป็นต้องมีใน
คณะกรรมการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถกาํหนดกลยทุธแ์ละนโยบาย รวมทัง้กาํกบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิผล 
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3)  ความหลากหลายของกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาถึงแนวทางเก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอ่ืนๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น 
อายุ ความรู ้ความชาํนาญ ทกัษะ ประสบการณท์ัง้ทางดา้น Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพ่ือกาํหนด
คุณสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธใ์นการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาใช้ขอ้มูลความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยจดัหมวดหมู่ออกเป็น 
3 หมวด ไดแ้ก ่

(1) ความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณใ์นการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management) 

แบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ เช่น ดา้นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ดา้นการบริหาร การจัดการองคก์ร การ
บริหารทรพัยากรมนุษยใ์นภาครฐัหรือภาคเอกชน ดา้นเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกาํหนดนโยบายและวางแผนกล
ยทุธ ์ดา้นการตลาดหรือการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการต่างประเทศ และดา้นการบรหิารความเส่ียง 

(2) ความรู้ ประสบการณ ์หรือความชาํนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise) 

แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ 2) ดา้นบญัชีและการเงินโดย
ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในงบการเงิน มาตรฐานบญัชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิัทจดทะเบียน และ 3) 
ดา้นคมนาคม ดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ดา้นวศิวกรรม ทาํใหม้ีมติิแห่งความหลากหลาย สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการทัง้คณะมี
ความครบถว้น สมบรูณ ์ มีประสิทธิภาพท่ีเอือ้ประโยชนใ์หก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพสงูสดุ   

(3) ความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณด์้านบรรษัทภบิาล หรือการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี (Corporate 
Governance) 

แบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการกาํกับดูแลกิจการภายในองคก์ร รวมถึงการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ 2) ดา้นการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

5.4.2 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุด (การสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง) 

คณะกรรมการบรษิัททาํหนา้ท่ีคดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการ  
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ริหารระดับสูงในตาํแหน่ง ประธานอาํนวยการ โดยบริษัทฯ มีแผนการ
คดัเลือกบคุลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งงานบรหิารระดบัสงูท่ีสาํคญัไวท้กุตาํแหน่งใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานไดโ้ดยอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้
ถือหุน้รายอ่ืนใด ทั้งนี ้กระบวนการสรรหาพิจาณาคัดเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ ์ท่ีมี
ความรูค้วามสามารถ ศกัยภาพ เพ่ือสรา้งความพรอ้มใหทุ้กคนมีโอกาสเติบโต กา้วหนา้ขึน้สู่ระดบัผูบ้ริหารในอนาคตได ้ 
โดยผ่านขัน้ตอนการประเมินท่ีมีศกัยภาพสงูซึ่งทุกคนจะไดร้บัการพฒันาตามแผนท่ีวางไวเ้ป็นรายบุคคล มีการมอบหมาย
งานท่ีทา้ทาย รวมทัง้หมนุเวียนงานเพ่ือพฒันาทกัษะการเป็นผูน้าํ และความรอบรูใ้นงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุม่
บรษิัทฯ ดาํเนินการกบัพนกังานทกุระดบัใหม้ีความพรอ้มในการทดแทนเมื่อตาํแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดาํเนินงานสาน
ต่ออย่างทนัท่วงที  

บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหม้ีแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้ริหารและตาํแหน่งในสายงานหลกั 
ซึ่งเนน้การสรรหาจากบุคลากรภายในองคก์ร โดยแต่ละปีจะกาํหนดใหม้ีการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตาํแหน่งท่ีสูงขึน้ตามลาํดับขั้นของ
พนกังานทัง้ผูบ้ริหารระดบักลางและพนกังานโดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบดว้ย ประธานอาํนวยการ และผูบ้ริหาร
ระดับผูอ้าํนวยการฝ่ายขึน้ไป หรือผูบ้ริหารระดับกลางเป็นผูพิ้จารณาตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดไวอ้ย่างชัดเจน กาํหนด
แนวทางเก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอ่ืนๆ ของผูบ้ริหาร (Skill Matrix) เพ่ือกาํหนดคุณสมบตัิของผูบ้ริหารท่ี
ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะผูบ้รหิารและกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท   
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5.4.3 นโยบายและวิธีปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานอาํนวยการ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และการ
ดาํเนินธุรกิจของบรษิัทดงักล่าวตอ้งไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัธุรกิจของบรษิัท 

5.5  การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั 

บทบาท  หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) จดัการและประสานงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ 
รวมทัง้ดูแลและประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้
ถือหุน้ ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสาํเนารายงาน
ดังกล่าวใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาํการ นับแต่วันท่ีบริษัทฯ ไดร้บั
รายงานนัน้ 

5) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
 

5.6   การพัฒนา / การปฐมนิเทศ กรรมการและผู้บริหาร 

การพฒันาความรู้ 

บริษัทฯ สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพ่ือพัฒนาองคค์วามรูข้องคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน เช่น การเขา้ร่วมการสมัมนาอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

การปฐมนิเทศกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ จดัใหม้ีการปฐมนิเทศเบือ้งตน้สาํหรบักรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ เพ่ือใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบนโยบาย  
ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ท่ีตัง้สาํนักงานและสาขา วัฒนธรรมองคก์ร พรอ้มรบัคาํ
ชีแ้จงจากประธานอาํนวยการและเลขานุการบริษัท เก่ียวกับโครงสรา้งองคก์ร นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ ระบบการ 
ควบคมุภายในพรอ้มเอกสารประกอบ  

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรูใ้หก้ับกรรมการทุกคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการเขา้รว่มสมัมนาและเขา้รว่มอบรมอย่างต่อเน่ือง หลกัสตูร
ต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สถาบนัอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพ่ือให้
กรรมการทุกคนมีการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี 2562 ไดส้นบัสนุนกรรมการ/ผูบ้ริหารเขา้
รว่มอมรมต่างๆ อาทิ เช่น 

กรรมการ / ผู้บริหาร /  
เลขานุการบริษทั 

ตาํแหน่ง หลักสูตรการอบรม ปี 2562 

1. นายธนพล ศิรธินชยั กรรมการบรษิัท 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 

- หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
(วปอ. รุน่ท่ี 61) 
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กรรมการ / ผู้บริหาร /  
เลขานุการบริษทั 

ตาํแหน่ง หลักสูตรการอบรม ปี 2562 

ประธานอาํนวยการ 

2. นายแสนผิน สขุ ี กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู 
(บยส.) รุน่ท่ี 23 (ปี 2561-2562) วิทยาลยัการ
ยตุิธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาล
ยตุิธรรม 

3. นายสมบรูณ ์ วศินชชัวาล กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง /  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานบญัชแีละการเงิน 

- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 
2019 
 

4. นางสาวปรศันีย ์สรุะ
เสถียร 

เลขานกุารบรษิัท 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
กลยทุธอ์งคก์รและการลงทนุ 

- Beyond regulations: Tips for effective MD&A 
reporting 

- TLCA IR Conference 2019: “Engaging your 
stakeholders through effective 
communications” 

 

5.7  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษัทฯ มีการส่งบคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบรษิัท
ร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม (ดูรายละเอียดกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูม้ีอาํนาจควบคมุในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมของบริษัทฯ เพ่ิมเติมไดท่ี้หวัขอ้ “ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ
บริษัทย่อยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน)” และหวัขอ้ “คณะกรรมการบริษัทและคณะ
ผูบ้ริหาร”) ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ สามารถเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุมของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได ้โดยตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยฯ์ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทดว้ย 

บุคคลผู้ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าท่ี
ดาํเนินการเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ นอกจากนี ้ในการลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ือง
สาํคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับท่ีตอ้งไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ
ดาํเนินการโดยบรษิัทฯ เอง บคุคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใช้
สิทธิในเร่ืองสาํคญันัน้ๆ 

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้จากบรษิัทดงักล่าว ตอ้งดูแลใหบ้ริษัทย่อยมีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทึก
บัญชีใหบ้ริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทาํงบการเงินรวมไดท้ันกาํหนด รวมทั้งตอ้งดูแลใหบ้ริษัทย่อยมี
ขอ้บงัคบัในการทาํรายการเก่ียวโยงกนัท่ีสอดคลอ้งกบับรษิัทฯ    
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5.8  การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่าย
จัดการ เพ่ือใหม้ีการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ แนะนาํใหม้ีการจดัทาํคู่มือ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานใหเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน รวมทั้งสอบทาน
เพ่ือใหค้วามมั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเชื่อถือได ้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครดั ทัง้นีใ้นการประชมุคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้
ใหค้วามสาํคญัต่อการรายงานระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองโดยกาํหนดวาระหลกัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นต่อการควบคมุภายใน   

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีอิสระของบริษัทฯ และผูต้รวจสอบภายในเป็นประจาํทกุ
ไตรมาส เพ่ือติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นตรงกนัว่า ระบบการควบคมุภายใน ณ ปัจจุบนัของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยู่ในระดบัท่ีเพียงพอ
และมีความเหมาะสม 

5.9  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (ท้ังคณะและรายบุคคล) 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพ่ือใช้ในการประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย (ทัง้คณะและรายบุคคล) โดยกาํหนดใหม้ีการจดัทาํแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทั้งจดัทาํสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาดว้ย เพ่ือใชเ้ป็นกรอบ
ในการตรวจสอบ และแกไ้ขปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ี   

1) กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย (ทั้งคณะและรายบุคคล) 

ในทุกสิน้ปี ส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการ
กาํกับดูแลบรรษัทภิบาล จะจดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือ
ประเมินผลงานประจาํปี ซึ่งภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการแตล่ะคนประเมินผลงานเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพ่ือรวบรวมผล
ประเมินของกรรมการแตล่ะคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทและ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะรบัทราบต่อไป   

2) หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย (ทั้งคณะและรายบุุคคล) 

คะแนนประเมินรอ้ยละ อยู่ในเกณฑ ์

85-100 ดีมาก - ดีเยี่ยม 

75 - 85 ด ี

65 - 75 ค่อนขา้งด ี

50 - 65 ดีพอสมควร 

ตํ่ากว่า 50 ควรปรบัปรุง 

3) หวัขอ้พิจารณาการประเมินผลปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

แบบประเมินผลปฏิบตัิงานคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย มีหวัขอ้พิจารณาหลกั ไดแ้ก ่

- โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

- บทบาท/หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
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- การประชมุคณะกรรมการ 

- การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

- ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

4) สรุปผลการประเมินเฉล่ียของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะในปี 2561 

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ย เกณฑ ์

1.   คณะกรรมการบริษทั   

รายคณะ 95.54% ดีมาก - ดีเยี่ยม 

รายบคุคล 95.54% ดีมาก - ดีเยี่ยม 

2.   คณะกรรมการตรวจสอบ   

รายคณะ 99.58% ดีมาก - ดีเยี่ยม 
รายบคุคล 100.00% ดีมาก - ดีเยี่ยม 

3.   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   

รายคณะ 95.57% ดีมาก - ดีเยี่ยม 
รายบคุคล 94.03% ดีมาก - ดีเยี่ยม 

4.   คณะกรรมการบริหาร   

รายคณะ 89.93% ดีมาก - ดีเยี่ยม 
รายบคุคล 96.67% ดีมาก - ดีเยี่ยม 

5. คณะกรรมการกาํกบัดูแลบรรษัทภบิาล   

รายคณะ 98.96% ดีมาก - ดีเยี่ยม 
รายบคุคล 99.31% ดีมาก - ดีเยี่ยม 

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

รายคณะ 96.11% ดีมาก - ดีเยี่ยม 
รายบคุคล 98.06% ดีมาก - ดีเยี่ยม 

 

5.10  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ซึ่งเป็นสาํนัก
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี  2561 2560/1 2559 

1. ค่าสอบบญัชปีระจาํปีและคา่สอบทานรายไตรมาสสาํหรบังบ
การเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบรษิัท 

1,320,000 1,000,000 1,120,000 

2. ค่าสอบบญัชีประจาํปีและรายไตรมาสของบรษิัทย่อย  5,350,000 4,900,000 4,530,000 

 รวมค่าสอบบัญชีของบริษทัและบริษัทย่อยทัง้หมด 6,670,000 5,900,000 5,650,000 

หมายเหต:ุ /1 สาํหรบัรอบระยะเวลา มกราคม – กนัยายน 2560  
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ทั้งนี ้ บริษัทท่ีเป็นสาํนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย  
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปีจะนาํเสนอผูถื้อหุน้
เพ่ืออนมุตัิทกุครัง้ 

ค่าตอบแทนอ่ืน (Non-audit Fee) 

ค่าบริการอืน่ 2561 2560/1 2559 

1.    ค่าบรกิารใหค้าํปรกึษา 330,000 520,000 - 

2.    ค่าอบรมมาตรฐานบญัช ี 79,612 - - 

หมายเหต:ุ /1 สาํหรบัรอบระยะเวลา มกราคม – กนัยายน 2560  
 

5.11 การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานกรรมการและประธานอาํนวยการของบรษิัทฯ มิไดเ้ป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการใหช้ดัเจน เน่ืองจากประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีบริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหนา้ท่ี
กาํกบัดแูลการการบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการ ส่วนประธานอาํนวยการเป็นหวัหนา้ฝ่ายจดัการ ซึ่งทาํหนา้ท่ีบรหิารจดัการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการ นอกจากนี ้การท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ป็นบคุคลเดียวกบั
ประธานอาํนวยการ ทาํใหเ้กิดการคานอาํนาจ และประธานกรรมการสามารถทาํหนา้ท่ีไดโ้ดยอิสระ 

นอกจากนี ้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทยงัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวนนอ้ยกว่ากรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหารในสดัส่วน 1:8 จากจาํนวนกรรมการบริษัททัง้คณะ 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในคณะกรรมการ
บรษิัทจาํนวนนอ้ยท่ีสดุเช่นนีเ้ป็นการถ่วงดลุและสรา้งความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถกูครอบงาํโดยฝ่ายจดัการ 

สรุปการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัปี 2561 

รายชื่อกรรมการบรษิทั 

การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด 

คณะกรรม 
การบรษิัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
กาํกบัดแูล

บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บรหิาร 

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั/1 6 / 6 ครัง้  2 / 2 ครัง้   

2. นายปณต สิรวิฒันภกัด ี 5 / 6 ครัง้  2 / 2 ครัง้  11 / 12 ครัง้ 

3. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี 4 / 6 ครัง้     

4. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ 5 / 6 ครัง้     

5. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 6 / 6 ครัง้    12 / 12 ครัง้ 

6. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ 6 / 6 ครัง้ 4 / 4 ครัง้ 2 / 2 ครัง้ 2 / 2 ครัง้  

7. นายอดุม พวัสกลุ 6 / 6 ครัง้ 4 / 4 ครัง้    

8. นายชินวฒัน ์ชินแสงอรา่ม 6 / 6 ครัง้ 4 / 4 ครัง้  2 / 2 ครัง้  

9. นายธนพล ศิรธินชยั 6 / 6 ครัง้   2 / 2 ครัง้ 12 / 12 ครัง้ 
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การถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร 

กรรมการ / ผูบ้ริหาร 

ณ  30  กนัยายน 2561 

     
 

รวม 
30/09/61 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (ลด) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือโดย 
กรรมการ / ผูบ้ริหาร 

จาํนวนหุน้ท่ีถือโดย 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง* รวม 

31/08/62 
ตน้ปี ระหว่างปี ปลายปี ตน้ปี ระหว่างปี ปลายปี 

กรรมการ          

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั - - - - - - - - - 

2. นายปณต สิรวิฒันภกัด ี

 

- - - - - - - - - 

3. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี - - - - - - - - - 

4. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ - - - - - - - - - 

5.  นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร - - - - - - - - - 

6. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ - - - - - - - - - 

7. นายอดุม พวัสกลุ - - - - - - - - - 

8. นายธนพล ศิรธินชยั - - - - - - - - - 

ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1. นายธนพล ศิรธินชยั - - - - - - - - - 

2. นายสมบรูณ ์วศินชชัวาล - - - - - - - - - 

3. นายแสนผิน สขุ ี - - - - - - - - - 

4.  นางสาวปรศันีย ์สรุะเสถียร - - - - - - - - - 

5. นายวิทวสั คตุตะเทพ - - - - - - - - - 

6. นายเทพศกัดิ์ นพกรวิเศษ - - - - - - - - - 

7. นางสาวธีรนนัท ์กรศรีทิพา 

 

- - - - - - - - -  

 

ขอ้ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

จากการท่ีตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดร้ณรงคแ์ละผลักดันใหบ้ริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชนข์องการ
ดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยแนะนาํใหป้ฏิบตัิตาม “หลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบั
บริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2555” ซึ่งจดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการใหท้ดัเทียมกบั
สากล โดยอาจปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับสภาพการณข์องแต่ละบริษัทหรือชีแ้จงข้อขัดขอ้งท่ีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบัติตาม
หลกัการดงักล่าวได ้ซึ่งในปี 2562 บริษัท ไดป้ฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการดงักล่าว ยกเวน้บางกรณีท่ีบริษัทยงัไม่
สามารถนาํมาปฏิบตัิได ้ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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หัวข้อ เหตุผล/ความจาํเป็น 

1. บรษิัทไม่ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO การท่ีประธานอาํนวยการเป็นส่วนหน่ึงของคณะผูบ้ริหาร
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด
ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง ป ร ะ ธ า น อํา น ว ย ก า ร ร ว ม อ ยู่ ใ น
ค่าตอบแทนของคณะผูบ้ริหารแลว้ จึงมิไดแ้ยกมาเปิดเผย
ต่างหาก 

2. คณะกรรมการยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวน
ปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระอิสระไวใ้หไ้ม่
เกิน 9 ปี 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ในทุกปี ไดก้าํหนดใหม้ีกรรมการ
ออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามโดยกรรมการท่ีอยู่ใน
ตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้
พิจารณาเ ลือกตั้งกรรมการ ท่ี เหมาะสม เ พ่ือ เสนอ
คณะกรรมการอนุมัติ บริษัทฯ จึงไม่ไดก้าํหนดนโยบาย
จํากัดจํานวนปีเพ่ือรักษาความต่อเน่ืองในการดํารง
ตาํแหน่งของกรรมการอิสระท่ีมีประสบการณท่ี์จาํเป็นต่อ
การสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 

3. คณะกรรมการยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวน
บรษิัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแตล่ะคนจะดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการไดไ้มเ่กิน 5 บรษิัท 

คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบริษัท
จดทะเบียนท่ีกรรมการอิสระแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งได้
ไม่เกิน 5 บรษิัท 

4. คณะกรรมการยงัไม่มีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิงอย่าง
นอ้ย 1 คน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้
พิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมของกรรมการ เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับ
ความรู ้ความสามารถ คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมของตวับคุคล 
โดยไม่ไดแ้บ่งแยกดา้นเพศ อาย ุแต่อย่างใด 

5. บรษิัทฯ ยงัไม่ไดจ้ดัทาํรายงานแบบบรูณาการ 
(Integrated Report) 

บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาพิจารณาความ
เหมาะสมในการจดัทาํรายงาน และการจดัสรรทรพัยากร
บคุคลากรรบัผิดชอบในการทาํรายงานดงักล่าว 

 

การนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช ้

บริษัทฯ ไดท้บทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งอิงจากหลักการกาํกับดูแล
กิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี
สาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่ง 
บริษัทฯ ไดน้าํหลกัปฏิบตัิส่วนใหญ่มาปรบัใชแ้ลว้ โดยเพ่ิมเติมหลกัปฏิบตัิท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและสามารถทาํไดโ้ดยไม่มี
ผลกระทบอ่ืนๆ ในนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนเพ่ิมเติม ทาํแผนงาน
เพ่ือทยอยปรบัปรุงนโยบายกาํกับดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกับ หลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี สาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 
2560 (CG Code) ต่อไป 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไดด้าํเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความ
ตระหนกัถึงสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นหน่ึงในองคก์รท่ีมีส่วนพฒันาสงัคมไปสู่ความยั่งยืน ภายใตห้ลกัการของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหก้ารสรา้งความยั่งยืนแก่สังคม ซึ่งเป็นหน่ึงในวาระสาํคัญของการ
ดาํเนินงาน โดยมีการวางกลยุทธ์สรา้งความเติบโตควบคู่กันใน 3 มิติหลัก ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจ 2) ทรพัยากรมนุษย ์และ 3) 
ความยั่งยืนของสังคม โดยมีวัฒนธรรมองคก์ร GOLD เป็นตัวกระตุน้และปลูกฝังให้พนักงานนาํไปปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกนั 

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีแนวทางการปฏิบตัิและดาํเนินธุรกิจ ซึ่งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งเนน้ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ พนกังาน 
ลกูคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี ้ชมุชนและสงัคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โดยยึดหลกัท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
การใหข้อ้มลูข่าวสารและคาํแนะนาํท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตกุารณต์่อลกูคา้ เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้
และการบริการท่ีครบถว้น การส่งมอบสินคา้ท่ีมีคณุภาพตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม และหลีกเล่ียงการ
ดาํเนินการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

นโยบาย แนวปฏิบติั และการดาํเนินการเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน จึงกาํหนดนโยบายเก่ียวกับมนุษยชน โดยใหพ้นักงานทุกคน มีสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ภายใตบ้ทบญัญัติ
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าดว้ยเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัการ
ทาํงานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนกังานจะมีตาํแหน่ง ถิ่นกาํเนิด เชือ้ชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย 
สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิ การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ 
ตระหนกัดีว่าพนกังานทุกคนลว้นมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์ซึ่งพึงมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการทาํหนา้ท่ีตามขอบเขตความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล พนักงานสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ โดยไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ื้น และไดป้ฏิบตัิตามขอ้ตกลงดา้นสิทธิมนุษยชน ขอ้กฎหมายว่าดว้ยเร่ืองการใชแ้รงงานกบัสมาคม องคก์ร
ต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัระหว่างประเทศ รวมทัง้ไม่มีการจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนกั
อยู่เสมอว่า จะปฏิบตัิต่อพนกังานเสมือนเป็นบคุคลในครอบครวั รวมทัง้เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของ
ทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทฯ ตัง้อยู่ รวมถึงการปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยเช่นกนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพพนกังานไปพรอ้มๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อนัเป็นการ
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม 
แลกเปล่ียนความรู ้พฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างทั่วถึง เพ่ือสรา้งความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน 
โดยใหโ้อกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหม้ีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนกังาน
อย่างต่อเน่ือง มีการส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงาน และการพัฒนาบริษัทฯ การ
ทาํงานของพนกังานถูกกาํหนดใหอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัหาส่ิง
อาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมทัง้จดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานโดยคาํนึงถึงหลกัความปลอดภยั อา
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ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอ้ม ใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงาน อีกทั้งยังเอือ้ประโยชนใ์นการทาํงาน
อย่างสงูสดุ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นักงานมีช่องทางส่ือสาร แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทาํงานซึ่งขอ้เสนอต่างๆ จะไดร้บัการ
พิจารณาและกาํหนดวิธีการแกไ้ข  โดยช่องทางการส่ือสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนของบริษัทฯ และเพ่ือเพ่ิมความ
เขา้ใจอนัดใีนองคก์ร 

บริษัทฯ ไดร้ณรงคป์ลกุจิตสาํนึกใหพ้นกังานในบริษัทฯ ใหย้ึดถือ และปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้
พนกังานไดด้าํเนินชีวิตส่วนตวั และชีวิตการทาํงานอย่างมีสมดลุ มีการจดัตัง้หน่วยงานชื่อว่า Happy Helper เพ่ือส่งเสรมิ
การทาํกิจกรรมร่วมกนัในองคก์ร การมีส่วนรว่มในการทาํประโยชนต์่อสงัคม โดยมีการจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง อาทิ การ
จดักิจกรรมเตน้แอโรบิก กิจกรรมโยคะในสาํนกังาน การจดัประกวดวงดนตรี และการแข่งขนักีฬาภายในบรษิัท แบดมินตนั 
ฟุตบอล การจดักิจกรรมเพ่ือสขุภาพ การนวดผ่อนคลายความเมื่อยลา้จากการทาํงาน การปฏิบตัิธรรม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ
ส่งเสรมิบคุลากรในการพฒันาตนเองทัง้ทางสขุภาพกายและสขุภาพใจ 
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สาํหรบัการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานของคู่คา้ท่ีดาํเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น บริษัทรบัเหมาก่อสรา้ง บริษัทฯ ไดม้ีการสาํรวจ
สภาพความเป็นอยู่สภาพการทาํงานของแรงงานเป็นประจาํ เพ่ือใหก้ารปรบัปรุงแกไ้ขร่วมกับคู่คา้ในกรณีท่ีพบปัญหา 
นอกจากนัน้ยงัมีการมอบของอปุโภคบรโิภคแก่แรงงานในโอกาสต่างๆ อีกดว้ย 

ภายในไซตก์่อสรา้งโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด “สมารท์ แอนด ์เฟรนดล่ี์” ในการสรา้งสรรค์
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยใหค้วามสาํคัญกับความปลอดภัย ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของแรงงาน  มีการ
จดัทาํโรงอาหาร มีแม่ครวัประจาํ นบัเป็นการยกมาตรฐานในการใชช้ีวิตของแรงงานใหด้ีขึน้ 

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีเป็นแนวปฏิบัติเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั โดย
บริษัทฯ ไดว้างกรอบและแนวทางการดาํเนินงานสาํหรบัการก่อสรา้งโครงการท่ีอยู่อาศยัและโครงการเชิงพาณิชย ์ตัง้แต่
การเลือกวสัด ุเพ่ือใหส้ามารถลดผลกระทบจากการก่อสรา้งและวางแนวทางแกไ้ขในกรณีเกิดปัญหาไวอ้ย่างเป็นระบบ 

บริษัทฯ ไดม้ีการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การ
รณรงคปิ์ดไฟระหว่างเวลาพกักลางวนั ถอดปลั๊กเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระหว่างช่วงวนัหยดุ
สดุสปัดาห ์และรณรงคใ์หพ้นกังานใชก้ระดาษรีไซเคิลในการสั่งพิมพเ์อกสารภายในบรษิัท  

สาํหรบัการพฒันาโครงการเชิงพาณิชย ์บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและยึดหลกัการการพฒันาโครงการใหเ้ป็นอาคารเขียว
ตามมาตรฐานท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดับสากล โดยโครงการสามย่านมิตรทาวน ์ถูกสรา้งขึน้โดยมีการออกแบบ การ
จดัการ การวางแผนการก่อสรา้ง เทคโนโลยีการก่อสรา้ง วสัดกุ่อสรา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการพิจารณาเร่ือง
การจดัการหลงัการก่อสรา้ง การติดตัง้นวตักรรมอนัจะช่วยประหยดัพลงังาน ช่วยใหก้ารใชพ้ลงังานเป็นไปอย่างคุม้ค่า และ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในการก่อสรา้งโครงการตระหนกัถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มอนัจะ
นาํไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืน 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ไดร้ว่มมือกบัชมุชนรอบโครงการในการปรบัทศันียภาพบรเิวณเกาะกลางถนน โดยมอบประติมากรรม
ใบบวัเพ่ือใหเ้ป็นอตัลกัษณแ์ก่เขตปทุมวนั นอกจากนัน้ยงัร่วมปลกูตน้ไมบ้ริเวณริมถนนเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว และปรบัปรุง
ทางเทา้เพ่ือเอือ้ประโยชนต์่อผูส้ญัจรบรเิวณนัน้และสงัคมส่วนรวม 
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สาํหรบัการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั บรษิัทฯ ตระหนกัดีวา่กระบวนการดาํเนินงานในการพฒันาโครงการนัน้มีผลกระทบ
ต่อภายนอกหลายมิติดว้ยกัน บริษัทฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญักับการรบัทราบปัญหาและสรา้งความสมัพันธ์อนัดีกับชุมชน
โดยรอบบริเวณโครงการ โดยมีการจดัตัง้หน่วยงานท่ีคอยใหข้อ้มลู สรา้งความเขา้ใจ รบัฟังปัญหาจากผูอ้ยู่อาศยัโดยรอบ
เพ่ือนาํมาวิเคราะห ์และหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

บริษัทฯ ไม่เพียงจะใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจการของบรษิัท แต่บรษิัทฯ ยงัคาํนึงถึงการมอบโอกาสใหแ้ก่สงัคมรอบขา้ง เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต 

• Worst of the Best (พฤศจิกายน 2560) 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงไดจ้ดั
งานทอล์กท่ีเชิญวิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพมาแบ่งปัน
ประสบการณอี์กดา้นของความสาํเร็จใหแ้ก่คนในวยัท่ีกาํลงัคน้หาตวัเอง 
อาทิ เด็กนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา หรือแมก้ระทั่งคนทาํงาน เป็นการช่วย
เปิดโลกทศันข์องคนกลุ่มดงักล่าวใหไ้ดรู้แ้นวทางการใชช้ีวิตและสามารถ
นาํไปต่อยอดพฒันาตนเองสู่ความสาํเร็จได ้โดยงานนีจ้ดัขึน้ท่ีเอเชียทีค 
โดยไม่เก็บค่าใชจ้่ายผูเ้ขา้รว่มงานแต่อย่างใด 

• GOLD Giving ชวนน้องเล่นกีฬา (ธันวาคม 2560) 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาควบคู่ไปกับการมีสุขภาพท่ีดี และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชมุชนรอบโครงการ บรษิัทฯ ไดจ้ดัโครงการ GOLD Giving ชวนนอ้งเล่นกีฬา 
ณ โรงเรียนวดับา้นไร่ (ประชานุกูล) จงัหวดัสมทุรสาคร โดยไดม้อบอุปกรณกี์ฬา 

   ทาํความสะอาดลอ้รถก่อนออกจากโครงการเพือ่ควบคมุไมใ่หฝุ้่ นละอองฟุ้งไปนอกพืน้ทีก่่อสรา้ง 
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ส่ือการเรียนการสอน เลีย้งอาหารกลางวนั และพนักงานของบริษัทฯ ยงัไดเ้ป็นจิตอาสาทาํกิจกรรมสรา้งความ
สนกุสนานใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 

• GOLD Giving – Back to School (ธันวาคม 2560) 

เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนใน
พืน้ท่ีชนบทท่ีขาดแคลน และกระตุน้จิตสาํนึกรกับา้น
เกิดของสังคม บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ GOLD 
Giving – Back to School ขึน้เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน โดย
ให้พนักงานเขียนเรียงความถึงความประทับใจและ
สภาพปัญหาของโรงเรียนท่ีเคยศึกษาอยู่สมัยเด็ก 
เพ่ือให้บริษัทฯ พิจารณาความช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ โดยครัง้นี ้บริษัทฯ ไดพิ้จารณาใหก้ารช่วยเหลือ
โรงเรียนบา้นผาสิงห ์อาํเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ดว้ย
การมอบทุนการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าไปปรับลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศนใ์หถู้ก
สขุลกัษณะ อาทิ ติดตัง้ระบบกรองนํา้เพ่ือใหอ้าจารยแ์ละนกัเรียนไดม้ีนํา้สะอาดเพ่ือการบริโภค เปล่ียนหลงัคา
โรงอาหาร ทาสีอาคารเรียน ปรบัปรุงหอ้งสมดุ 

• โกลเด้นแลนดว์ิ่งเพื่อเพื่อน (มกราคม 2561) 
เพ่ือส่งเสริมใหพ้นักงานหันมาออกกาํลังกายป็นลักษณะนิสยั 
โดยใหพ้นกังานบริษัทฯ วิ่งสะสมระยะทางรวมกัน ซึ่งในทุกๆ 1 
กิโลเมตร ทางบริษัทฯ จะสมทบทุนกิโลเมตรละ 10 บาท โดย
กิจกรรมมีขึ ้นระหว่างวันท่ี 13 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 13 
มีนาคม 2561 ซึ่งเงินท่ีไดจ้ากการสมทบทุนถูกนาํไปจดัตัง้เป็น
กองทุนพิเศษ เพ่ือช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวในกรณี
ฉกุเฉิน อาทิ กรณีเกิดความเจ็บป่วยชนิดฉบัพลนั ซึ่งจาํเป็นตอ้ง
ไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเน่ือง หรือกรณีพนกังานประสบอบุตัิภยั
หรืออบุตัิเหตตุ่างๆ นอกเหนือจากสวสัดิการท่ีบรษิัทจดัให ้

• พันธมิตรโกลเดน้แลนดเ์พื่อการกุศล คร้ังที ่6 (กุมภาพันธ ์2561) 
เพ่ือส่งเสรมิคณุภาพการศกึษาของเยาวชนทัง้ในและ
นอกห้องเรียน บริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นความสาํคัญของ
การศึกษา ไดร้่วมกับคู่คา้ของบริษัทฯ จัดกิจกรรม
การกุศลบริจาคเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง แก่
โรงเรียนบา้นหน้าค่าย อาํเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี และอุปกรณส์าํหรบัหอ้งเรียนนาฏศิลป์
และดนตรี แก่โรงเรียนบา้นกลาง อาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

• GOLD Giving Classroom Makeover (พฤษภาคม 2562) 

เพ่ือเป็นการมอบโอกาสและสรา้งความตระหนกัต่อสงัคม เก่ียวกับการเพ่ิมโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของผู้
บกพร่องทางการมองเห็น บริษัทฯ ไดร้ิเริ่มโครงการสรา้งหอ้งเรียนกระตุน้พฒันาการสาํหรบัเด็กเล็กผูพิ้การทาง
สายตา โดยได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าและพันธมิตรท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน โดยโครงการ 
Classroom Makeover ไม่เป็นเพียงการสรา้งหอ้งเรียนตน้แบบสาํหรบัเด็กผูพิ้การทางสายตาเท่านัน้ แต่เป็นการ
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สรา้งหลักสูตรการพัฒนาแบบบูรณาการผ่านการแนะนาํจากผูเ้ชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะการสัมผัส เสียง 
กล่ิน และแสง โดยคาํนึงถึงการนาํไปต่อยอด ใชไ้ดจ้ริง เพ่ือใหภ้าคส่วนอ่ืนๆ ของสังคมสามารถนาํองคค์วามรู ้
ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นวงกวา้งต่อไป 

โดยในวนัส่งมอบหอ้งเรียน ไดเ้ชิญชวนพนกังานของบรษิัทฯ ไปเป็นจิตอาสา เลีย้งอาหารกลางวนั และสอนเด็กผู้
พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พทัยา จงัหวดัชลบรีุ 

• GOLD Giving โกลเด้นแลนดพ์าน้องเรียนรู้ (กรกฎาคม 2562) 
เพ่ือเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดป้ระสบการณก์ารเรียนรูน้อกหอ้งเรียนและเปิดโลกทัศนเ์ก่ียวกับอาชีพในวงการ
อสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและทัศนศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 โดยได้พาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ์ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมโครงการโกลเดน้ นีโอ สาทร โดยมีผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีพาชม อธิบายขัน้ตอนการ
ดาํเนินการก่อสรา้ง พรอ้มทัง้ตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัเร่ืองการทาํธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดข้อ
ความรว่มมือพนกังานในการมาเล่าประสบการณก์ารเรียน และการทาํงาน ใหค้าํแนะนาํดา้นการเรียนแก่เยาวชน 
และไดพ้าเยาวชนไปทศันศกึษาเรียนรูว้ิถีไทยและการเกษตรแบบอินทรีย ์ณ สวนสามพราน จงัหวดันครปฐม 

• พันธมิตรโกลเด้นแลนดเ์พื่อการกุศล คร้ังที่ 9 (กันยายน 
2562) 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเยาวชนทั้งในและนอก
ห้องเรียน บริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นความสาํคัญของการศึกษา ได้
ร่วมกับคู่คา้ของบริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศลบริจาคเงินเพ่ือ
สรา้งสนามเด็กเล่นและปรบัปรุงรัว้โรงเรียน ใหแ้ก่โรงเรียนวัด
ราํพนั อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ  
 

นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักับการพฒันานวตักรรมของการดาํเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้ก
สายงานคิดค้นนวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ 
กระบวนการก่อสรา้ง และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
มลูค่าเพ่ิมทัง้ต่อบริษัทและสงัคมไปพรอ้มๆ กัน โดยมีการมอบรางวลั GOLD Innovation Award ใหแ้ก่ไซตง์านท่ีสามารถ
พฒันานวตักรรมท่ีช่วยใหก้ารก่อสรา้งมีประสิทธิภาพ และรางวลั Supervisor of the Year ใหแ้ก่ไซตโ์ครงการท่ีอยู่อาศัย
ของบริษัทฯ ท่ีมีการจดัการควบคมุดา้นคณุภาพการก่อสรา้งดีเด่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหผู้ร้บัผิดชอบในแต่ละโครงการมี
การพัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายใตก้ารดูแลอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภายนอกและสถานศกึษาเขา้เยี่ยมชมตลอดจนสอบถามถึงกระบวนการทาํงานเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
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แนวทางเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั 
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใส เป็น
ธรรม และปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 
และตระหนกัถึงความสาํคญัของการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั บรษิัทฯ จึงไดเ้ขา้ร่วมลงนามในคาํประกาศ เจตนารมณแ์นว
รว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 เพ่ือเป็นการกาํหนดทิศทางขัน้ตอนการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปั
ชนัของบรษิทัเป็นไปในทางเดียวกนั 

คาํนิยาม 

คอรร์ปัชัน (Corruption) หมายถึง การใชต้าํแหน่ง อาํนาจ หนา้ท่ี ท่ีไดม้า หรือการใชท้รพัยสิ์นท่ีมีอยู่ในทางมิชอบเพ่ือ
ประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั เพ่ือน คนรูจ้กั หรือผลประโยชนอ่ื์นใดอนัมิควรได ้ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชนข์อง
ผูอ่ื้น เช่น การติดสินบนเจา้พนกังานดว้ยการชกัชวน การเสนอ การใหห้รือการรบัสินบน การใหค้าํมั่นสญัญา ทัง้ท่ีเป็นเงิน 
ส่ิงของ สิทธิประโยชนอ่ื์น การมีประโยชนท์บัซอ้น การปกปิดขอ้เท็จจรงิ หรือประโยชนอ่ื์นใด กบัหน่วยงานของรฐั หน่วยงาน
ของเอกชน หรือบุคคลผูม้ีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง หรือทางออ้ม เพ่ือใหห้น่วยงานหรือ บุคคลนั้น ละเวน้จากการปฏิบตัิ
หนา้ท่ี ท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย / ศีลธรรม และจรรยาบรรณท่ีดี 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

เพ่ือใหน้โยบาย และมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นจะไดร้บัการนาํไปปฏิบตัิอย่างทั่วถงึทัง้องคก์ร  และมีการกาํกบัดแูลท่ี
ชดัเจน บริษัทจึงไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ผูบ้รหิาร และพนกังานใหป้ฏิบตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังต่อไปนี ้

1. บริษัทจดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต คอรร์ปัชนัของบริษัท และจดัทาํมาตรการปฏิบตัิท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเส่ียงนัน้ และเป็นไปตามระบบควบคมุภายใน 

2. บริษัทจดัทาํขัน้ตอนปฏิบตัิท่ีเพียงพอต่อการนาํไปปฏิบตัิใหเ้ป็นตามนโยบายฯ นีท่ี้สามารถป้องกนัการเกิดทุจริตและ
คอรร์ปัชนัในการดาํเนินธุรกิจ และจดัใหม้ีระบบควบคมุภายในเพ่ือมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั ซึ่งครอบคลมุถึงกระบวนการเก็บบนัทึกขอ้มลูทางการเงนิ การบญัชี และกระบวนการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของบรษิัท 

3. บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารท่ีปลอดภยัใหพ้นกังานของบรษิัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายสามารถขอคาํแนะนาํ
แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือรอ้งเรียน กรณีเก่ียวกับการทุจริตและคอรร์ปัชนั โดยมีมาตรการคุม้ครองสิทธ์ิใหแ้ก่
บคุคลดงักล่าว 

4. บริษัทจัดให้มีการส่ือสารนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพ่ือใหท้ราบ
นโยบายฯ ของบริษัท ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการแจง้ใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีบรษิัทมีอาํนาจใน
การควบคมุ นาํนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิัทไปปฏิบตัิ 

5. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการปฐมนิเทศใหแ้ก่
พนกังานใหม่ เพ่ือใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ และขัน้ตอนปฏิบตัิในการต่อตา้นการทุจริตและ
คอรร์ปัชนั บทลงโทษหากพนกังานไม่ปฏิบตัิตามมาตรการนี ้

6. บริษัทจดัใหม้ีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั โดยมี
ขัน้ตอนการดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่านโยบายมีความครบถว้น เพียงพอ และทนัต่อสภาวการณ ์
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บริษทัฯ มีมาตรการต่อต้านการทจุริต คอร์รัปช่ัน ดังต่อไปนี ้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง 

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือกระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่   พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงอนัจะทาํใหส้ญูเสียความเป็นกลางหรือไดร้บัความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้ง และการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ดาํเนินการ หรือดาํเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาํทรพัยากรใดๆ ของบรษิัท ไปใชเ้พ่ือดาํเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง  

2. การบริจาคเพ่ือการกุศล 

2.1. การบริจาคเงิน หรือทรพัยสิ์นเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน ์และการใหเ้งินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่าง
โปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมาย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ไม่เป็นการกระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อสงัคม
ส่วนรวม 

2.2. พนกังานตอ้งมีความระมดัระวงัเพ่ือใหม้ั่นใจวา่การบรจิาคเพ่ือการกศุลนัน้ จะไม่ถกูนาํไปใชเ้ป็นวิธีการหลีกเล่ียง
ในการใหสิ้นบน ตลอดจนตอ้งดาํเนินการอย่างโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมาย 

2.3. การใช้เงิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษัท เพ่ือบริจาคการกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคก์รเพ่ือ
ประโยชนต์่อสงัคม ท่ีมีใบรบัรอง หรือเชื่อถือได ้สามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบ
ของบรษิัท 

2.4. ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยท่ีอาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ใหข้อคาํปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรือในเร่ืองท่ีมีความสาํคญัอ่ืนๆ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของฝ่ายจดัการ 

3. เงินสนบัสนุน 

3.1. การใหเ้งินสนบัสนนุเพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธธุ์รกิจของบรษิัทเท่านัน้ 
3.2. พนักงานตอ้งมีความระมัดระวังเพ่ือให้มั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น จะไม่ถูกนาํไปใช้เป็นวิธีการ

หลีกเล่ียงในการใหสิ้นบน ตลอดจนตอ้งดาํเนินการอย่างโปรง่ใส และเป็นไปตามกฎหมาย 
3.3. พนกังานตอ้งมดัระวงัเพ่ือใหม้ั่นใจว่า การใชเ้งิน หรือทรพัยสิ์นของบรษิัท เพ่ือสนบัสนนุโครงการตอ้งระบใุนนาม

บรษิัท โดยเงินสนบัสนนุท่ีจ่ายไปตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือธุรกิจภาพลกัษณท่ี์ดี และชื่อเสียงของบรษิัท 

4. ค่าของขวญั  ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 

4.1. บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนใหผู้ค้า้ ผูข้าย ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ มอบ
ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใดแก่พนกังาน ซึ่งอาจส่งผลใหก้ารตดัสินใจในการปฏิบตัิงานดว้ยความ
ลาํเอียง หรือความลาํบากใจ หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เวน้แต่เป็นการมอบของขวญัตาม
ประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการใหข้องขวญั  

4.2. การให้ของขวัญ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลใดๆ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ท่ีตอ้งไม่เกิน
สมควร หรือฟุ่ มเฟือย หรือสรุุย่สรุา่ย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม  

4.3. ผูบ้ริหารและพนักงานไม่พึงรบัเงิน ของขวัญ ของกาํนัล ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด ท่ีเกินความเหมาะสม 
นอกเหนือจากในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการใหข้องขวญั แต่หากสดุวิสยัท่ีไม่สามารถปฏิเสธได้
ให้พนักงานท่ีรับเงิน ของขวัญ ของกาํนัล ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน และปฏิบตัิตามระเบียบท่ีบรษิัทกาํหนด 

5. การประเมินความเส่ียง 

บรษิัทฯ จดัใหม้ีการติดตามและประเมินความเส่ียงจากการทาํธุรกรรมต่างๆ ของบรษิัท ท่ีอาจมีขัน้ตอนหรือกระบวนการท่ี
เขา้ข่ายคอรร์ปัชั่น โดยใหท้าํการทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียงดา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีใชอ้ยู่ใหม้ีความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัความเส่ียง หรือลดความเส่ียงใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได ้
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6. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการรายงานทางการเงิน 

6.1. บริษัทฯ ไดม้ีการกาํหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการจดัแบ่งภาระหนา้ท่ีตามโครงสรา้งบงัคบับญัชา และมี
การอนุมัติดาํเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบ
ทานและควบคุมให้สอดคลอ้งกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่น และไดร้ับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งพนกังานทกุคนตอ้งดาํเนินงานตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและขอ้กาํหนดของบรษิัทฯ 

6.2. จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานของ
กรรมการตรวจสอบ 

6.3. ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรบัผิดชอบต่อการจัดทาํรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัเวลา ทัง้งบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรบั 

6.4. บริษัทมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลท่ีพรอ้มต่อการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการ
ปฏิบตัิงานทกุขัน้ตอนอย่างเพียงพอและครบถว้น 

7. การฝึกอบรมและการส่ือสาร 

7.1. การส่ือสาร 

• จัดให้มีการส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มี ส่วนเก่ียวข้องรับทราบ 
ประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนท่ีบรษิัทมีอาํนาจในการควบคมุ และ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 

• จดัใหม้ีการส่ือสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้ส่ือสาร
นโยบายเก่ียวกับการไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีปฏิเสธการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั แมว้่าการกระทาํนัน้จะทาํใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  

• จัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเก่ียวกับนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนัของ
บรษิัท 

• ทั้งนี ้เมื่อมีการจดัทาํหรือปรบัปรุงนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ใหม้ีการส่ือสารและเปิดเผยขอ้มลูทุกครัง้
ตามช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม อาทิ จดหมาย  E-mail  Website ทั้งภายใน (intranet) และภายนอกของ
บรษิัท ส่ือส่ิงพิมพ ์แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

7.2. การฝึกอบรม 

• จัดใหม้ีการฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชันใหแ้ก่กรรมการ พนักงาน 
และผูบ้รหิาร และปฐมนิเทศสาํหรบัพนกังานใหม่  

• สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีส่วนในการใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

8. การคดัเลือก และการประเมินผลงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการคัดเลือกการ
ประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทนตลอดจนการเล่ือนตาํแหน่งของพนกังานอย่างโปรง่ใสและเป็นธรรม 

9. มาตรการแจง้เบาะแส / ขอ้ร้องเรียนการคอร์รัปชนั 

บรษิัทฯ กาํหนดใหผู้บ้รหิารทกุระดบัในองคก์รดแูลรบัผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย
บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ, ขอ้กาํหนดของบรษิัทฯ, หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
รวมทัง้กฎหมายต่างๆ อย่างจรงิจงัและไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิในการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวรอ้งทกุขอ์ย่างเป็นระบบ
โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 
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เพ่ือใหม้ีการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีช่องทางรบัแจง้
เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรือจากการ
ปฏิบตัิของพนกังานของบรษิัทเก่ียวกบัการกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

ผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ  ไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี ้

การรอ้งเรียนทางโทรศพัท ์

• ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนโดยตรงไดท่ี้หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์02-764-6206 (ใน
เวลาทาํการ) หรือ หมายเลขโทรศพัท ์02-764-6200 พนกังานรบัโทรศพัทจ์ะทาํการสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ และ
โอนสายใหห้วัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือดาํเนินการรบัเร่ืองรอ้งเรียนต่อไป 

กรณีรอ้งเรียนทาง E-mail ทางไปรษณีย์ หรือรอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

• บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมกล่องรบัความคดิเห็นไวใ้นท่ีเปิดเผยใหผู้ร้อ้งเรียนสามารถยื่นเร่ืองรอ้งเรียนไดส้ะดวก 
• รอ้งเรียนผ่านทาง E-mail : independent-director@godenland.co.th 
• รอ้งเรียนทางไปรษณียไ์ดท่ี้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 944  มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 20 ถนนพระรามท่ี 4  
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนทัง้ท่ีเป็นพนกังานบริษัท ลกูคา้บริษัท บุคคลท่ีรบัจา้งทาํงานใหแ้ก่บริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย
กลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผูแ้จง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนจะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษัท
ไดก้าํหนดไว ้

10. แนวทางในการติดตาม / ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษัทฯ มีวิธีการท่ีทาํใหค้นทัง้องคก์รมีส่วนร่วมกับการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวในหลายช่องทาง เช่น อบรม /ฉายวีดี
ทศัน ์(Video) ใหพ้นกังานใหม่ทราบในวนัปฐมนิเทศ รวมทัง้มีการติดตามประเมินผล การปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวโดย
การสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ ในเร่ืองการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

11. บทลงโทษ 

โดยผู้ท่ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบริษัทฯ ถือเป็นการปฏิบัติขัดกับ
นโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกระทาํฝ่าฝืนใดๆ 
อนัเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสียหายหรือสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
ผูท่ี้ฝ่าฝืนจะตอ้งไดร้ับโทษทางวินัยอย่างรา้ยแรง และจะถูกพิจารณา
โทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกับการทาํงานของบริษัทฯ ว่าดว้ยเร่ือง
การลงโทษทางวินยั 

ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ โดยผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เขา้รว่มรบั
มอบใบประกาศรบัรอง ในการประชมุประจาํปีโครงการแนวรว่มปฏิบตัิฯ  
" Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society"   ใ น
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
11.1 การควบคุมภายใน   

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อ
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ สอดคลอ้งกับแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลกัการควบคุม
ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทัง้บรษิัทฯ ได้
จดัใหร้ะบบบญัชีและรายงานทางการเงินมคีวามถกูตอ้ง เชื่อถือได ้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส กําหนดให้มีวาระหลัก เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นต่อการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ เพ่ือใหม้ีการแกไ้ข 
หรือปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมเพียงพอ  โดยบริษัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ ภายใตก้ารดาํเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกาํหนดใหร้ายงานผล
การตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ จัดใหม้ีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผูบ้ริหารระดับสูง และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท ตามแบบประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบการควบคมุภายใน 5 องคป์ระกอบ และ 17 หลกัการย่อย ไดแ้ก่ (1) สภาพแวดลอ้ม
การควบคมุ (2) การประเมนิความเส่ียง (3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (4) ระบบสารสนเทศ (5) ระบบการติดตาม  ซึ่งสรุป
ไดด้งันี ้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนด วิสัยทัศน ์พันธกิจ และวัตถุประสงค ์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  และบริษัทฯ ตระหนักถึง

ความสําคัญของการนําหลักบรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจท่ียั่งยนื มีระบบการบรหิารจดัการท่ีคาํนึงถงึคณุธรรม ความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

อันเป็นพืน้ฐานท่ีส่งเสริมการดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้การสรา้งประโยชน์

สงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม 

• จัดให้มีโครงสรา้งสายการรายงาน กําหนดอาํนาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และการสั่งการท่ี

เหมาะสมภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการบรษิัท 

• จดัใหม้ีกิจกรรมควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิ 

ซึ่งมีการสอบทานการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

• บริษัทมีวฒันธรรมองคก์ร โดยนาํหลกับรรษัทภิบาลและการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมารวมเป็นส่วนหน่ึง

ในวฒันธรรมองคก์รภายใตค้าํว่า “G-O-L-D”    ซึ่งมีความหมายดงันี ้

G : Good Governance - ทาํงานอย่างโปรง่ใส 

O : Open-Minded - ตอ้งเปิดใจไม่ปกปิด 

L : Learning Organization - เรียนรูอ้ย่างเป็นมิตร 

D : Drive for Excellence - รว่มกนัคดิพรอ้มกา้วไกล 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บรษิัทฯ จดัใหม้ีการประเมินความเส่ียง โดยคณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ 
ประกอบดว้ยตวัแทนผูบ้ริหารจากแต่ละสายธุรกิจ เพ่ือร่วมกันวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ทัง้จากปัจจยั
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ภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจภายใตห้ัวขอ้การบริหารความเส่ียง  โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
• จัดใหม้ีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพ่ือใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัิงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารคอยกาํกับ

ดแูลใหเ้ป็นไปตามนโยบายบรษิัท 
• ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นและใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนการป้องกนัการทุจริต

ในทกุกิจกรรมดาํเนินงาน 
• กาํหนดนโยบายและแนวทางคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (Whistle blower) เพ่ือใหค้วามคุม้ครองต่อพนกังาน 

ผูแ้จง้เบาะแสการปฏิบตัิงานท่ีไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเกิดการทจุรติ 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทาํงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเก็บรักษาข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

• ส่ือสารขอ้มลูภายในองคก์รใหร้บัทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์และความรบัผิดชอบ เพ่ือใหพ้นกังาน
ทกุระดบัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

• บริษัทฯ มีการจดัช่องทางรบัเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาล  ไวส้าํหรบัเปิดรบัขอ้รอ้งเรียน ขอ้คิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทัง้จาก
พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทฯ มีการติดตามผลการดาํเนินงาน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ และมีการรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารรบัทราบเป็นประจาํทุกเดือน โดยหากมี
การตรวจพบขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั และจดัใหม้ีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายใน โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรบัทราบ และพิจารณาแกไ้ขต่อไป 

11.2 การบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีเป็นผูแ้ทนจาก
สายงานต่างๆ  ในการทาํหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัท และกระบวนการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลมุกระบวนการใน
แผนธุรกิจ และระบุถึงปัจจยัความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนดกลยทุธก์ารบรหิาร
ความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจดัใหม้ีการประเมิน 
ป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเส่ียงใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกราย
ไตรมาส 

ในกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงของบรษิัทประกอบดว้ย : 

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 

2. ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงาน (Operation Risk) 

3. ความเส่ียงดา้นการบรหิาร (Management Risk)  

4. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 

5. ความเส่ียงดา้นการตลาด (Market Risk) 

6. ความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนั (Corruption Risk) 

แนวทางในการจัดการกับความเส่ียงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคก์ร ทาํหนา้ท่ีให้ขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกาํหนดกรอบ
แนวทางใหม้ีการจดัการและดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบรษิัทไดเ้ห็นความสาํคญักบัการบรหิาร
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ความเส่ียง ซึ่งความเส่ียงท่ีถูกนาํเสนอนัน้จะมีการติดตามเพ่ือใหค้วามเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และเตรียม
แนวทางป้องกนั เพ่ือมิใหค้วามเส่ียงส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ ของบรษิัทฯ 

11.3 สรุปความเห็นของกรรมการเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน 

1. บรษิัท และบรษิัทย่อยไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชีท่ียอมรบัโดยทั่วไป ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูใน
งบการเงินอย่างครบถว้นถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอ และเหมาะสม ครอบคลมุถึงการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่าง
เพียงพอ 

3. บรษิัทจดัใหม้ีบคุลากรเพียงพอเพ่ือรองรบักบัธุรกิจท่ีเจรญิเติบโต 

โดยระหว่างปี 256/ ฝ่ายตรวจสอบภายในดาํเนินการสอบทานระบบงานตา่งๆ ดงันี ้
1. บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

1.1. ระบบงานพฒันาโครงการเชิงพาณิชย ์
1.2. ระบบงานบญัชีและการเงิน 
1.3. ระบบงานธุรการ 
1.4. ระบบงานพฒันาทรพัยสิ์น (Asset Development) 
1.5. ระบบงานบรหิารทรพัยสิ์น (Asset Management)  
1.6. ระบบงานบรหิารโรงแรม (Ascott, Marriott, Modena, W Bangkok and Triple Y) 
1.7. การติดตามประเด็นการตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก KPMG 

2. บรษิัท โกลเดน้แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั 
2.1. สายงานพฒันาโครงการทาวนโ์ฮมและบา้นแฝด และโครงการบา้นเดี่ยว 

2.1.1. ระบบงานขายและงานก่อสรา้งโครงการ 
2.2. สายงานพฒันาโครงการต่างจงัหวดั และโครงการพิเศษ 

2.2.1. ระบบงานขายและงานก่อสรา้งโครงการ 
2.2.2. ระบบงานจดัสรรและจดัซือ้ท่ีดินต่างจงัหวดั 

2.3. สายงานสนบัสนนุโครงการท่ีอยู่อาศยั 
2.3.1. ระบบงานจดัซือ้ท่ีดิน 
2.3.2. ระบบงานจดัซือ้และจดัจา้งงานโครงการ 
2.3.3. ระบบงานการกาํหนดราคาขายรายแปลง 
2.3.4. ระบบงานบญัชตีน้ทนุ 
2.3.5. ระบบงานการจดัทาํ BOQ รายแปลง 
2.3.6. ระบบงานฝ่ายจดัสรรท่ีดิน 
2.3.7. ระบบงานฝ่ายประสานงานราชการ 
2.3.8. ระบบงานวเิคราะหสิ์นเชื่อและนิติกรรมการโอน 

จากผลการตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งไม่พบ
ขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 

11.4 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ / ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เพ่ือความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดใหม้ีการประชุม
รว่มกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผูต้รวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นในประเด็นการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อ



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

ส่วนท่ี 2   การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ     110 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระและตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ถึงการใหค้วามรว่มมือของผูร้บัการตรวจ และการถกูจาํกดัขอบเขตในการตรวจสอบ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ไดแ้จง้รายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าไดร้บัความรว่มมือในการประสานงานเป็นอย่างดจีาก
ผูร้บัการตรวจ มีความเป็นอิสระในการปฎิบตังิาน และไม่ถกูจาํกดัขอบเขตในการตรวจสอบ 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดแ้ต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของ 
บรษิัทฯ  ซึ่งผลการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2562 ไม่พบขอ้บกพรอ่งท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกับระบบการควบคมุภายใน
ท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

11.5 หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน :      นางสาวนพรตัน ์ยอดเพ็ชร ์ 

หวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของบรษิัท :    นางสาวนชัชาธรณ ์วงศส์รุวฒัน ์

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลล
อปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทาํความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี โดยคุณสมบัติปรากฏตามแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้
งานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีวฒุกิารศกึษา  ประสบการณ ์ การอบรม
ท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าว 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

12. รายการระหวา่งกนั 
12.1 รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญั 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการทาํรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีเป็นรายการท่ีสาํคญัระหว่างปี 2561 - 2562 ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

 

ลาํดับ
ที ่

บุคคล/บริษทัที่
เกี่ยวข้อง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพนัธ ์
เก้า

เดือน 
ปี 2562 

เก้า
เดือน 

ปี 2561 

ปี  
2561 

ม.ค.-
ก.ย. 
2560 

  

1 กองทนุรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหารมิทรพัย์
โกลด ์

บรษิัทรว่ม 

1.1 ค่าเชา่ชว่งท่ีดิน 
อาคาร และ
เฟอรนิ์เจอรข์อง 
โครงการเมยแ์ฟร์
แมรอิอท 

46.99 46.99 59.55 43.02 ในระหวา่งปี 2550 กองทนุรวมสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์ไดใ้ห ้บจก. แกรนดเ์มยแ์ฟร ์ซึง่
เป็นบรษิัทย่อยทางออ้มของบรษิทั  เช่าชว่งท่ีดินและ
อาคาร และเช่าเฟอรนิ์เจอรแ์ละอปุกรณข์องโครงการเมย์
แฟรแ์มรอิอท เพ่ือประกอบธุรกจิเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท์
และโรงแรม  โดยจ่ายคา่เชา่คงท่ีเดือนละ 4 ลา้นบาท 
และค่าเช่าแปรผนัรายเดือนตามผลการดาํเนินงาน เป็น
ระยะเวลา 16 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 8 พ.ค. 2550 ถึงวนัท่ี 15 
มี.ค. 2566  และเมื่อหมดสญัญาเช่าช่วง บจก. แกรนด์
เมยแ์ฟร ์ สามารถใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาไดอี้ก 10 ปี 

อตัราคา่เช่าเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงรว่มกนั ซึง่ได้
ผ่านการอนมุตัิเขา้ทาํรายการจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้
แลว้ มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามแนว
ทางการดาํเนินธุรกจิปกติของบรษิัท 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ลาํดับ
ที ่

บุคคล/บริษทัที่
เกี่ยวข้อง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพนัธ ์
เก้า

เดือน 
ปี 2562 

เก้า
เดือน 

ปี 2561 

ปี  
2561 

ม.ค.-
ก.ย. 
2560 

  

2 บรษิัท นอรท์  

สาธร โฮเต็ล จาํกดั 

บรษิัทรว่ม 

2.1 รายไดค้่าเช่า 32.94 32.94 69.71 34.43 ในเดือนสิงหาคม 2550 บจก.นอรท์ สาธร เรียลตี ้จาํกดั 
(บรษิัทย่อย) ไดท้าํสญัญาเช่าช่วงท่ีดินกบั บจก.นอรท์ 
สาธร โฮเต็ล (บรษิัทรว่ม) จาํนวน 2 ฉบบั เพ่ือดาํเนิน
โครงการโรงแรม W Bangkok และอาคารอนรุกัษ์โดย
สญัญาเชา่ชว่งมีระยะเวลาสิน้สดุและเงื่อนไข
เช่นเดียวกนักบัสญัญาเชา่หลกัท่ี บจก.นอรท์ สาธร 
เรียลตี ้ทาํกบั สนง.ทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษัตรยิ ์โดยมี
เงื่อนไขเพ่ิมเตมิให ้บจก.นอรท์ สาธร โฮเต็ล ชาํระเงินค่า
เช่ารายปีใหก้บั บจก.นอรท์ สาธร เรียลตี ้ในอตัรา
เดียวกบัสญัญาหลกั  สญัญาเชา่ช่วงฉบบัท่ี 1 
กาํหนดให ้บจก.นอรท์ สาธร โฮเต็ล จ่ายเงินคา่เช่า
เริ่มแรก เป็นจาํนวนเงิน 989 ลา้นบาท ใหแ้ก่ บจก.
นอรท์ สาธร เรียลตี ้การเช่าช่วงท่ีดินนีไ้ดร้บัความ
ยินยอมจากสนง.ทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษัตรยิ ์ โดยคา่
เช่าเริ่มแรกท่ีไดร้บั บจก.นอรท์ สาธร เรียลตี ้ทยอยรบัรู ้
เป็นรายไดค้า่เช่าตลอดอายสุญัญาเชา่  

อตัราคา่เช่าเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงรว่มกนั มี
ความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามแนวทางการ
ดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิัท 

  2.2 รายไดด้อกเบีย้
รบั 

8.00 8.00 10.70 8.22 ดอกเบีย้รบัจากเงนิท่ีบรษิัทใหกู้ย้มืแก่ บจก.นอรท์ สาธร 
โฮเตล็ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท (20%) เป็นไป
ตามสญัญาเงินกู ้

อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามอตัราตลาด และเป็นไป
เพ่ือประโยชนข์องบรษิัท มีความสมเหตสุมผลและ
เป็นไปตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจปกตขิองบรษิัท 

  2.3 ค่าอาหารและ
เลีย้งรบัรอง 

0.10 0.05 0.05 0.01 ค่าใชบ้รกิารโรงแรมเพ่ือเลีย้งรบัรองลกูคา้ เป็นรายการปกติทางการคา้ 
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ความสัมพนัธ ์
เก้า
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ปี 2562 

เก้า
เดือน 

ปี 2561 

ปี  
2561 

ม.ค.-
ก.ย. 
2560 

  

3 ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุใน

สิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

โกลเดน้เวนเจอร ์

 
บริษัทรว่ม 

3.1 รายไดค้่าเช่าท่ีดิน   
อาคาร และงานระบบ 

233.97 233.97 312.82 234.02 ในระหว่างปี 2559 ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์"โกลเดน้เวนเจอรีท"   ไดเ้ช่า
ช่วงท่ีดิน อาคารและงานระบบ จาก บจก. นอรท์ สาธร 
เรียลตี ้(บริษัทย่อย) เป็นเวลา 25 ปีสิน้สดุวนัท่ี 6 ตลุาคม 
2583 รวมถึงการซือ้ เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องมือ และอปุกรณ ์ของ
โครงการสาทร สแควร ์รวมทัง้ไดจ้า้ง บจก. นอรท์ สาธร 
เรียลตี ้เป็น ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager)
ในการบริหารจดัการหาผลประโยชน ์จดัเก็บรายได ้
บาํรุงรกัษาซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัย ์ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี โดยมี
อตัราค่าธรรมเนียมพืน้ฐานไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อปี และ
ค่าธรรมเนียมผนัแปรไม่เกิน 8% ต่อปีของรายไดจ้ากการให้
เช่าพืน้ท่ีทัง้หมดและค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีสามารถเรียกเก็บได้
ตามจริง ตามท่ีกาํหนดในสญัญา โดยรายการดงักล่าวไดร้บั
การอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2557 
ของบริษัท เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 

ราคาท่ีตกลงไวต้ามสญัญา อตัราค่าเช่า มีมลูค่าท่ีสงูกว่า
มลูค่าท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

  3.2 รายได้
คา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์

79.10 54.40 77.98 44.84 

  3.3 ค่าเช่าจ่าย 27.50 22.80 31.07 22.45 บริษัท และ บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์(บริษัทย่อย) ได้
เช่าพืน้ท่ีสาํนกังานชัน้ 36 และ 38 ของอาคารสาทร สแควร ์
กบั โกลเดน้เวนเจอรร์ีท โดยมีการทาํสญัญาเช่าและบริการ
ตามเงื่อนไขปรกติเช่นเดียวกบัลกูคา้ทั่วไปตามอตัราตลาด 

ราคาท่ีตกลงไวต้ามสญัญา เป็นอตัราเช่าและบริการตาม
เงื่อนไขปรกติเช่นเดียวกับลกูคา้ทั่วไป ตามอตัราตลาด 

  3.4 เงินประกนัการ
เช่าสาํนกังาน 

8.30 8.00 8.00 7.19 
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ปี 2562 
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ปี 2561 

ปี  
2561 
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2560 

  

  3.5 ค่าใชบ้ริการหอ้ง
ประชมุ 

0.11 1.51 1.83 1.58 มีการใชบ้ริการหอ้งประชมุของ อาคารสาทรสแควร ์และ
อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์

ตามอตัราท่ีคิดกบัลกูคา้ทั่วไป มีความสมเหตสุมผลและ
เป็นไปตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

  3.6 รายไดอ้ื่น 0.03 - - - ค่าเคลมประกนัความเสียหายทรพัยส์ิน ราคาท่ีตกลงไวต้ามสญัญา 

4 บรษิัท เกษมทรพัย์
ภกัดี จาํกดั 

การรว่มคา้ 

4.1 รายไดค้่าบรหิาร
จดัการ 

84.63 62.10 64.80 33.75 บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี เป็นผูร้บัสิทธิเขา้ทาํสญัญาให้
สิทธิใชป้ระโยชนโ์ครงการพฒันาพืน้ท่ีบรเิวณตลาดสาม
ย่านเดิม กบั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เพ่ือเป็นการ
ประหยดัในการวา่จา้งบคุคลากรใหม่ และใชป้ระโยชน์
จากความรูค้วามสามารถ และประสบการณข์อง
บคุคลากรของบรษิัท รวมไปถึงระบบงาน และการจดัการ
องคก์ร บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี จงึวา่จา้งบรษิัท เพ่ือ
ใหบ้รกิารทกุดา้นทัง้ดา้นการบรหิารโครงการการก่อสรา้ง 
การออกแบบรูปแบบโครงการ การบรหิารการตลาด และ
การบรหิารจดัการทั่วไป 

ราคาท่ีตกลงไวต้ามสญัญา คาํนวณมาจากประมาณ
การตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ของบรษิัท บวกกาํไรท่ีเหมาะสม 
มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามแนวทางการ
ดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิัท 

  4.2รายไดร้บั
ค่าบรกิารหอ้ง
ประชมุ 

0.07 - - - มีการใชบ้ริการหอ้งประชมุของ อาคารสาทรสแควร ์ ตามอตัราท่ีคิดกบัลกูคา้ทั่วไป มีความสมเหตสุมผลและ
เป็นไปตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

  4.3คา่ท่ีปรกึษา 0.47 - - - ค่าท่ีปรกึษาโครงการ ราคาท่ีตกลงไวต้ามสญัญา มีความสมเหตสุมผลและ
เป็นไปตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท  
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ลาํดับ
ที ่

บุคคล/บริษทัที่
เกี่ยวข้อง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพนัธ ์
เก้า

เดือน 
ปี 2562 

เก้า
เดือน 

ปี 2561 

ปี  
2561 

ม.ค.-
ก.ย. 
2560 

  

5 บรษิัท สยามโฮลดิง้ 
จาํกดั 

ผูถื้อหุน้ของ บจก.สา
ธรทรพัยสิ์น (บรษิัท
ย่อย) ในสดัส่วน 40% 

5.1 ดอกเบีย้จา่ย 11.07 11.07 14.80 11.07 ดอกเบีย้จ่ายของ บจก.สาธรทรพัยสิ์น (บรษิัทย่อย) จาก
การกูย้ืมเงินจาก บจก.สยามโฮลดิง้ เป็นไปตามเงื่อนไข
ของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับ บจก.สยามโฮ
ลดิง้ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รว่ม 

ดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ยืมจากบริษัท สยามโฮลดิง้ 
จํากัด เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน
ระหว่างบรษิัทกบั บรษิัท สยามโฮลดิง้ จาํกดั ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นร่วม และอัตราดอกเบี ้ยเป็นอัตราท่ีตกลง
ร่วมกันกับบริษัท ให้เป็นอัตราเดียวกันท่ีจะคิดกับ
บริษัทย่อย เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯ มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดาํเนิน
ธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

6 บรษิัท แอสคอท 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
แมนเนจเมน้ท ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบั บจก.สยามโฮลดิง้ 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัท
ย่อย 

6.1 ค่าธรรมเนียม
การจดัการ 

10.22 9.29 12.82 9.44 บจก.แอสคอทฯ เป็นผูบ้รหิารจดัการ โครงการแอสคอท 
ซึ่งเป็นโครงการอาคารพกัอาศยัเพ่ือใหเ้ชา่ระยะยาว ใน
รูปแบบเซอรว์ิสอพารท์เมน้ทแ์ละโรงแรม ซึ่งมกีารเรียก
เก็บคา่เชา่และคา่บรกิาร ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าใชจ้า่ยส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จากบจก.
สาธรทรพัยสิ์น (บรษิัทย่อย) 

อตัราคา่บรกิารท่ีตกลงรว่มกนัตามสญัญารว่มทนุซึ่ง
เทียบเคยีงไดก้บัราคาตลาดท่ีทาํกบับคุคลภายนอก 
เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท และมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นไปตามแนวทางการดาํเนิน
ธุรกิจปกตขิองบรษิัท  

  6.2 ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ 

8.12 8.59 10.81 7.79 

  6.3 ค่าใชจ้่าย
ส่วนกลาง 

5.71 5.37 7.23 4.03 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ลาํดับ
ที ่

บุคคล/บริษทัที่
เกี่ยวข้อง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพนัธ ์
เก้า

เดือน 
ปี 2562 

เก้า
เดือน 

ปี 2561 

ปี  
2561 

ม.ค.-
ก.ย. 
2560 

  

  6.4 รายไดค้่าเช่า
และค่าบรกิาร 

0.22 0.95 1.14 0.20 รายไดจ้ากการใชบ้รกิารท่ีพกัและอาหารเพ่ือรบัรองลกูคา้ มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามแนวทางการ
ดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิัท   

7 บรษิัท บางนากลาส 
จาํกดั 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของกลุ่ม
บรษิัท เป็นญาติสนิท
ของกรรมการ/ผูถื้อหุน้
ใหญ่ของบรษิัท 

7.1 ค่าซือ้ท่ีดิน - - 317.33 - เพ่ือใชพ้ฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั ตามแผนธรุกจิของ
บรษิัทฯการทาํรายการซือ้ท่ีดินดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมกีารคาํนวนขนาดรายการ
เท่ากบัรอ้ยละ 2.07 ของมลูคา่สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ
ของบรษิัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2561 ซึง่เกินกวา่รอ้ยละ 0.03 แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 3 ของ
มลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ดงันัน้บรษิัทฯ 
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และเปิดเผย
รายละเอียดสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ การหาซือ้ท่ีดินเปล่า
เพ่ือพฒันาเป็นโครงการท่ีอยู่อาศยัตามพืน้ท่ี
กรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยพิจารณาซือ้ท่ีดินท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันา และมคีวามเหมาะสมในดา้น
ราคาและเงื่อนไขท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบรษิัทฯในการประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ 
อย่างไรกต็าม เน่ืองจากการซือ้ท่ีดินแปลงนีเ้ป็นการ
ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือความโปรง่ใส
ยิ่งขึน้ บรษิัทฯจึงไดว้่าจา้งบรษิัทผูป้ระเมินอิสระ 2 
บรษิัทซึ่งเป็นผูท่ี้ไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ประเมินราคาเปรียบเทียบ โดยราคาท่ีซือ้มีความ
เหมาะสม และไม่สงูกวา่ราคาของผูป้ระเมินอิสระทัง้ 
2 ราย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิัทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ ซือ้
ท่ีดินตามรายการขา้งตน้ เพ่ือใชพ้ฒันาโครงการท่ีอยู่
อาศยัตามพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล เป็นไปตาม
แนวทางการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

12.2 รายการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไปท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในระหวา่งปี 2561 – 2562 บรษิทัและบรษิัทย่อยมกีารทาํรายการคา้ท่ีมเีงื่อนไขปกติทั่วไปกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และมีขนาดรายการต่อครัง้ท่ีไม่สงู ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

1 บรษิัท ยนิูเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยถือหุน้ใน
บรษิัท  รอ้ยละ 39 และมีผูแ้ทน
เป็นกรรมการของบรษิัท 

รายไดร้บัค่าบรกิารหอ้งประชมุ - (0.19) (0.33) (0.06) 

   รายไดค้า่สนบัสนนุกิจกรรม (0.09) - - - 

2 บรษิัท ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม จาํกดั บรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บรษิัท 

ค่าใชจ้า่ยดแูลบาํรุงรกัษาและค่าบตัรผ่านระบบเขา้ออก
ลานจอดรถ และระบบเก็บคา่จอดรถ  

3.40 2.63 3.96 2.60 

   รายไดร้บัค่าบรกิารหอ้งประชมุ - - - (0.03) 

3 บรษิัท อะเฮดออล จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ของ
บรษิัท/มีกรรมการรว่มกนั 

ตน้ทนุโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 1.29 5.07 6.39 - 

4 บรษิัท แอล อาร ์เค ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 

เป็นบรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.40) - (0.20) - 

   ค่าท่ีพกั อาหาร 0.03 - - - 

5 บรษิัท แกรนด ์ยนิูตี ้ดเิวลล็อปเมนท ์
จาํกดั 

เป็นบรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.21) (0.07) (0.09) - 

6 บรษิัท ยนิูเวนเจอร ์คอนซลัติง้ จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - - (0.01) - 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

7 บรษิัท สโตนเฮน้จ ์อินเตอร ์จาํกดั 
(มหาชน) 

เป็นบรษิัทรว่มของผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - - (0.01) - 

8 บรษิัท เฟรเซอร ์ฮอสพิทอลลิตี ้พีทีอี 
แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร)์ 

ผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

ค่าเดินทางและท่ีพกั   - 0.03 

   รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร (0.22) (0.02) (0.05) - 

9 บรษิัท เฟรเซอร ์ฮอสพิทอลลิตี ้
(ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นบรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

ค่างานระบบ - 1.04 1.39 - 

   
ค่าบรหิารโครงการ 5.64 4.53 6.24 4.31 

10 บรษิัท เฟรเซอร ์แมเนจเมน้ท ์
เซอรว์ิส พีทีอี แอลทีดี (ประเทศ
สิงคโปร)์ 

เป็นบรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - (0.01) (0.01) (0.18) 

11 บรษิัท เฟรเซอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้โฮล
ดิง้ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิทั รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร (0.01) (0.04) - - 

12 บรษิัท เฟรเซอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ 
คอเปอเรท เซอรว์สิ พีทีอี แอลทีด ี
(ประเทศสิงคโปร)์ 

เป็นบรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร (0.05) (0.06) (0.16) - 

   ค่าอบรมสมัมนา 0.25 - - - 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

        

13 บรษิัท เฟรเซอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
(เดมิชื่อ บรษิัท ไทคอน อินดสัเทรียล 
คอนเน็คชั่น จาํกดั (มหาชน)) 

เป็นบรษิัทย่อยของผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.52) (0.10) (0.10) - 

14 บรษิัท วนั แบงค็อก จาํกดั 
(เดมิชื่อ บรษิัท เกษมทรพัยว์ฒันา 
จาํกดั) 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.06) (0.04) (0.12) (0.11) 

15 บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จาํกดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ซือ้สินคา้วสัดสิุน้เปลืองใชใ้นสาํนกังาน 1.51 1.27 1.70 1.46 

   รายไดร้บัค่าบรกิารหอ้งประชมุ (0.13) - (0.02) (0.13) 

16 บรษิัท ไทยดริง้ค ์จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ค่านํา้ดื่มใชใ้นสาํนกังาน - 0.02 0.02 - 

   รายไดค้า่สนบัสนนุกิจกรรม (0.47) - - - 

17 บรษิัท เสรมิสขุ จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการรว่มกนั ค่านํา้ดื่มใชใ้นสาํนกังาน 0.25 0.16 0.23 0.11 

18 บรษิัท ชา้งอินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.13) - - (0.06) 

   รายไดค้า่สนบัสนนุกิจกรรม (2.80) - - - 

19 บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ค่าเช่ารถยนต ์ 4.04 4.06 5.16 4.79 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

20 บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าประกนัภยัทรพัยสิ์นของบรษิัท 3.56 3.13 3.85 2.29 

   
รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.06) - (0.09) - 

   รายไดอ่ื้น (0.86) - - - 

21 บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จาํกดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าประกนัสขุภาพพนกังาน 11.71 5.99 5.99 4.89 

   รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - (0.02) (0.02) (0.09) 

22 บรษิัท อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่บรหิารจดัทาํบญัช ี - - - (0.63) 

23 บรษิัท เครืออาคเนย ์จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - - (0.10) - 

24 บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดร้บัค่าบรกิารหอ้งประชมุ - - - (0.47) 

25 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่หอ้งประชมุและคา่ท่ีพกั - (0.07) (0.07) (0.48) 

   ค่าจดักิจกรรมภายในองคก์ร - - - 0.09 

26 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์กต็ติง้ 
จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดร้บัค่าบรกิารหอ้งประชมุ (0.08) - - (0.01) 

27 บรษิัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ใชบ้รกิารเชา่เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

27.47 17.74 26.65 10.30 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

28 บรษิัท ชินาทรพัย ์จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ค่าบรกิารอินเตอรเ์น็ตสาํหรบับรกิารลกูคา้สมัมนา 0.19 0.20 0.25 0.36 

29 บรษิัท แอสเสท เวิรด ์ลีเฌอร ์จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั 

ค่าบรกิารซกัอบรีดของโรงแรม - 1.22 1.22 1.78 

30 บรษิัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นญาตสินิทของ

กรรมการและ/หรอืผูถ้อืหุน้ใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าหอ้งจดัเลีย้งรบัรอง 0.27 0.09 0.17 0.13 

31 บรษิัท ทีซีซี แอทเซ็ทส ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - (0.12) (0.12) (0.01) 

32 บรษิัท เกษมทรพัยสิ์ร ิจาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ค่าขายเศษซากรือ้ถอน - - (0.08) - 

33 บรษิัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์
แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.25) - (0.07) (0.26) 

   รายไดค้า่การจดัการ (3.20) - - - 
   

ค่าเช่าและค่าบรกิาร 0.36 0.34 0.34 0.22 

34 บรษิัท นอรธ์ปารค์ กอลฟ์แอนด์
สปอรต์คลบั จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั ค่ารบัรองลกูคา้ 0.71 0.58 0.63 0.63 

35 บรษิัท นอรธ์ปารค์เซอรว์ิส อพารท์
เมน้ท ์จาํกดั  

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - (0.01) (0.01) - 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

36 บรษิัท ป้อมทิพย ์(2012) จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ค่าจดักิจกรรมภายในองคก์ร 0.08 0.13 0.14 0.08 

37 บรษิัท ป้อมบรูพา จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั ค่าเลีย้งรบัรอง 

0.03 - - - 

38 บรษิัท ป้อมคลงั จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั ค่านํา้ดื่มแกลลอน 

0.02 - - - 

39 บรษิัท ป้อมกิจ จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั วสัดสิุน้เปลือง 

0.10 - - - 

40 บรษิัท เอฟ แอนด ์บี อินเตอรเ์นชั่น
แนล จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่สาํหรบับรกิารหอ้งประชมุสมัมนา 1.30 1.65 1.67 0.32 

   
รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - (0.02) (0.02) - 

41 บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ซือ้สินคา้นํา้ดื่มสาํหรบับรกิารลกูคา้ 2.07 1.51 2.00 1.76 

42 บรษิัท อินเตอร ์โฮเรกา้ จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ 0.01 - - 0.02 

43 บรษิัท เอเชยี โฮเรกา้ จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - - - (0.04) 

44 บรษิัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าของใชใ้นสาํนกังาน - 0.80 1.06 0.56 

45 บรษิัท อินนไ์ซด ์โฮเทล สขุมุวิท50 
จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าใชบ้รกิารหอ้งประชมุ - - - 0.14 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

46 บรษิัท โทนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จาํกดั 

เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั 

ค่าจา้งบรหิารโรงแรม 2.45 2.28 3.03 0.75 

47 บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเชยี จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั 

ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ 0.02 0.04 0.08 0.08 

 
  

รายไดร้บัจากการใหเ้ชา่พืน้ท่ี (2.00) (2.98) (3.67) (2.87) 

48 บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์
เนอรส์ จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าบรกิารดา้นกฎหมาย 0.19 0.15 0.15 0.13 

49 บรษิัท แม๊กซ ์เอเชยี จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ค่าขนมเพ่ือแจกลกูคา้ - - - 0.23 

50 บรษิัท ไทยโชว ์2013 จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั ค่าบรกิารยานพาหนะ ค่าเชา่สถานท่ี - 0.02 0.17 0.15 

51 บรษิัท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบั
ลิซซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าโฆษณา 0.85 0.82 0.83 0.09 

52 บรษิัท อมรนิทร ์เทเลวิชั่น จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั 

ค่าโฆษณา 1.13 - - - 

53 บรษิัท เอส พี เอ็ม อาหารและ
เคร่ืองดื่ม จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ 0.05 0.13 0.18 - 

54 บรษิัท สีมาธุรกิจ จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร (0.15) (0.08) (0.08) - 

55 บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการรว่มกนั ค่าบตัรกาํนลัแจกส่ือมวลชน 0.03 0.04 0.05 - 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

56 บรษิัท เบฟเทค จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดร้บัค่าบรกิารหอ้งประชมุ - - - (0.03) 

57 บรษิัท ประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจ
เพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จาํกดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดร้บัค่าบรกิารหอ้งประชมุ - - - (0.01) 

58 บรษิัท ลีพ โซลชูั่น เอเชีย จาํกดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดร้บัค่าบรกิารหอ้งประชมุ - - - (0.10) 

59  บรษิัท บางกอกอารต์เบียนนาเล่ 
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูถื้อหุน้เป็นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.73) - (0.07) - 

60 บรษิัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั 
(มหาชน) 

เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ - (0.06) (0.06) - 

   ค่าของใชสิ้น้เปลืองในสาํนกังาน 0.06 - - - 

61 บรษิัท สิรทิรพัยพ์ฒันา จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดค้า่ขายท่ีดินทบัสะแก (0.40) - - - 

   รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร (0.07) - - - 

62 บรษิัท ซี เอ ซี จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมีผู้
ถือหุน้ใหญ่เป็นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร (0.51) - - - 
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ลาํดับ
ที ่

ชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

ค่าใช้จ่าย/(รายได)้ 

(ล้านบาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

เก้าเดือน 

ปี 2561 
ปี 2561 

เก้าเดือน 

ปี 2560 

63 บรษิัท ซี เอ ไอ จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมีผู้
ถือหุน้ใหญ่เป็นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.18) - - - 

64 บรษิัท บางปะกง โลจิสติกส ์พารค์ 
จาํกดั 

เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมีผู้
ถือหุน้ใหญ่เป็นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.01) - - - 

65 บรษิัท วงันอ้ย โลจิสติกส ์พารค์ 
จาํกดั 

เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีมีผู้
ถือหุน้ใหญ่เป็นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบรษิัท 

รายไดค้า่บรกิารหอ้งประชมุ (0.01) - - - 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯ กาํหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เป็นราคาตลาดเทียบไดก้ับพืน้ท่ีใกลเ้คียง หรือเทียบเท่ากับราคาท่ีทาํกับ
บุคคลภายนอกและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ ราคาซือ้ขายสินคา้และบริการเป็นไปตามธุรกิจไม่มีความแตกต่างจาก
บุคคลภายนอก หรือการกําหนดอัตราตามท่ีตกลงในสัญญาโดยมีเงื่อนไข คิดอัตราตามต้นทุนบวกเพ่ิมด้วยกําไร
เปรียบเทียบไดก้บัราคาตลาดเช่นเดียวกบัท่ีทาํกบับคุคลภายนอก 

12.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทฯ ทาํรายการระหว่างกันดว้ยความระมดัระวงัโดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 
การทาํรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็น
รายการท่ีมีความจาํเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ
ระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จะถูกกําหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดําเนินการ
เช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติกับลูกคา้ทั่วไปท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน สาํหรบัการกูย้ืมเงินกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องนั้น 
บรษิัทฯ ดาํเนินการไปเพ่ือเสรมิสภาพคล่องตามความจาํเป็นเท่านัน้ 

12.4 มาตรการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นสาํคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตาม
ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและใหม้ีการ
กาํหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการคา้ปกติเสมือนการทาํรายการกบับคุคลภายนอก 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดข้ออนุมัติในหลักการเก่ียวกับขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปในการทาํธุรกรรมระหว่าง
บริษัทฯ กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ดงันี ้บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตบริษัทฯ จึง
ขออนุมตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตัิการทาํธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ใน
ลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจดัทาํรายงาน
สรุปการทาํธุรกรรมเพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

นอกจากนี ้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บรษิัทฯ จะจดั
ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีสาํคญัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทฯ 

12.5 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทาํรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันและในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยถือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัลกูคา้ทั่วไปดว้ยนโยบายการกาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้
ทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติท่ีชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกาํกับกิจการท่ีดีถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และตอ้งเป็นไปตามอาํนาจอนมุตัิการทาํรายการระหว่างกนั 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 
13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 

งบการเงนิ ณ ชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญาตเลขที ่

วันทีร่ายงาน 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ 3920 24 พ.ย. 2560 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ 3920 21 พ.ย. 2561 

วนัท่ี 30 มถินุายน 2562 นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ 3920 6 ส.ค. 2562 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้สงักดั บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

จากรายงานผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด) ซึ่งไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบดว้ย  

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2561 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ “สาํหรบังวดวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561”   

มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินรวมและฐานะทางการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและของบริษัทตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและ
ผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ “สาํหรบังวดวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2560 และสาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561” โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสาํคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นงบการเงินระหว่างกาลผูส้อบ
บัญชีจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาล เน่ืองจากไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว แต่ได้
ปฏิบตัิงานสอบทาน และไดร้ายงานว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทาน 
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13.1 งบการเงิน: สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 3 ปีท่ีผา่นมา 

งบแสดงฐานะการเงนิ   (หน่วย : พนับาท) 

สินทรัพย ์
ณ วันที ่ 

30 มิถุนายน 2562  
ณ วันที ่ 

30 กนัยายน 2561  
ณ วันที ่ 

30 กนัยายน 2560 

 (สอบทาน)  (ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์หมุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,099,930  1,018,444  905,967 
เงินลงทนุชั่วคราว – เงินฝากประจาํ 8,811  8,748  9,858 
ลกูหนีก้ารคา้ 121,655  66,624  72,287 
ลกูหนีอ่ื้น 123,957  120,205  82,097 
ลกูหนีแ้ละเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26  -  5,736 
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 29,461,973  23,508,787  15,425,854 
เงินมัดจาํท่ีดินโครงการอสังหาริมทรพัยร์ะหว่างการ

พฒันา 917,143  238,363  127,327 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 241,636  195,960  161,063 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 31,975,131  25,157,131  16,790,189 

      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 1,248  5,248  5,463 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 1,915,201  1,965,092  2,030,633 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 1,387,743  1,435,217  921,440 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบีย้คา้งรบัแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 232,583  232,583  232,583 

ค่าความนิยม 1,626  1,626  1,626 
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 6,016,213  6,222,988  6,557,550 
สิทธิการเช่า 928,442  966,843  1,019,308 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 2,451,214  2,462,607  2,539,674 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  49,594  37,908  20,188 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 337,395  277,626  244,220 
ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 375,971  394,977  406,794 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน  40,765  41,812  35,002 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,737,995  14,044,527  14,014,481 

      
รวมสินทรัพย ์ 45,713,126  39,201,658  30,804,670 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ                          (หน่วย : พนับาท) 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที ่ 
30 มิถุนายน 2562 

(สอบทาน) 

 ณ วันที ่ 
30 กนัยายน 2561 

(ตรวจสอบ) 

 ณ วันที ่ 
30 กนัยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 

หนีส้นิหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 

จากสถาบนัการเงิน 
4,615,406  3,412,660  - 

เจา้หนีก้ารคา้ 2,444,539  2,242,974  1,442,495 
เจา้หนีอ่ื้น 1,176,616  1,123,518  1,000,410 
เจา้หนีแ้ละเงินทดรองจา่ยจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 155  28  159 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

859,350  
 

249,000  144,624 
ตั๋วเงินจา่ยระยะยาวท่ีถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 249,510  -  - 
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 4,000,000  -  - 
รายไดสิ้ทธิการเชา่รอตดับญัชีท่ีถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
 

306,818  
 

306,061  306,061 
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 140,399  241,562  136,063 
ประมาณการหนีสิ้นหมนุเวยีนอ่ืนระยะสัน้ -  16,569  2,238 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 383,511  276,534  260,079 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 14,176,304  7,868,906  3,292,129 
      
หนีส้นิไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,807,018  705,618  357,326 
เงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบีย้คา้งจา่ยจากผูถื้อหุน้

ของบรษิัทย่อย 
 

536,606  
 

525,537  510,739 
ตั๋วเงินจา่ยระยะยาว -  245,387  - 
หุน้กู ้ 5,993,831  6,996,194  4,995,715 
รายไดสิ้ทธิการเชา่รอตดับญัช ี 6,205,871  6,435,606  6,741,667 
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 184,723  190,276  219,179 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 
106,119  

 
75,624  60,171 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนอ่ืนระยะยาว 85,437  119,724  131,637 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 158,196  149,089  132,366 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 15,077,801  15,443,055  13,148,800 

      
รวมหนีส้ิน 29,254,105  23,311,961  16,440,929 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                 (หน่วย : พนับาท) 

 ณ วันที ่ 

30 มิถุนายน 2562 
(สอบทาน)  

ณ วันที ่ 
30 กนัยายน 2561 

(ตรวจสอบ)  

ณ วันที ่ 
30 กนัยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุเรือนหุน้      
ทนุจดทะเบียน 11,037,670  11,037,670  11,037,670 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 11,037,670  11,037,670  11,037,670 
ส่วนเกินกว่ามลูค่าหุน้ 1,714,252  1,714,252  1,714,252 
กาํไรสะสม      

จดัสรรแลว้ – ทนุสาํรองตามกฎหมาย 463,406  446,956  264,756 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  3,519,132  2,959,586  1,607,044 

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนั 

 
29,528  

 
29,528  29,528 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษทั  16,763,988  16,187,992  14,653,250 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ (304,967)  (298,295)  (289,509) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  16,459,021  15,889,697  14,363,741 

      
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,713,126  39,201,658  30,804,670 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 

  สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2562 
(สอบทาน)  

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2561 
(สอบทาน)  

สาํหรับปี 
สิน้สุดวันที ่ 

30 กันยายน 2561 
(ตรวจสอบ)  

สาํหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชี ตั้งแต่ 
1 มกราคม 2560 

ถึงวันที่  
30 กันยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 

 

รายได้          

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  11,591,041  10,188,018  14,052,933  8,069,781 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร  710,169  694,062  958,887  636,792 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม  426,404  405,675  551,422  394,447 

รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์  24,895  21,066  26,992  16,951 

รายไดค้่าการจดัการ  166,932  116,502  142,779  79,221 

รายไดจ้ากการลงทนุ  10,382  10,808  13,524  9,797 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษิัท
ย่อยและบรษิัทรว่ม 

 
18,056  -  -  90,043 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่
สินทรพัยห์ลกั 

 
-  -  -  323 

รายไดอ่ื้น  69,827  45,699  49,124  54,763 

รวมรายได้  13,017,706  11,481,830  15,795,661  9,352,118 

         

ค่าใช้จ่าย          

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์  7,925,109  6,903,624  9,502,381  5,519,660 

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิาร  402,373  399,842  567,342  416,701 

ตน้ทนุธุรกิจโรงแรม  293,821  281,931  377,816  278,961 

ตน้ทนุกจิการสนามกอลฟ์  8,752  10,115  13,671  8,770 

ตน้ทนุค่าจดัการ  134,749  107,991  86,173  43,675 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย  935,023  801,328  1,146,697  669,915 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  1,228,005  958,638  1,416,356  1,016,396 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  13,463  16,545  20,305  8,545 

ตน้ทนุทางการเงิน  62,301  48,981  67,706  136,283 

รวมค่าใช้จ่าย  11,003,596  9,528,995  13,198,447  8,098,906 

 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม  

 
       

และการรว่มคา้  32,850  49,794  75,634  69,622 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้  2,046,960  2,002,629  2,672,848  1,322,834 

         

กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้  2,046,960  2,002,629  2,672,848  1,322,834 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (408,725)  (425,522)  (572,235)  (236,352) 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 

  สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2562 
(สอบทาน)  

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2561 
(สอบทาน)  

สาํหรับปี 
สิน้สุดวันที ่ 

30 กันยายน 2561 
(ตรวจสอบ)  

สาํหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชี ตั้งแต่ 
1 มกราคม 2560 

ถึงวันที่  
30 กันยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 

 

กาํไรสาํหรับปี/งวด  1,638,235  1,577,107  2,100,613  1,086,482 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่
ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้

 
    6,272  (2,120) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี/
งวด-สุทธ ิ

 
1,638,235  1,577,107  2,106,885  1,084,362 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด      

      (หน่วย พนับาท) 

 สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2562 
(สอบทาน)  

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2561 
(สอบทาน)  

สาํหรับปี 
สิน้สุดวันที ่ 

30 กันยายน 2561 
(ตรวจสอบ)  

สาํหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชี ตั้งแต่ 
1 มกราคม 2560 

ถึงวันที่  
30 กันยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        
กาํไรสาํหรบัปี/งวด 1,638,235  1,577,107  2,100,613  1,086,482 
รายการปรบัปรุง        
รายไดสิ้ทธิการเชา่รอตดับญัช ี (228,978)  (228,978)  (306,061)  (228,978) 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 349,677  335,075  448,673  345,939 
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 37,625  40,016  51,495  39,774 
รายไดจ้ากการลงทนุ (10,382)  (10,808)  (13,524)  (9,797) 
ตน้ทนุทางการเงิน 62,301  48,981  67,706  136,283 
(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสิ้น (31,211)  7,600  (2,550)  12,605 
ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์ 911  10,467  14,653  12,022 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์ 4,493  298 
 

32,271 
 

(17,181) 
ค่าเผ่ือหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 13,463  16,545  20,305  8,545 
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทนุของบรษิทัรว่มและการรว่ม

คา้  (32,850)  (49,794) 
 

(75,634) 
 

(69,622) 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 408,725  425,522  572,235  236,352 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 30,613  16,520  21,726  8,995 
(กาํไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่

สินทรพัยห์ลกัในการประกอบธุรกิจ  (187)  (118) 
 

13 
 

(323) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและ

บรษิัทรว่ม (18,057)  - 
 

- 
 

(90,043) 
(กาํไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณแ์ละอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (60)  (420) 
 

1,113 
 

(9,750) 
 2,224,318  2,188,013  2,933,034  1,461,303 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิดาํเนนิงาน        
ลกูหนีก้ารคา้ (57,726)  (748)  11,861  9,637 
ลกูหนีอ่ื้น (6,537)  (54,861)  (47,891)  11,153 
ลกูหนีแ้ละเงินทดรองจ่ายแกก่ิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (26)  2,366  (263)  20,211 
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา (5,663,073)  (4,914,230)  (7,648,792)  (1,683,978) 
เงินมดัจาํท่ีดินโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการ
พฒันา (678,780)  (158,666) 

 
(111,036) 

 
- 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (35,314)  (31,421)  (37,473)  4,970 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1,048  (32,282)  (6,810)  (3,653) 
เจา้หนีก้ารคา้ 201,566  623,645  800,479  295,199 
เจา้หนีอ่ื้น 93,714  (100,352)  121,323  318,020 
เจา้หนีแ้ละเงินทดรองจา่ยจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 127  345  (131)  55 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 60,160  16,324  16,455  29,384 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด      

      (หน่วย พนับาท) 

 สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2562 
(สอบทาน)  

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2561 
(สอบทาน)  

สาํหรับปี 
สิน้สุดวันที ่ 

30 กันยายน 2561 
(ตรวจสอบ)  

สาํหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชี ตั้งแต่ 
1 มกราคม 2560 

ถึงวันที่  
30 กันยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 9,883  16,113  17,693  (39,723) 
เงินสดจา่ยผลประโยชนพ์นกังาน (118)  -  -  (3,604) 
จ่ายค่าใชจ้่ายสาํหรบัคดคีวาม (19,645)  (718)  (718)  (172,301) 

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (3,870,403)  (2,446,472)  (3,952,269)  246,673 
จ่ายภาษีเงินได ้ (568,039)  (467,900)  (527,720)  (398,932) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรม
ดาํเนินงาน (4,438,442)  (2,914,372) 

 
(4,479,989) 

 
(152,259) 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        
รบัดอกเบีย้ 2,383  2,783  2,803  1,586 
เงินลงทนุชั่วคราว-เงินฝากประจาํลดลง (เพ่ิมขึน้) (64)  1,130  1,110  (75) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) 4,000  (21)  215  6,937 
เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัย์

หลกัในการประกอบธุรกิจ 
5,714  22,432  23,789  14,336 

รบัเงินปันผล 130,215  104,095  155,177  141,067 
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย

บรษิัทรว่ม 23,850  - 
 

- 
 

280,000 
เงินสดรบัจากการขายอาคารและอปุกรณ ์และ

อสงัหารมิทรพัย ์เพ่ือการลงทนุ 86  671 
 

7,671 
 

27,004 
เงินสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ ์อสงัหารมิทรพัย์

เพ่ือการลงทนุ และสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน (112,395)  (40,598) 
 

(88,935) 
 

(72,519) 
เงินรบัสทุธิจากการลดมลูคา่หน่วยลงทนุของเงิน

ลงทนุในบรษิัทรว่ม -  11,220 
 

11,220 
 

3,250 
เงินสดจา่ยเพ่ือลงทนุเพ่ิมในเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม

และการรว่มคา้ -  (539,000) 
 

(539,000) 
 

(538,902) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 53,789  (437,288)  (425,950)  (137,316) 

 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

       

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (384,700)  (201,226)  (272,187)  (93,276) 
จ่ายปันผล (1,068,911)  (580,930)  (580,930)  (534,456) 
เงินสดรบั (จ่ายชาํระคืน) จากเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 1,208,000  2,341,865 
 

3,418,865 
 

(250,000) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,163,750  -  590,000  103,673 
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,452,000)  (128,332)  (137,332)  (612,708) 
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 3,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

จัดหาเงนิ 4,466,139  3,431,377 
 

5,018,416 
 

613,233 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด      

      (หน่วย พนับาท) 

 สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2562 
(สอบทาน)  

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2561 
(สอบทาน)  

สาํหรับปี 
สิน้สุดวันที ่ 

30 กันยายน 2561 
(ตรวจสอบ)  

สาํหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชี ตั้งแต่ 
1 มกราคม 2560 

ถึงวันที่  
30 กันยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ - 
สุทธ ิ 81,486  79,717 

 

112,477 

 

323,658 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,018,444  905,967  905,967  582,309 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด  1,099,930  985,684 
 

1,018,444 
 

905,967 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

13.2 อตัราส่วนทางการเงิน  

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 
2562 

(สอบทาน) 

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 
2561 

(สอบทาน) 

สาํหรับปี 

สิน้สุดวันที ่ 
30 กันยายน 

2561 
(ตรวจสอบ) 

สาํหรับรอบระยะ 

เวลาบัญชีตั้งแต่  
1 มกราคม 2560  

ถึงวันที่  
30 กันยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)(1) 2.26 3.69 3.20 5.10 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็  0.09 0.17 0.14 0.30 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สนิทรัพย ์ 

(Activity ratio) 
    

อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (2) (เท่า) 44.64 52.81 50.94 47.704 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (2) (วนั) 8.18 6.91 7.17 7.65 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัยถ์าวร (เท่า) 7.06 6.11 6.32 4.894 

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (3) (เท่า ) 53.39 80.74 61.60 87.464 

ระยะเวลาชาํระหนี้(3)  (วนั) 6.84 4.52 5.93 4.17 

วงจรเงินสด(3)   (วนั) 908.02 715.03 748.87 722.94 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ(3)  (เท่า) 0.40 0.51 0.48 0.504 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(3)  (วนั) 914.86 719.55 754.79 727.11 

อตัราหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่า) 0.41 0.45 0.45 0.424 

อัตราส่วนทีแ่สดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม  

(Leverage Ratio ) 
    

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหญ่ (เท่า) 1.75 1.36 1.44 1.12 

ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้(5)  (เท่า) 11.17 19.02 12.66 19.32 

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้     (เท่า) 1.78 1.38 1.47 1.14 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้(6)   (เท่า)  1.38 0.94 1.04 0.65 

อตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อ EBITDA(7) 4.08 2.19 3.23 2.83 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั(8) 0.54 2.94 0.94 12.46 

อตัราส่วนตั๋วเงินจา่ยต่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (9) 0.26 0.22 0.28 - 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี 
ต่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด(9) 

0.54 0.23 0.30 0.02 

อตัราส่วนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิ้นรวม(10) 0.25 0.13 0.19 0.03 

     

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
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สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 
2562 

(สอบทาน) 

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน 

สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 
2561 

(สอบทาน) 

สาํหรับปี 

สิน้สุดวันที ่ 
30 กันยายน 

2561 
(ตรวจสอบ) 

สาํหรับรอบระยะ 

เวลาบัญชีตั้งแต่  
1 มกราคม 2560  

ถึงวันที่  
30 กันยายน 2560 

(ตรวจสอบ) 
 (Profitability Ratio) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้-ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์( %) 31.6% 32.2% 32.4% 31.6% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้-ธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร ( %) 43.3% 42.4% 40.8% 34. 6% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้-ธุรกจิโรงแรม ( %) 31.1% 30.5% 31.5% 29.3% 

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 12.6% 13.7% 13.3% 11.6% 

อตัราตอบแทนสินทรพัย ์(%) 6.6% 8.1% 7.8% 6.5%4 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 13.3% 13.9% 13.7% 10.1%4 

หมายเหต ุ (1)  สินทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวยีน 
(2)  อตัราส่วนในกลุ่มนีว้ดัเฉพาะธุรกิจใหเ้ช่า เนื่องจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์รบัรูร้ายไดเ้ม่ือโอน เงินดาวนร์บับนัทึกเป็นหนีส้ิน จึง

ไม่มีลูกหนีก้ารคา้ ลูกหนีก้ารคา้เป็นลูกหนีจ้ากการใหเ้ช่า ส่วนรายไดค้่าเช่าคา้งรบัที่รวมอยู่ในบญัชีลูกหนีก้ารคา้ก็เป็นการการ
บนัทึกรายไดค้่าเช่าที่คาดว่าจะไดร้บัสูงขึน้ตามสญัญาในอนาคต ใหเ้ป็นเสน้ตรง ลกูคา้ไม่ไดค้า้งชาํระจริง ยงัไม่สามารถเรียกเก็บ
หนีไ้ด ้จะใชว้ดัระยะเวลาเก็บหนีไ้ม่ได ้จึงคาํนวณจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการหารดว้ยลกูหนีค้่าเช่าคา้งรบัเฉลี่ย 

(3)  อตัราส่วนในกลุ่มนีใ้ชว้ดัประสิทธิภาพของธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยเ์ท่านัน้ อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนีก้ารคา้ จึงใชต้น้ทนุขาย 
อสงัหาริมทรพัย ์หารดว้ยเจา้หนีก้ารคา้เฉลี่ย (ซึ่งยอดเจา้หนีโ้ดยส่วนใหญ่จากธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัย)์ อตัราส่วนหมุนเวียน
สินคา้คงเหลือ ใชต้น้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยห์ารดว้ย โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างพฒันาเฉลี่ย ส่วนวงจรเงินสด เนื่องจาก
ธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยไ์ม่มีลกูหนีก้ารคา้ จึงคาํนวณจากระยะเวลาขายสินคา้หกัระยะเวลาจ่ายชาํระหนีเ้ท่านัน้ 

(4)  ปรบัเป็นอตัราส่วนสาํหรบัทัง้ปี (annualized) 
(5)  อัตราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (เท่า) คาํนวณจาก {กาํไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได ้(Tax) - ดอกเบีย้จ่าย(Interest)} /

ดอกเบีย้จ่าย (Interest) ตามงบกระแสเงินสด 
(6)  ขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรบัหุน้กูท้ี่ออกและเสนอขายในครัง้นีก้าํหนดว่า ตลอดอายุของหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนีส้ิน

ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) โดยคาํนวณจากขอ้มลูที่ปรากฏตามงบการเงินรวมประจาํปีบญัชีที่มีผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ ทัง้นี ้ตามนิยามของคาํว่า "หนีส้ิน" และ "ส่วนของผูถ้ือหุน้" ที่ระบไุวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

(7)  (หนีส้ินทัง้หมดที่มีภาระดอกเบีย้ - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาํหน่าย 

(8)  กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย / (หนีส้ินระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบีย้ + หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระ
ดอกเบีย้ที่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี) 

(9)  (หนีส้ินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบีย้ + หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี) / หนีส้ินทั้งหมดที่มีภาระ
ดอกเบีย้ 

(10)  เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน / หนีส้ินรวม 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
14.1 ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจ 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 ตามแผนยทุธศาสตรข์องบรษิัทฯ เป็นปีแห่งการเก็บเก่ียวความสาํเรจ็ (Harvesting Success) 
ดว้ยการพฒันาโครงการอย่างต่อเน่ือง ปรบัปรุงสินทรพัยท่ี์มีใหม้ีมลูค่าท่ีสงูขึน้ พฒันาระบบงานของบริษัท เพ่ือรองรบัการ
เติบโตและมีมลูค่าท่ีเพ่ิมขึน้    

ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตวัลงอย่างชดัเจน การส่งออกลดลงเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากสงครามทางการคา้ระหว่างสหรฐัและจีนท่ีมีผลต่อมลูค่าทางการคา้รวม
ของโลก ประกอบกบัค่าเงินบาทท่ีปรบัตวัแข็งค่าขึน้มาก  

การเปิดตวัโครงการใหม่ของบา้นจดัสรรและอาคารชุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงครึ่งปีแรกชะลอตวัลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน นอกจากนัน้สภาวะตลาดโดยรวมของอสงัหาริมทรพัยย์งัไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยออกมาตรการใหม่เพ่ือป้องกนัปัญหาหนีเ้สียในภาคอสงัหาริมทรพัย ์เนน้บงัคบัการใหสิ้นเชื่อสาํหรบับา้น
หลงัท่ีสอง และหลงัท่ีสามขึน้ไปมากขึน้ เพ่ือป้องกนัการเก็งกาํไร ซึ่งเริ่มมีผล 1 เมษายน 2562  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัย (Residential Development) ของบริษัทฯ ก็ยังคงมีการเปิดโครงการใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี มีการเปิดโครงการใหม่จาํนวน 11 โครงการ แต่บริษัทฯ ก็ยัง
สามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์เพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 14 เมื่อเทียบกบังวดเกา้เดือนปีก่อน  

ธุรกิจพัฒนาอาคารเชิงพาณิชยกรรม (Commercial Building Development) ก็ปรับตัวเพ่ิมขึน้ จากอัตราการเช่าพืน้ท่ี
สาํนักงานของอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร ์(FYI Center) และโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอรส์ (Modena by Frasers) 
ครบรอบปีท่ีสองของการเปิดดาํเนินงาน ส่วนการพัฒนาโครงการ สามย่านมิตรทาวน ์(Samyan Mitrtown) การก่อสรา้ง
คืบหนา้ไปไดด้ว้ยดี เริ่มการเจาะอุโมงลอดถนนพญาไท เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอารที์ – สามย่าน ลงนามสญัญาจอง
พืน้ท่ีกบัผูเ้ช่าหลกัทัง้ในส่วนอาคารสาํนกังาน และส่วนศนูยก์ารคา้ 

ภาพโดยรวมของบรษิัทฯ ในรอบปีนี ้จึงยงัคงมีรายไดท่ี้เติบโตขึน้ และทาํใหบ้รษิัทฯ มีผลกาํไรท่ีเพ่ิมขึน้ดว้ย 

ซึ่งรายละเอียดการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะการเงินมีดงันี ้
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

14.2 ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกจิไดด้งันี ้

รายได้แยกตาม 
ประเภทธุรกิจ 

สาํหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที ่30 
มิถุนายน 2562 

(สอบทาน)  

สาํหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที ่30 
มิถุนายน 2561 

(สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การขายอสงัหารมิทรพัย ์ 11,591.0 89.0% 10,188.0 88.7% 

การใหเ้ชา่และบรกิาร 710.2 5.4% 694.1 6.1% 

ธุรกิจโรงแรม 426.4 3.3% 405.7 3.5% 

กิจการสนามกอลฟ์ 24.9 0.2% 21.1 0.2% 

ค่าการจดัการ 166.9 1.3% 116.5 1.0% 

รายได้จากการประกอบธุรกิจ 12,919.4 99.2% 11,425.4 99.5% 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม - - - - 

อ่ืน ๆ 98.3 0.8% 56.5 0.5% 

รายได้รวม 13,017.7 100.0% 11,481.9 100.0% 

หมายเหต ุ 1.  ตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

  

โดยสัดส่วนรายไดข้องบริษัทยงัคงมาจากธุรกิจจากการขายอสังหาริมทรพัยเ์ป็นหลัก ในช่วง 9 เดือนแรกของปีการเงิน 
2562 มีสดัส่วนรอ้ยละ 89 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.3 สดัส่วนเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย แนวโนม้การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยงัคงเพ่ิม
สดัส่วนรายไดจ้ากการขายมากขึน้กว่านี ้เน่ืองจากในช่วงระยะเวลานี ้บรษิัทฯ ยงัมุ่งเนน้การเติบโตดา้นรายได ้เพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายรายไดโ้ดยรวมในปี 2563 อยู่ใน 5 อนัดบัแรกของอตุสาหกรรม ซึ่งการเติบโตดว้ยการขายทาํไดร้วดเรว็กว่า ธุรกิจ
ใหเ้ช่าอาคารสาํนักงานและโรงแรม ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการก่อสรา้งและสรา้งรายไดน้านกว่า รวมทั้งใชเ้งินทุนในโครงการ
อาคารสาํนกังานและโรงแรมค่อนขา้งมาก ใหอ้ตัราหมนุเวียนรายไดต้ ํ่ากว่า 

อย่างไรก็ตาม นโยบายโครงสรา้งรายไดข้องบรษิัทฯ ตอ้งการเพ่ิมสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและโรงแรมมากขึน้ โดยตัง้
เป้าใหม้ีสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 เน่ืองจากมีความผนัผวนตอ่การชะลอตวัทางเศรษฐกจินอ้ยกว่าธุรกิจจากการขาย  มี
ความมั่นคงทางรายได ้ เพ่ือใหบ้รษิัทฯเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทบ้าน 

9 เดือน 
1 ต.ค. 61 – 
30 มิ.ย. 62 

9 เดือน 
1 ต.ค. 60 – 
30 มิ.ย. 61 

เปลี่ยนแปลง 
ลา้นบาท รอ้ยละ 

ทาวนเ์ฮา้ส ์ 6,249 5,689 560 9% 

บา้นแฝด 2,233 1,005 1,228 55% 

บา้นเดีย่ว 2,704 3,236 (532) (20%) 

ต่างจงัหวดั 405 258 147 36% 

อ่ืนๆ - - - - 

รวม 11,591 10,188 1,403 12% 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์จาํนวน 11,591 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากรอบเดียวกันปีก่อนคิด
เป็นรอ้ยละ 12 โดย 9 เดือนนี ้บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่จาํนวน 10 โครงการ ปัจจุบนัมีจาํนวนรวม 75 โครงการ บริษัทฯ 
สามารถเปิดโครงการใหม่ในทาํเลท่ีดี และเปิดกลุ่มโครงการขนาด 3-5 โครงการ เรียกว่า โกลเดน้ เอ็มไพร ์(Golden 
Empire) มีผลิตภณัฑห์ลากหลายทัง้ ทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นแฝด และบา้นเดี่ยว ทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดก้วา้งขึน้ แบบ
บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์ไดร้บัการตอบรบัท่ีดี  

อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ ยงัคงมีแผนท่ีจะเปิดโครงการใหม่ ท่ีอยู่ระหว่างการรอเปิดโครงการ จาํนวน 38 โครงการ โดยเตรียม
ออกแบบบา้นใหม่ในทุกผลิตภณัฑ ์บา้นแฝด จะเรียกชื่อใหม่ว่า “นีโอโฮม” เพ่ือสรา้งความรบัรูใ้นหมู่ผูบ้ริโภค ว่าเป็นบา้น
แฝดรุ่นใหม่ ภายใตส้โลแกน “สวย ครบ คุม้ ใกล”้ บา้นเดี่ยวขนาดกลาง ไดม้ีการปรบัแบบบา้นใหม่ใหด้โูอ่โถง มีคลบัเฮา้ส ์
และสระว่ายนํา้ขนาดใหญ่ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมือนบา้นเดี่ยวขนาดใหญ่เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจ อยากเขา้
มาเป็นสมาชิกในโครงการ โครงการในต่างจงัหวดั ก็จะเปิดเพ่ิมขึน้อีก 7 โครงการ ดา้นการจดัการ จดัใหก้ารดูแลบริการ
หลงัการขาย การรบัเร่ืองรอ้งเรียน การแกไ้ขปัญหา จดัตัง้สถาบนัศนูยฝึ์กอบรมช่างฝีมือ 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

โดยในกลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าและบริการนีแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย  คือ อาคารสาํนักงานใหเ้ช่ากับเซอรว์ิสอพารท์เมนทแ์ละ
โรงแรม โดยแยกเป็นรายไดต้ามประเภทอาคารไดด้งันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้แยกตามอาคาร 
9 เดือน 

2562 

9 เดือน 

2561 

อาคารสาํนักงาน   
เอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ 373.0 351.8 
โกลเดน้แลนดบิ์วดิง้ 62.5 61.8 
สาทร สแควร ์ - - 

รวมอาคารสาํนักงาน 435.5 413.6 

เซอรว์ิสอพารท์เมนท ์และโรงแรม 
  

แอสคอท สาทร 159.2 147.5 
เมยแ์ฟร ์แมรอิอท หลงัสวน 187.9 174.7 
โมเดน่า บาย เฟรเซอร ์ 79.3 83.5 

รวมเซอรว์ิสอพารท์เมนทแ์ละโรงแรม 426.4 405.1 
รายไดค้า่เชา่ระยะยาว(1) 266.9 266.9 
อ่ืนๆ  7.8 13.5 
รวมรายได้จากการให้เช่าและบริการ 1,136.6 1,099.7 
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ในรอบ 9 เดือนปี 2562 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการเป็นจาํนวน 1,136.6 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน จาํนวน 36.9 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 3.35 สาเหตหุลกัมาจาก อตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราค่าเช่า ท่ีขยบั
เพ่ิมขึน้  

ส่วนธุรกิจเซอรว์ิสอพารท์เมนทแ์ละโรงแรมของบริษัทฯ มีรายไดเ้พ่ิมขึน้จาก แอสคอท สาทร และ เมยแ์ฟร ์แมริออท หลงั
สวน ส่วนโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร ์มีรายไดท่ี้ลดลง ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการปิดซ่อมใหญ่ศนูยป์ระชมุสิรกิิติ์ 

รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์ เพ่ิมขึน้ 3.82 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 18.82% จาก
การบริหารจดัการสนามท่ีดีขึน้ และปริมาณผูใ้ชบ้ริการมากขึน้ และบริษัทลงทุนซือ้รถกอลฟ์ เพ่ือใหเ้ป็นรายไดข้องบริษัท
โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงกาํหนดว่าธุรกิจสนามกอลฟ์ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และยังอยู่ระหว่างประกาศขายใหก้ับ
ผูส้นใจลงทนุรายอ่ืน 

รายได้ค่าการจัดการ 
ในรอบ 9 เดือน ปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการรบับรหิารจดัการ เพ่ิมขึน้ 50.43 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมขึน้ 43.28% จากการ
ปรบัเพ่ิมค่าจดัการบริหารอาคารสาํนกังานสาทรสแควรแ์ละปารค์เวนเจอรใ์หก้บัโกลเดน้เวนเจอรรี์ท รวมทัง้การใหบ้รกิาร
การจดัการแบบเบ็ดเสรจ็ใหก้บับรษิทั เกษมทรพัยภ์กัดี จาํกดั ซึ่งไดสิ้ทธิพฒันาโครงการสามย่านมิตรทาวน ์

ต้นทุนแยกตามประเภทธุรกิจ 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกิจ ตัง้แต่ปี 2561 จนถงึ 2562 มีดงันี ้

ธุรกิจ 
อัตรากาํไรขัน้ต้น 

9 เดือน 2562 9 เดือน 2561 
การขายอสงัหารมิทรพัย ์ 31.6% 32.3% 
การใหเ้ชา่และบรกิาร 43.3% 42.4% 
ธุรกิจโรงแรม 31.1% 30.5% 
กิจการสนามกอลฟ์ 64.8% 52.0% 
ค่าการจดัการ 19.3% 7.3% 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอัตรากาํไรขั้นตน้รอ้ยละ 31.6 ลดลงรอ้ยละ 0.7 เป็นผลมาจากการปรบัขึน้ของราคาวัสดุบาง
รายการ บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีกาํหนดอตัรากาํไรขัน้ตน้ไวท่ี้ระดบัรอ้ยละ 30-34 ขึน้อยู่กบัตน้ทนุและสภาวะการแข่งขนัในแต่
ละโครงการ 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 43.4 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.9 เน่ืองจากอาคารสาํนกังานเอฟวายไอ เซนเตอร ์
และอาคารโกลเดน้แลนด ์บิวดิง้ สามารถควบคุมตน้ทุนในการบริหารอาคารไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ อตัรากาํไรขั้นตน้
สาํหรบัธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ อาจจะปรบัตวัเปล่ียนแปลงไม่มาก เน่ืองจากอตัราการใหเ้ช่าพืน้ท่ีใกลเ้ต็ม  ค่าใชจ้่ายการ
บาํรุงรกัษาอาคารของอาคารสาํนกังานเอฟวายไอ เซนเตอร ์จะเพ่ิมสงูขึน้ อุปกรณห์ลายส่วนหมดระยะเวลารบัประกนั ถา้
ชาํรุดเสียหายจะตอ้งจ่ายค่าซ่อมบาํรุงเอง 

ต้นทุนธุรกิจโรงแรม 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.1 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.6 จากการบรหิารจดัการตน้ทุนไดม้ีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

ต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟ 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 64.8 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 12.8 อตัรากาํไรขัน้ตน้ท่ีปรบัตวัดีขึน้ เน่ืองจากมีการ
ลงทนุปรบัปรุงระบบการจดัการนํา้ ทาํใหส้ามารถลดตน้ทนุท่ีเกียวขอ้งได ้ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียว 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ต้นทุนค่าการจัดการ 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอัตรากาํไรขั้นตน้รอ้ยละ 19.3 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 12 จากการปรบัขึน้ของรายไดค้่าจดัการบริหาร
อาคารสาํนกังานสาทรสแควรแ์ละ ปารค์เวนเจอรใ์หก้บัโกลเดน้เวนเจอรรี์ท 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายละเอียด 

9 เดือน  
ปี 2562 

9 เดือน  
ปี 2561 

ค่าใชจ้า่ยทางการตลาด 335.91 256.87 

ภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 463.72 437.82 

ค่านายหนา้ 3.53 10.85 

ค่าใชจ้า่ยพนกังาน 60.63 81.87 

ค่าบรหิารจดัการงานขาย 71.23 4.25 

อ่ืนๆ - 9.67 

รวม 935.01 801.33 

หมายเหต ุ:  มีการจดัประเภทใหม่ 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายจาํนวน 935.01 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของก่อน จาํนวน 
133.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.68 ส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ้่ายทางการตลาด และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบังานขาย ซึ่ง
เพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของรายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มท่ีดิน 

ส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย ์และโรงแรม ค่านายหนา้จาํนวน 3.53 ลา้นบาท ลดลงเน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีปล่อยเช่าใหม่อาคาร
เอฟวายไอเซน็เตอร ์เหลือนอ้ยลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

รายละเอียด 

9 เดือน 

ปี 2562 

9 เดือน  

ปี 2561 

ค่าใชจ้า่ยพนกังาน 632.86 525.37 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 135.29 100.79 
ค่าซ่อมแซมดแูล 97.57 78.88 
ค่าเช่าและค่าบรกิาร 87.18 65.23 
ค่าสาธารณปูโภค 83.66 57.36 
ค่าเส่ือมราคา 31.82 25.30 
ค่ารกัษาความปลอดภยั 37.76 28.50 
ค่าใชจ้า่ยสาํนกังาน 26.62 23.42 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 13.46 16.55 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ 0.01 1.58 
ค่าใชจ้า่ยประมาณการหนีสิ้น - 1.20 
อ่ืนๆ 163.94 89.45 
 1,310.17 1,013.63 
หกั ปันส่วนตน้ทนุ (68.70) (38.43) 
รวม 1,241.47 975.20 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,241.47 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.53 ของรายไดร้วม  
- ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 266.27 ลา้นบาท สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
- การเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังาน เพ่ิมขึน้ 107.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 17 ยงัคงเป็นการรบัพนกังานใหม่เพ่ิม 

เพ่ือรองรบัการขยายโครงการส่วนใหญ่ในธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยั และในส่วนธุรกิจพฒันาอาคารเชิงพาณิชย ์ 
- ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เพ่ิมขึน้ 34.5 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 26 เป็นค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีจ่ายใหก้ับท่ีปรกึษาใน

การดแูลระบบ SAP และ ท่ีปรกึษาดา้นภาษีอากร 
- ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารและสาํนกังาน รวมค่าซ่อมแซมดูแล ค่าเช่าและค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค เพ่ิมขึน้ 

66.94 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 33 เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ตามสดัส่วนกิจกรรมของบรษิัทฯ การเพ่ิมโครงการท่ีดูแล 
และจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถึงการขยายพ่ืนท่ีเช่าสาํนกังาน เพ่ือรองรบัจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ 

- อ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ 74.5 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 45 เกิดจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนมีการกลับรายการ
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีประมาณไวม้ากเกินไปจาํนวน 66.88 ลา้นบาท 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 62.30 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 
13.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.19 สาเหตุหลกัจากการขยายตวัของบริษัทฯ ในการจดัซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติม ทาํใหต้อ้ง
จดัหาเงนิกูเ้พ่ิมเติม ในรอบ 9 เดือนนี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการออกหุน้กูเ้พ่ิมเติมอีก จาํนวน 3,000 ลา้นบาท 

ภาษีเงินได้ 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 บริษัทฯมีภาษีเงินไดท่ี้คิดเป็นอตัราภาษีเงินได ้รอ้ยละ 19.96  ซึ่งใกลเ้คียงกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนท่ีรอ้ยละ 21.24 

กาํไรสุทธิ 

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีกาํไรเพ่ิมขึน้เป็น 1,638.23 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.6 ของรายไดร้วม มีกาํไรเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 
3.8 เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบ 9 เดือนปีก่อน เพ่ิมขึน้จากการขยายตวัทัง้ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์และส่วนธุรกิจพฒันาอาคาร
เพ่ือการพาณิชย ์

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ส่วนของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือนปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 9.95 ใกลเ้คียงกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนท่ีรอ้ยละ 9.92 ซึ่งเป็นผลจากการขยายธุรกิจตามแผน ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถรกัษาระดบั
อตัราผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ได ้

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บรษิัทฯมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 45,713 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 30 ก.ย. 2561 เป็นจาํนวน 6,511 
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.61 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ใน โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันาเพ่ิมขึน้จาํนวน 5,953 
ลา้นบาท และเงินมดัจาํท่ีดินโครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา เพ่ิมขึน้จาํนวน 678 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิัทฯ 
ยงัคงจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาเป็นโครงการใหม่เพ่ิม เพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีอตัราเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการ
ลงทนุลดลง 206 ลา้นบาท จากการคิดค่าเส่ือมราคาของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
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ลูกหนีก้ารค้า 

ประกอบไปดว้ยลกูหนีส้องส่วนดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

   30 มิย.2562 30 กย.2561 

ลูกหนีก้ารค้า   

เกินกาํหนดชาํระ 3-6 เดือน 2.83 - 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 30.87 25.32 

เกินกาํหนดชาํระ นอ้ยกว่า 3 เดือน 2.88 3.75 

เกินกาํหนดชาํระ 3-6 เดือน 0.33 0.54 

เกินกาํหนดชาํระ 6-12 เดือน - 0.22 

เกินกาํหนดชาํระ มากกว่า 12 เดอืน 2.27 2.04 

รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ 36.35 31.87 

รายได้ค้างรับจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน 20.98 24.97 

ลูกหนีค้่าการจัดการ   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 12.76 10.01 

เกินกาํหนดชาํระ นอ้ยกว่า 3 เดือน 34.24 - 

เกินกาํหนดชาํระ 3-6 เดือน 17.42 - 

รวมลูกหนีค้า่การจัดการ 64.42 10.01 

รวม 124.58 66.85 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2.93) (0.23) 

สุทธ ิ 121.65 66.62 

 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการคา้งรบั โดยปกติบริษัทฯและบริษัทย่อย ใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคา้มีระยะเวลาตัง้แต่ 15 วนัถึง 30 วนั  
ส่วนท่ีคา้งชาํระนาน ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีค้่าภาษีโรงเรือนท่ีบริษัทย่อยแห่งหน่ึงทดรองจ่ายแทนลกูคา้ไปก่อน แลว้จึงเรียก
เก็บคืนจากลกูคา้ แต่ลกูคา้บางรายปฏิเสธการจ่าย บริษัทย่อยจึงฟ้องเรียกคืน ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทย่อยชนะคดีและสามารถ
บงัคบัใหล้กูคา้จ่ายชาํระหนีไ้ด ้บางส่วนลกูคา้ขอทยอยจ่าย ส่วนลกูคา้ยงัคงพกัอาศยัอยู่ในอาคารของบรษิัทย่อย  จึงไม่ได้
พิจารณาตัง้สาํรองหนีส้งสยัจะสญูในส่วนนี ้

รายไดค้า้งรบัจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน เริ่มตัง้แต่ปี 2556 บริษัทฯมีการบนัทึกรายไดค้่าเช่าคา้งรบั ตามการปฏิบตัิตาม
การตีความมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 15 เร่ือง ”ส่ิงจงูใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน” โดยบนัทึกเฉพาะส่วนรายไดค้่าเช่าคา้งรบั
ไม่รวมรายไดค้่าบริการ ซึ่งคาํนวณจากค่าเช่าท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า ถัวเฉล่ียบันทึกเป็นรายไดต้ามวิธี
เสน้ตรง โดยนับรวมระยะเวลาท่ีบริษัทฯผ่อนผันให้ใชพื้น้ท่ีเช่าโดยไม่คิดค่าเช่าเพ่ือเป็นระยะเวลาการปรับปรุงใหเ้ป็น
สาํนกังาน รวมถึงตอ้งนาํค่าเช่าตามสญัญาท่ีจะจ่ายในอตัราท่ีสงูขึน้ในอนาคต มาบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่าคา้งรบั ซึ่งถา้ใน
อนาคตลกูคา้อยู่ไม่ครบตามสญัญาเช่า รายไดค้่าเช่าคา้งรบัก็จะไม่เกิดขึน้ บริษัทฯจะตอ้งพิจารณากลบัรายการการรบัรู ้
รายไดด้งักล่าวออก ในวนัสิน้งวดบญัชี ลกูหนีร้ายไดค้า้งรบัดงักล่าว ยงัคงเป็นลกูคา้ในอาคารท่ียงัจ่ายชาํระค่าเช่าอยู่ตาม
ปรกติ 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ท่ีใช้ในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯมีสินทรพัยห์ลักท่ีใชใ้นธุรกิจขายอสังหาริมทรพัยค์ือ บัญชี
โครงการอสังหาริมทรพัยร์ะหว่างพัฒนา จาํนวน 29,461.97 ลา้นบาท และ 23,508.79  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.45 
และ 59.97 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีอตัราการหมนุของสินคา้คงเหลือ ท่ี 0.40 และ 0.51 เท่า ในช่วง 9 
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เดือนแรกของรอบบญัชีปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการทยอยซือ้ท่ีดิน เพ่ือเตรียมเปิดโครงการใหม่ในอนาคต แต่อตัราการหมนุ
ของสินคา้คงเหลือท่ียงัดีขึน้กว่าปีก่อนสะทอ้นจากความสามารถในการพฒันาและโอนขายบา้นและท่ีดินไดด้ีในเกือบทกุ
โครงการ ถงึแมจ้ะมีการชะลอตวัลงใน กลุ่มบา้นเดี่ยวขนาดใหญ่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯไมม่ีนโยบายในการเก็บสะสม
ท่ีดิน (Land Bank) และไม่มีบา้นสรา้งเสรจ็เพ่ือขายเหลือเป็นจาํนวนมาก 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

ในปี 2561 บริษัทฯ กาํหนดกลยุทธใหเ้ป็นปีแห่งการสรา้งมลูค่าเพ่ิม (Adding value) มีการเปิดโครงการพฒันาบา้นท่ีอยู่
อาศยั เพ่ิมขึน้ มากถึง 19 โครงการ บรษิัทฯ มีผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์พ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 7.83 ในส่วนธุรกิจพฒันาอาคาร
เชิงพาณิชยกรรม อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์มีอัตราการเช่าเกือบเต็มโครงการ มูลค่าของโครงการเพ่ิมขึน้อย่างชดัเจน 
เตรียมพรอ้มสาํหรบัเป็นทนุเพ่ือการขยายตวัในอนาคตของบรษิัทฯ 

ในรอบ 9 เดือน ปี 2562 กลยทุธใ์นปี 2562 ของบรษิัทฯ คือ ปีแห่งการเก็บเก่ียวความสาํเรจ็ (Harvesting Success) มีการ
เปิดโครงการพฒันาบา้นท่ีอยู่ศยั เพ่ิมอีก 11 โครงการ และมีแผนจะเปิดเพ่ิมเติมอีก 10 โครงการ ภายในเดือน กันยายน 
2562 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ท่ี 6.62% ลดลงจากปี 2561 ท่ี 7.83% 
เน่ืองจากอยู่ในช่วงของการลงทนุในโครงการใหม่ๆ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดขาย 

คาดการณใ์นปีถัดๆ ไป บริษัทฯ พยายามสรา้งความสมดุลระหว่างการลงทุนในธุรกิจพัฒนาบา้นท่ีอยู่อาศัย และธุรกิจ
พฒันาอาคารเชิงพาณิชยกรรม  ซึ่งธุรกิจพฒันาบา้นท่ีอยู่อาศยัเป็นการซือ้ท่ีดินมาพฒันาเพ่ือขาย ใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรพัยท่ี์ดีกว่า ธุรกิจพฒันาอาคารเชิงพาณิชยกรรม ท่ีไดผ้ลตอบแทนจากการใหเ้ช่า แต่ก็มีความไม่แน่นอนสงู ในขณะท่ี
ธุรกิจใหเ้ช่าจะใหผ้ลตอบแทนต่อสินทรพัยท่ี์สมํ่าเสมอมากกว่า  โดยบริษัทฯจะสรา้งฐานจากธุรกิจการขายก่อน โดยรกัษา
สดัส่วนการลงทนุในธุรกิจเพ่ือขายไวท่ี้รอ้ยละ 60-65 

14.4 สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน 
หนีสิ้นรวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวม 29,254 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน เป็นจาํนวน 5,942 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 25.5 โดยเพ่ิมขึน้จาก 

- หุน้กู ้เพ่ิมขึน้ จาํนวน 3,000 ลา้นบาท บรษิัทฯ ไดม้ีการออกหุน้กูเ้สนอขายใหก้บันกัลงทนุเพ่ิมขึน้ 
- มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว สทุธิจ่ายคืนจาํนวน 2,919 ลา้นบาท 

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อทนุรวมของบรษิัทฯ ณ วนัสิน้งวด อยู่ท่ี 1.78 : 1 เพ่ิมขึน้ จากการขยายกิจการของบรษิัทฯ  

สาํหรบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุท่ีตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขเงินกูก้าํหนดไวไ้ม่เกิน 2.0 : 1 โดยหนีสิ้นรวมไม่นบัรวมรายไดร้อตดั
บัญชี ณ สิน้เดือน มิถุนายน 2561 อัตราดังกล่าว ยังอยู่ท่ีระดบั 1.38 : 1 ตามแผนการดาํเนินงาน บริษัทฯ จะยังซือ้ท่ีดิน
เพ่ือรองรบัการเติบโตเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายทางธุรกิจ ดงันัน้บริษัทฯ จะยงัก่อหนีเ้พ่ิมขึน้ตามแผน เมื่อบรรลตุาม
เป้าหมายจากนัน้อตัราการเติบโตของการก่อหนีจ้ะลดลง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารโดยคณะกรรมการไดก้าํหนดเกณฑก์าร
เฝา้ระวงั มีการจดัทาํ Stress test analysis คาดการณใ์นกรณีท่ีบรษิัทฯ ไม่สามารถทาํยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมาย บรษิัท
ฯ จะยงัคงมีความสามารถในการจ่ายชาํระคืนหนีไ้ดห้รือไม่ รวมทัง้กาํหนดตวัชีว้ดัในหลายดา้น เพ่ือติดตามการทาํงานของ
ฝ่ายบรหิาร 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จาํนวน 16,763 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน เป็นจาํนวน 
576 ลา้นบาท ผลจากกาํไรเบ็ดเสรจ็ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จาํนวน 1,645 ลา้นบาท หกัจ่ายปันผลประจาํปี 2561 ให้
ผูถื้อหุน้อีกในอตัรา 0.46 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 1,069 ลา้นบาท 
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กระแสเงินสด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

กระแสเงนิสด 9ด. ปี 2562 9 ด.ปี 2561 

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (4,438) (2,914) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 54 (437) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 4,466 3,431 

กระแสเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธ ิ 82 80 

 

ในงวด 9 เดือน ปี 2562 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน (4,438) ลา้นบาท จากการนาํเงินท่ีได้
จากการดาํเนินงาน ไปซือ้ท่ีดินโครงการใหม่เพ่ือเตรียมพฒันาเป็นท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 
จาํนวน 54 ลา้นบาท เป็นเงินปันผลรบัจากการลงทุนจาํนวน 130 ลา้นบาท และเงินจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ ์จาํนวน 112 ลา้นบาท ส่วนกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 4,466 ลา้นบาท เป็นการออกหุน้กู้
จาํนวน 3,000 ลา้นบาท กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินสทุธิ 2,919 ลา้นบาท และจ่ายปันผล (1,069) ลา้นบาท 
 

14.5 ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดท้าํสญัญาเชา่อปุกรณส์าํนกังาน และสญัญาเช่าท่ีดินหลายฉบบั กบัเจา้ของท่ีดินหลายราย เพ่ือ
พฒันาโครงการ หรือใชพื้น้ท่ี ดงัมีรายละเอียด ดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ค่าเช่าในอนาคตทีต่้องจ่ายชาํระ ณ 30 มิ.ย.2562 ณ 30 ก.ย.2561 

ภายในหน่ึงปี 189.06 138.80 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไมเ่กินหา้ปี 322.28 319.18 

หลงัจากหา้ปี 1,643.43 1,700.73 

รวม 2,154.77 2,158.71 

โดยท่ีค่าเชา่เหล่านีส่้วนใหญ่ เป็นค่าเช่าท่ีดิน เพ่ือประกอบธุรกจิพฒันาอาคารเชิงพาณิชยกรรม ซึง่ไดถ้กูคาํนวณไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทนุดาํเนินงานตัง้แต่ก่อนเริ่มทาํโครงการแลว้ ท่ีผ่านมารายไดจ้ากการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ 
สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าวได ้

ภาระผูกพันเก่ียวกับการจ้างงานและรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสญัญาว่าจา้งออกแบบและก่อสรา้งรวม 1,216.78 
ลา้นบาท ซึ่งทัง้หมดเป็นสญัญาว่าจา้งในการพฒันาโครงการบา้นท่ีอยู่อาศยัหลายโครงการ ซึ่งบางส่วนบริษัทฯ ไดจ้ดัหา
วงเงินกูย้ืมโครงการไวร้องรบั บางส่วนบริษัทฯ จดัหาวงเงินกูย้ืมระยะสัน้และการออกตั๋วแลกเงินระยะสัน้ เน่ืองจากวงจร
การก่อสรา้ง ขาย และโอนบา้นและท่ีดิน อยู่ในรอบ 6-9 เดือน 

ภาระผูกพันจากการออกหนังสือคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดอ้อกหนงัสือคํา้ประกนั จาํนวนรวม 2,988.49 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นเพ่ือการคํา้ประกันการจดัทาํสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะตามวิธีการจดัสรรท่ีดินท่ียื่นเสนอต่อคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดิน ซึ่งมลูค่าเหล่านีไ้ดร้วมอยู่ในการประมาณการตน้ทุนในการพฒันาโครงการของบริษัทย่อย และจะลดลงตาม
ความคืบหนา้การพฒันาโครงการตามความคืบหนา้ของงานขายบา้นและท่ีดินในโครงการ 
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ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดบ้นัทึกประมาณการหนีสิ้นไวเ้ป็นจาํนวน 85 ลา้นบาท  

โดยมากเป็นคดีความท่ีบรษิัทฯ แพค้ดีในชัน้ศาล และมีความเป็นไปไดท่ี้ตอ้งชาํระหนีสิ้นเหล่านี ้ อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ โดย
ฝ่ายบริหารยงัคงใชค้วามพยายามในการเจรจาประนีประนอม และ/หรือต่อสูใ้นชัน้ศาล เพ่ือลดผลกระทบใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
ประมาณการหนีสิ้นเหล่านี ้บริษัทฯ ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนในแต่ละงวดแลว้ ในกรณีท่ีสามารถเจรจาลด
ค่าเสียหาย หรือชนะคดีในชัน้ศาลถดัไป ก็จะสามารถบนัทึกกลบัรายการเป็นรายไดอ่ื้น 

14.6 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

ความผนัผวนทางการเมือง และความไม่แน่นอนในการเปล่ียนผ่านรฐับาลปัจจบุนั ไปเป็นรฐับาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ การ
บรหิารธุรกิจตอ้งมีความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความยืดหยุ่นในการดาํเนินธุรกิจ จะช่วยใหผ่้านพน้ความผนัผวนเหล่านี้
ไปได ้

การออกกฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง ท่ีคาดว่าจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดา้นหน่ึงจะเพ่ิม
ตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ในอีกดา้นหน่ึงก็เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ทาํใหเ้จา้ของท่ีดิน ท่ีไม่ไดน้าํท่ีดินไปใช้
ประโยชนท์างเศรษฐกิจใหคุ้ม้ค่ากับภาระภาษีใหม่ จะตอ้งทยอยขายออกมามากขึน้ เป็นโอกาสใหผู้ม้ีศักยภาพในการ
พฒันาท่ีดินใหเ้กิดประโยชนท์างเศรษฐกิจ 

การสิน้สดุของอตัราดอกเบีย้ท่ีตํ่าลงมากมาเป็นระยะเวลาพอสมควร  มีแนวโนม้ท่ีอตัราดอกเบีย้นโยบายจะปรบัตวัสงูขึน้ 
ทาํใหต้น้ทุนทางการเงินสูงขึน้ กิจการจะชะลอการขยายตัว ผูบ้ริโภคมีตน้ทุนท่ีสูงขึน้ ทาํใหม้ีการชะลอการตัดสินใจซือ้
อสงัหาริมทรพัย ์ประกอบกับมาตรการจาํกัดสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีตอ้งการชะลอการเร่งตวัขึน้ของราคา
อสงัหาริมทรพัย ์เพ่ือป้องกันการเกิดฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ จะทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งมีความระมดัระวงัในการขยายกิจการใน
ภาวะท่ีเริ่มตงึตวัมากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนขยายระบบราง การขนส่ง และการเร่งเปิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกของภาครฐัอีกครัง้ ก็
ช่วยกระตุน้การลงทนุ ทาํใหม้ีโอกาสขยายธุรกิจทัง้ดา้นท่ีอยู่อาศยั และความตอ้งการพืน้ท่ีเชิงพาณิชยกรรม 

การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเชิงประชากรท่ี ทาํใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ก็เป็นอีกปัจจยั ท่ีตอ้งพิจารณาถึง
กาํลงัซือ้ของกลุ่มลกูคา้ผูส้งูอายุท่ีเริ่มเขา้สู่วยัเกษียณ แต่ยงัมีความตอ้งการในดา้นท่ีอยู่อาศยัควบไปกับการบริการดา้น
สขุภาพ เพ่ือใหม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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ส่วนท่ี 3  ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน     148 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
บรษิัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าขอ้มลู

ดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้ย ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคัญผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี ้

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี*ไดแ้สดงข้อมูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษัทย่อย

แลว้ 

(2) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทฯ 

ไดแ้จ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทัง้การกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งเป็นชุดเดียวกัน 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายสมบรูณ ์วศินชชัวาล รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูล้งลายมือชื่อกาํกบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมบูรณ ์วศินชัชวาล กาํกับไว ้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรอง

ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ชื่อ ตาํแหน่ง  ลายมือชื่อ 

1. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการ  

  

2. นายธนพล ศิรธินชยั กรรมการ / ประธานอาํนวยการ 

  

 ชื่อ ตาํแหน่ง  ลายมือชื่อ 
ผูร้บัมอบอาํนาจ นายสมบรูณ ์วศินชชัวาล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

บญัชีและการเงิน 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 
1.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ม ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน ซึ่งทกุท่านไม่มีประวตัิการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่าน
มา และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดในกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษิัทฯ ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้รายละเอียดของคณะกรรมการบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
มีดงัต่อไปนี ้

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายวันชัย ศารทูลทัต คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นใน 

GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

อาย ุ73 ปี • ปริญญาโท รฐัศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-ไม่มี- 

 ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 
ประเภทกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วีเอ็นย ูเอ็กซิบิชั่นส ์เอเชีย-แปซิฟิก 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 

• ประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

 2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บี อินเตอรเ์นชั่นแนล 

• กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร ์

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก     

26 ธันวาคม 2555  ประสบการณ ์: 

  -ไม่มี- ปลดักระทรวงคมนาคม  

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย 
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เอกสารแนบ     150 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

6 ปี 9 เดือน   ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

   กรรมการ   การรถไฟแห่งประเทศไทย 

   กรรมการ   องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2. นายปณต สิริวัฒนภักด ี คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

อายุ 41 ปี • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการ  

มหาวิทยาลยัลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมการ

ผลิต มหาวิทยาลยับอสตนั  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร

วิศวกรรม อุตสาหกรรม และ

เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส ์

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

2560 - ปัจจุบัน 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้(ประเทศ
ไทย) (ชื่อเดิม บมจ. ไทคอน อินดสัเตรี
ยล คอนเน็คชั่น) 

 

ประเภทกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / 
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ.ยนูิเวนเจอร ์

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

• รองประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการบริหาร 

• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหา 
ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

เป็นนอ้งชายของ 

นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี 

กรรมการ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอร ์แอสเซ็ทส ์

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บรีุรมัย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอรติ์ไลเซอร ์

25 ธันวาคม 2555 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็นวาย พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์

  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สิริดาํรงธรรม 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ภกัดีวฒันา 

6 ปี 9 เดือน • Directors Certification 

Program (DCP 46/2547) 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทรพัยส์มบรูณ ์พรอ็พเพอรตี์ส้ ์พลสั 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นํา้ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

เอกสารแนบ     151 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 • Directors Accreditation 

Program (DAP 10/2547) 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเชียน แคปปิตอล 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี 

 • Finance for Non – Finance 

Directors (FND 10/2547) 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี 

   2559 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited 

   2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Limited 

   2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอร ์พรอ็พเพอรตี์ ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) 

  2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนูิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์

   2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ควอนตมั แคปปิตอล ดีเวลลอปเมน้ท ์

   2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ส ์(2519) 

   2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วนั แบงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรพัยว์ฒัน) 

   2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล 

   2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เลควิว กอลฟ์ แอนด ์ยอรช์ คลบั 

   2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) 

   2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยสิ์ริ 

   2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมน้ท ์

   2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด ์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์

   2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร ์

   2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์

   2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 

   2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บี อินเตอรเ์นชั่นแนล 

   2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรธ์ ปารค์ เรียลเอสเตท 

   2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรธ์ปารค์ กอลฟ์ แอนดส์ปอรต์คลบั 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

   2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ชีวาศรม อินเตอรเ์นชั่นแนล เฮลท ์รีสอรท์ 

   2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. หนองคายคนัทรี กอลฟ์คลบั 

   2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะชะอาํ ยอรช์ คลบัโฮเต็ล 

   2552 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

   2551 - ปัจจบุนั กรรมการ InterBev(Singapore) Limited 

   2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อเดลฟอส 

   2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

   2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คริสตอลลา 

   2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พรรณธิอร 

   2548 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited 

   2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เบียรท์ิพย ์บริวเวอร่ี (1991) 

   2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แก่นขวญั 

   2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. เทพอรุโณทยั 

   2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. สรุาบางยี่ขนั 

   2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. อธิมาตร 

   2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสรุา 

   2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลย ี

   2544 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 

   2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

   2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

   ประสบการณท์าํงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

   2556 - 2559 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ยนูิเวนเจอร ์

   2553 - 2556 กรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

เอกสารแนบ     153 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

   2550 - 2560 กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 

บมจ. อาหารสยาม 

   
ประสบการณท์าํงานในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

   2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์โุขทยั ไบโอ - เทค 

   2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์พุรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ 

   2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์โุขทยั ไบโอ รีไฟเนอร่ี 

   2555 - 2560 กรรมการ บจก. ทีซีซี ภมิูพฒัน ์

   2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยน์ครสวรรค ์ไบโอเอนเนอยี่ 

   2554 - 2556 กรรมการ บจก. วฒันพฒันเ์ทรดดิง้ 

   2554 - 2555 กรรมการ บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 

   2553 - 2555 กรรมการ บจก. เอ ซี เค ริลตี ้

   2553 - 2555 กรรมการ บจก. ทีซีซีซีแอล 1 

   2553 - 2554 กรรมการ บจก. ทิพยพ์ฒันอารเ์ขต 

   2553 - 2554 กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอรเ์ชียล พรอ็พเพอรตี์ ้แมนเนจเมน้ท ์

   2552 - 2556 กรรมการ บจก. ปรีดีประภา 

   2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยก์าํแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ 

   2551 - 2558 กรรมการ บจก. นํา้ตาลทิพยน์ครสวรรค ์

   2551 - 2557 กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮลดิง้ 

   2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี คอรป์อเรชั่น 

   2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด ์รีเทล 

   2551 - 2556 กรรมการ บจก. ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมน้ท ์

   2550 - 2556 กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮเทลส ์กรุ๊ป 

   2549 - 2559 กรรมการ บจก. สิริวนา 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

   2549 - 2558 กรรมการ บจก. นํา้ตาลทิพยก์าํแพงเพชร 

   2549 - 2558 กรรมการ บจก. อตุสาหกรรมนํา้ตาลสพุรรณบรีุ 

   2548 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด ์

   2547 - 2556 กรรมการ บจก. โกลเดน้เวลธ ์

 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 

 

ความสัมพันธท์าง 

ครอบครัวระหวา่ง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

อาย ุ44 ปี • ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎี 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส ์

 บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนคร 

• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชา

การโรงแรม มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชา

2560 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  บมจ. อมรินทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลิชชิ่ง  

ประเภทกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เสริมสขุ 

 2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนที่ 3 บมจ. เสริมสขุ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

• กรรมการ 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เสริมสขุ 

 เป็นพ่ีชายของ 

นายปณต  สิริวฒันภกัดี  

2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก    

23 เมษายน 2556 กรรมการ ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสรุากระทิงแดง 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ การพฒันาชมุชน 

มหาวิทยาลยัราชภฎั เชียงใหม่ 

• ปริญญาดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการโล

จิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั

ทา 

• ปริญญาปรชัญาดุษฎี 

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชา

การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. เบียรไ์ทย (1991) 

6 ปี 5 เดือน 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ ลิมิเต็ด 

 2556 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ไทมส ์พบัลิชชิ่ง ลิมิเต็ด 

 2551 - ปัจจบุนั กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

  2551 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย ์

  ปัจจบุนั กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี 

    
 

 • ปริญญาโท สาขา

เศรษฐศาสตรก์ารเงินการ

ธนาคาร มหาวิทยาลยับอสตนั 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   

สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั

บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 อื่นๆ   

  • รางวลั Asia’s Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ปี 2560 

  • รางวลั Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance ปี 2554 

  • รางวลั Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO (Investor Relations) จาก 

  นิตยสาร Corporate Governance ปี 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558  

  • รางวลั Asia’s Best Company 2009, Thailand Best CEO จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552 

   

 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  

 Directors Accreditation 

Program (DAP 10/2547) 
  



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

เอกสารแนบ     156 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

4. นายโชติพัฒน ์พีชานนท ์ คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

อาย ุ56 ปี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

การเงินการธนาคาร   

มหาวิทยาลยัมิสซูรี 

สหรฐัอเมริกา 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้(ประเทศ

ไทย) (ชื่อเดิม บมจ. ไทคอน อินดสัเตรียล 

คอนเน็คชั่น) 

 2554 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  บมจ. เสริมสขุ จาํกดั 

ประเภทกรรมการ 

กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

2551 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั 

2551 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนยป์ระกนัชีวิต 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

• กรรมการ 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บิก๊ซี เซอรวิ์สเซส 

 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟรเซอรส์ เซ็นเตอรพ์อยต ์ลิมิเต็ด 

23 เมษายน 2556 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ ลิมิเต็ด 

 • Director Certification 
Program (DCP 155/2555) 

2551 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  บจก. อาคเนย ์แคปปิตอล 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ เป็นสามีของพ่ีสาว 

นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี 

และ 

นายปณต  สิริวฒันภกัดี 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก. เครือไทย โฮลดิง้ส ์

6 ปี 5 เดือน  2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี  

  2550 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บจก. ทีซีซี โฮลดิง้  

  ประสบการณ ์: 

   2543 – 2550  Head of Investment Banking  Deutsche Bank, Bangkok 

   2538 – 2543  Head of Corporate Banking 
Local Corporate Team 

JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong  

   2533 – 2538  Relationship Manager,   
Local Corporate Team 

Bank of America, Bangkok 

   2531 – 2533  Relationship Manager  TISCO Securities Co., Ltd. Thailand 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

เอกสารแนบ     157 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คุณวุฒิทางการศึกษา  ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

อาย ุ65 ปี • ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. แอสเสท เวิรด ์คอรป์ 

  2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ยนูิเวนเจอร ์

ประเภทกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 

• Mini MBA สาขา 

Leadership Management 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์

  2549 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธาน
กรรมการบริหาร คนที่ 2 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  

• กรรมการ  2554 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานคณะ
กรรมการบริหาร คนที่ 2 

บมจ. เสริมสขุ 

• กรรมการบริหาร ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

  ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี 

26 ธันวาคม 2555 • Directors Certification 
Program (DCP 26/2546) 

• DCP Refresher Course 

(2/2549) 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก. ยนูิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์

  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอรแ์อนดน์ีฟ ลิมิเต็ด 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ ้ลิมิเต็ด 

6 ปี 9 เดือน  2553 - ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการ 
ผูอ้าํนวยการใหญ่อาวโุส 

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

   2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 

   ประสบการณ ์:   

   2559 – 2560 กรรมการบริหาร บมจ. บิก๊ซี ซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

6.นายชายน้อย เผื่อนโกสุม คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

อาย ุ69 ปี • Bachelor Degree in 

Higher Accounting 

California College of 

Commerce, U.S.A. 

• ปริญญาโทการบริหาร 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทรแ์ห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
/ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้(ประเทศ

ไทย) (ชื่อเดิม บมจ. ไทคอน อินดสัเตรี

ยล คอนเน็คชั่น) 
 

ประเภทกรรมการ 

กรรมการที่เป็นอิสระ  

ความสัมพันธท์าง 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ /  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทน
และกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

บจก. พริมามารีน (เปล่ียนจาก บจก. 

เป็น บมจ. เม่ือ 29 มี.ค. 60) 

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูล

บรรษัทภิบาล 

• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ 

สรรหา 

ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร The Role of the 

Chairman Program (RCP) 

รุน่ที่ 33/2557 

• หลกัสตูร Financial 

Institutions Governance 

Program (FGP) รุน่ที ่3/2554 

• หลกัสตูร Directors 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 63/2550 

   

-ไม่มี- 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บจก. ทรพัยท์ิพย ์

27 ธันวาคม 2555  2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 

  ประสบการณ ์

  2559 - ม.ค. 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /      บมจ. ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น 

 กรรมการทรพัยากรบุคคลและ  

กาํหนดค่าตอบแทน 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2559 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการอาํนวยการ เงินทนุหมนุเวียน กรมบญัชีกลาง 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

6 ปี 9 เดือน  2556 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ. ไออารพี์ซี 

  2554 - 2561 กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน 

  2553 - 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงาน

รฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

   2553 - 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   2552 - 2561 กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   2551 - 2553 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บมจ. อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น 

   2551 - 2553 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท. 

   2550 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ - นามสกลุ / อาย ุ 
คณุวฒุิทางการศกึษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการถือหุน้ของ 
บริษัทฯ และ

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

7. นายอุดม พัวสกุล คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

อาย ุ68 ปี • ปริญญาโท- รฐัศาสตร์

การเมืองและการปกครอง  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

-ไม่มี-   

 ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

ประเภทกรรมการ -ไม่มี-   

กรรมการที่เป็นอิสระ  -ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) ประสบการณ ์   
 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 

ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2556 – 2558      ประธานกรรมการบริหาร การพฒันาพิงคนคร  
(องคก์ารมหาชน) 

 กรรมการอิสระ ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  2555 – 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ทีโอที 

 กรรมการตรวจสอบ • Directors Certification 

Program (DCP 109/2551) 

  2551 – 2555   อธิบดี                                            กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

      2549 – 2551 ผูว่้าราชการ                                   จงัหวดัอทุยัธาน ี

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก     

27 ธันวาคม 2555  -ไม่มี-   
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 

6 ปี 9 เดือน 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

8. นายธนพล ศิริธนชัย คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

อาย ุ52 ปี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเท็กซสั  

เมืองออสติน มลรฐัเท็กซสั 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-ไม่มี-   

 ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

ประเภทกรรมการ 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม -ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดิน 

  2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟิรส์ แสควร ์

ตาํแหน่งปัจจุบัน ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

-ไม่มี- 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

 กรรมการ 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รีกลั รีเจีย้น 

 กรรมการบริหาร  2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไซด ์วอลค์ แลนด ์

 กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเดน้ แฮบิเทชั่น 

 ประธานอาํนวยการ  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ 

 • Directors Certification 

Program (DCP 39/2547) 

• Directors Accreditation 

Program (DAP 10/2547) 

• Audit Committee Program 

(ACP 39/2555) 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์โปโล 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ พรอ็พเพอรตี์ ้เซอรวิ์สเซส 

25 ธันวาคม 2555  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์

  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรตี์ ้

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พรอ็พเพอรตี์ ้

6 ปี 9 เดือน  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นารายณ ์พาวิลเลียน 

 ประวัติการอบรมอื่น  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี ้

 หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สถาบนัวิชาการป้องกนั

ประเทศ (วปอ. รุน่ที่ 61) 

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ ์วิลเลจ 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

   2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สาธรทรพัยสิ์น 

   2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สาธรทอง 

   2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

   2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

   
ประสบการณ ์

   2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. เงนิทนุกรุงเทพธนาทร  

   2546 – 2559 กรรมการ/ บมจ. ยนูิเวนเจอร ์

    กรรมการบริหาร  

   2546 – 2558 กรรมการ บจก. แกรนด ์ยนูิตี ้ดิเวลล็อปเมนท ์

   2546 – 2558 กรรมการ บจก. แกรนด ์ย ูลิฟว่ิง 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

1.2 รายละเอียดคณะผูบ้ริหาร 

ผูบ้รหิารของบรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ม ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่าน ซึ่งทกุท่านไม่มีประวตัิการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 
และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดในกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 มี
ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายธนพล ศิริธนชัย      

(โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้      

“รายละเอียดกรรมการ”)      

      

2. นายแสนผิน สุขี คุณวุฒิทางการศึกษา  ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

ตาํแหน่งปัจจุบัน • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

(Ex. MBA)  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 -ไม่มี-   

 กรรมการบริหาร  ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

 กรรมการบริหารความเส่ียง  2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดิน 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟิรส์ แสควร ์

  2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รีกลั รีเจีย้น 

 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไซด ์วอลค์ แลนด ์

  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

 Directors Certification 

Program (DCP 190/2557) 

 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ริทซ ์วิลเลจ 

  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

   2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรตี์ ้

   2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเดน้ แฮบิเทชั่น 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

   ประสบการณ ์

   2552 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คาซ่าวิลล ์

   2552 – 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ควอลิตีเ้ฮา้ส ์

   2549 – 2551 ผูอ้าํนวยการอาวโุส –  

สายโครงการบา้น 

บมจ. ควอลิตีเ้ฮา้ส ์

   2545 – 2548 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการ –  

สายคอนโดมีเนียม 

บมจ. ควอลิตีเ้ฮา้ส ์
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

3. นายสมบูรณ ์วศินชัชวาล คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

ตาํแหน่งปัจจุบัน • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ไม่มี -   

 กรรมการบริหาร ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

 กรรมการบริหารเส่ียง 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ภกัดี ฮอสพิทาลิตี ้

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -  2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ภกัดี รีเทล 

  สายงานบญัชีและการเงิน 2559 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี 

 -ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดิน 

  2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. เฟิรส์ แสควร ์

  ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

-ไม่มี- 

2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. รีกลั รีเจีย้น 

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. ไซด ์วอลค์ แลนด ์

 2556 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

  2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. โกลเดน้ แฮบิเทชั่น 

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ 

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์โปโล 

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. โกลเดน้ พรอ็พเพอรตี์ ้เซอรวิ์สเซส 

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรตี์ ้

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พรอ็พเพอรตี์ ้

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. นารายณ ์พาวิลเลียน 

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี ้

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. ริทซ ์วิลเลจ 

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. สาธรทรพัยสิ์น 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. สาธรทอง 

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

   2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. นอรท์ สาธร โฮเต็ล 

   ประสบการณ ์: 

   2555 - 2556 กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์

   2551 - 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - 

สายงาน วางแผนการเงิน 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

4. นายเทพศักดิ ์นพกรวิเศษ คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

ตาํแหน่งปัจจุบัน • ปริญญาโท บญัชีบริหาร  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปริญญาโท  
   เศรษฐศาสตรธุ์รกิจ  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร  
   ศาสตร ์

• ปริญญาตรี การบญัชี   

   มหาวิทยาลยัสยาม 

-ไม่มี-   

 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส -  ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

  สายงานบญัชีและการเงิน 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

 -ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรตี์ ้

  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์

 ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ พรอ็พเพอรตี์ ้เซอรวิ์สเซส 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ 

  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์โปโล 

   2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แฮบิเทชั่น 

 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไม่มี- 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี ้

  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นารายณ ์พาวิลเลียน 

  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สาธรทอง 

 • Director Certification  

   Program (DCP 228/2016) 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พรอ็พเพอรตี์ ้

  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ริทซ ์วิลเลจ 

  2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์

   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟิรส์ แสควร ์

   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดิน 

   2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์

   ประสบการณ ์

   2548 – 2556  ผูอ้าํนวยการ – ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ. คา้เหล็กไทย 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

5. นางสาวปรัศนีย ์สุระเสถยีร คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

ตาํแหน่งปัจจุบัน • ปริญญาโท MBA  

การเงินระหว่างประเทศ  

International University of 

Japan 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์

และการบญัชีบณัฑิต  

(เกียรตินิยม)  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-ไม่มี-   

 เลขานกุารบริษัท ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

 เลขานกุารคณะกรรมการกาํกบั -ไม่มี-   

   ดแูลบรรษัทภิบาล -ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) ประสบการณ ์

 นกัลงทนุสมัพนัธ ์  2558 – 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

-ไม่มี- 

 – ฝ่ายบริหารกลุ่มลกูคา้

ธนบดีและธนบดีธนกิจ       

 

 2555 – 2558 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย) จาํกดั  

  –ฝ่ายบริหารการเงินการ

ลงทนุ บริการธนาคารพิเศษ

และธนาคารระหว่างประเทศ 

(มหาชน) 

 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Company Secretary 

Program (CSP 79/2560) 

   

  2549 – 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย)  

   ฝ่ายกลยทุธแ์ละกาํกบัดแูล

ประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

   2548 – 2549 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย)  

   ฝ่ายกลยทุธแ์ละวางแผน

ธุรกิจรายย่อย 

จาํกดั (มหาชน) 

   2544 – 2548 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย)  

    จาํกดั (มหาชน) 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

    ฝ่ายปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

ดา้นการเงินและบริหาร

ความเส่ียง 

 

   2542 – 2544 ผูอ้าํนวยการ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย)  

    ฝ่ายควบรวมกิจการ ดา้น

บญัชีการเงิน 

จาํกดั (มหาชน) 

    และบริหารสินทรพัยห์นีสิ้น  
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

6. นายวิทวัส คุตตะเทพ คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

ตาํแหน่งปัจจุบัน • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปริญญาโท วิศวกรรม 
   โครงสรา้ง University of  
   Florida ประเทศสหรฐัอเมริกา 
• ปริญญาตรี  
   วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-ไม่มี-   

 กรรมการบริหารเส่ียง ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ -  2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ภกัดี ฮอสพิทาลิตี ้จาํกดั 

  สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม -ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นอรท์ สาธร เรียลตี ้จาํกดั 

  2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นารายณ ์พาวิลเลียน จาํกดั 

 ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

-ไม่มี- 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จาํกดั 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จาํกดั 

  2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สาธรทอง จาํกดั 

 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลเดน้ แลนด ์(โปโล) จาํกดั 

  2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พรอ็พเพอรตี์ ้จาํกดั 

  2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลเดน้ พรอ็พเพอรตี์ ้เซอรวิ์สเซส จาํกดั 

 -ไม่มี-  ประสบการณ ์   

   2548 – 2556 ผูอ้าํนวยการ – ฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 

บจก. ฟิโก ้คอรป์อเรชั่น 

   2535 – 2548 วิศวกรโครงสรา้งอาวโุส บจก. เอเชี่ยน เอนจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท ์
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

7. นางธีรนันท ์กรศรีทพิา คุณวุฒิทางการศึกษา GOLD (ร้อยละ) โดย

นับรวมการถือหุ้นของ

คู่สมรสและบุตรทีย่ัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

ตาํแหน่งปัจจุบัน • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of North Texas 

• ปริญญาตรี รฐัศาสตรบณัฑิต  

   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-ไม่มี-   

 รองกรรมการผูจ้ดัการ -  ตาํแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

  สายงานพฒันาธุรกิจรีเทล 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ภกัดี รีเทล 

 -ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) ประสบการณ ์

   2556 – 2559 กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตีส้มารท์ 

 ประวัติการอบรมหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

2555 – 2559 รองกรรมการผูอ้าํนวยการ –  บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 

  สายงาน Strategic Innovation and Execution  

 2553 – 2554 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร –  บมจ. ปริญสิริ 

 -ไม่มี-  สายงานการขายและการตลาด  

  -ไม่มี- 2552 – 2553 EVP Corporate Marketing บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบรษิัทย่อยบรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2562 

          บริษัทย่อย 

        
GOLD 

KLAN

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

BDH NSH 

1 นายวนัชยั ศารทลูทตั   
                                            

2 นายปณต สิริวฒันภกัด ี  ▲ //  
                                      ▲     

3 นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี ▲  
                                            

4 นายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์  ▲  
                                            

5 นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  ▲ //  
                                            

6 นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ▲  
                                            

7 นายอดุม พวัสกลุ ▲  
                                            

8 นายธนพล ศิริธนชยั ▲ // x ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     
9 นายสมบรูณ ์ วศินชชัวาล // x ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

10 นายแสนผิน สขุ ี // x ▲ ▲     ▲ ▲ ▲   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲          
11 นายกาํพล ปญุโสณี //  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲   ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲       
12 นายวิทวสั คตุตะเทพ x   ▲ ▲ ▲ ▲    ▲ ▲       ▲ ▲      ▲  
13 นายเทพศกัดิ ์ นพกรวิเศษ x ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲        
14 นางสาวธีรนนัท ์ กรศรีทิพา x  

                                        ▲   
15 นางสาวปรศันีย ์ สรุะเสถียร x  

                                            
หมายเหต:ุ  = ประธานกรรมการ = ประธานอาํนวยการ   = กรรมการผูจ้ดัการ 

 ▲ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร x = ผูบ้ริหาร (ตามนยิาม ก.ล.ต.) 
  

 

             นายชินวฒัน ์ชินแสงอร่าม ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทถึงวนัที ่16 เมษายน 2562       
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

รายช่ือบริษัทและบริษัทย่อย 

KLAND บริษัท กรุงเทพบา้นและที่ดิน จาํกดั (มหาชน)  GLR บริษัท โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั  FS บริษัท เฟิรส์ แสควร ์จาํกดั  MSGL  บริษัท เอ็มเอสจีแอล พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

GP บริษัท แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั  GH บริษัท โกลเดน้ แฮบิเทชั่น จาํกดั  UN บริษัท ยไูนเต็ด โฮมส ์จาํกดั  SS  บริษัท สาธรทรพัยส์ิน จาํกดั 

GM บริษัท แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จาํกดั  SWL บริษัท ไซดว์อลค์ แลนด ์จาํกดั  RV บริษัท ริทซ ์วิลเลจ จาํกดั  KSB  บริษัท เกษมทรพัยภ์กัดี จาํกดั 

GPS บริษัท โกลเดน้ พรอ็พเพอรต์ี ้เซอรว์ิสเซส จาํกดั  NS บริษัท นอรท์ สาธร เรียลตี ้จาํกดั  RR บริษัท รีกลั  รีเจีย้น จาํกดั  BDR  บริษัท ภกัดี รีเทล จาํกดั 

GMF บริษัท โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จาํกดั  NR บริษัท นารายณ ์พาวิลเลียน จาํกดั  WH บริษัท วอคเกอร ์โฮมส ์จาํกดั  BDH  บริษัท ภกัดี ฮอสพิทาลติี ้จาํกดั 

PO บริษัท โกลเดน้ แลนด ์โปโล จาํกดั  PPA บริษัท ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท จาํกดั  ST บริษัท สาธรทอง จาํกดั  NSH  บริษัท นอรท์ สาธร โฮเต็ล จาํกดั 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแล 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน : นางสาวนพรตัน ์ยอดเพ็ชร ์ 

หวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท : นางสาวนชัชาธรณ ์วงศส์รุวฒัน ์

ทั้งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และหัวหนา้งานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทาํความผิดตาม
กฎหมายในระยะเวลา 10 ปี 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นางสาวนพรตัน ์ยอดเพ็ชร ์ คุณวุฒิทางการศึกษา: 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี สาขาสถิติ

ประยกุต ์คณะพาณิชศาสตร์

และการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

สดัส่วนการถือหุน้ใน 

GOLD (รอ้ยละ) โดยนบั

รวมการถือหุน้ของคู่สมรส

และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ

ภาวะ: 

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 

มิถนุายน 2559  –   ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

ตรวจสอบภายใน 

บริษัท แผ่นดินทอง  พรอ็พเพอรตี์ ้

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  (มหาชน)   

อาย ุ50 ปี เมษายน 2557 – พฤษภาคม 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินมั 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

- หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน มิถนุายน  2551 – เมษายน 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกัตรวจสอบ

ภายใน   

บริษัท สยามพารากอน  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

    

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร: 

-ไม่มี- 

   

 คุณวุฒิด้านวิชาชีพ:    

 วฒุิบตัร- CIA (Certified 

Internal Auditor)  
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 ประวัติการอบรม: 

• Foundation of Leadership 

for Supervisors 

• Creative Problem-Solving 

Techniques for Auditors 

• Fraud Audit 

• Risk Based Audit 

• การบริหารความเส่ียงตาม

แนวทาง COSO, ERM  

• Fundamentals for 

Corporate Secretaries 

• Anti Corruption - the 

Practical Guide 

IT Risk and IT Governance 

•The Seven Habits of Highly 

Effective People 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือ - นามสกุล / อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และ

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2. นางสาวนชัชาธรณ ์วงศ์

สรุวฒัน ์

คุณวุฒิทางการศึกษา: 

• LL.M University of 

Minnesota, มินเนโซตา้ 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• นิติศาสตรบ์ณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• การบริหารความเส่ียงดา้นการ

กาํกบัการปฎิบติัตามกฎเกณฑ ์

รุน่ที่ 5 สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร ์

สดัส่วนการถือหุน้ใน 

GOLD (รอ้ยละ) โดยนบั

รวมการถือหุน้ของคู่สมรส

และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ

ภาวะ: 

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุน้) 

 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครรัะหว่างกรรมการ

และผูบ้ริหาร: 

-ไม่มี- 

2558 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมายและ

กาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัท แผ่นดินทอง  พรอ็พเพอรตี์ ้  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  (มหาชน) 

อาย ุ44 ปี 

- หวัหนา้งานกาํกบัดแูลการ

ปฏิบติังานของบริษัท 

2557 – 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ

และตรวจสอบภายใน 

บริษัท แผ่นดินทอง  พรอ็พเพอรตี์ ้  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  (มหาชน) 

2556 – 2557 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย

และกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัท แผ่นดินทอง  พรอ็พเพอรตี์ ้  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  (มหาชน) 

 2554 – 2555 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมาย บริษัท แผ่นดินทอง  พรอ็พเพอรตี์ ้  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  (มหาชน) 

     

 

  



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

เอกสารแนบ     177 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

ในระหวา่งปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดใ้ชร้ายงานการประเมินราคาทรพัยสิ์น ไวด้งันี ้

ลาํดับ วัตถุประสงคแ์ละ 

รายละเอียดสินทรัพยท์ีป่ระเมิน 

บริษัทประเมิน 

ผู้ประเมินหลัก 

มูลค่าประเมิน  
(บาท) 

วันทีป่ระเมิน 

วันทีร่ายงาน 

1 เพ่ือวตัถปุระสงคส์าธารณะ และใชเ้ป็นราคายตุิธรรมในการพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยคา่
สินทรพัย ์

 

  

  ท่ีดินเปล่าบรเิวณดา้นหนา้โครงการ เดอะ แกรนด ์ป่ินเกลา้ บรษิัท เอเจนซ่ี ฟอร ์เรียล

เอสเตท แอฟแฟรส์ จาํกดั 

โดย นายจาํนงค ์บวัไขย 

103,910,000 17 กรกฎาคม 2561 

 ท่ีดินว่างเปล่าติดซอยโครงการบา้นราชพฤกษ์ ถนนวงแหวน-เพชรเกษม ซอย14 
กรุงเทพมหานคร 

บรษิัท ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

โดยนาย สรุศกัด์ิ ลิมปอารยะ

กลุ 

21,400,000 1 สิงหาคม 2562 

 ท่ีดินว่างเปล่าแยกจากซอยราชพฤกษ์ 17 และซอยอินทราวาส 35  ถนนราชพฤกษ์ 
แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

25,900,000 1 สิงหาคม 2562 

 อาคารโกลเดน้แลนด ์ถนนราชดาํร ิกรุงเทพมหานคร 118,000,000 1 สิงหาคม 2562 

  ท่ีดินเปล่าบรเิวณดา้นหนา้โครงการรามอินทรา - วงแหวน 18,300,000 14 สิงหาคม 2562 

  ท่ีดินเปล่าวา่งเปล่าตดิซอยทางเขา้โครงการรามอินทรา - คูบ้อน1 35,700,000 14 สิงหาคม 2562 

  สิทธิการเชา่ท่ีดินใหเ้ช่าช่วงกบัโรงแรมดบัเบิล้ย ู 688,000,000 14 สิงหาคม 2562 

  ท่ีดินติดภาระการใหเ้ชา่ ท่ีตัง้โรงแรม เดอะ แอสคอท สาทร กรุงเทพ 875,000,000 1 สิงหาคม 2562 

  สิทธิการเชา่ท่ีดิน พรอ้มอาคารสาํนกังานโครงการเอฟ วาย ไอ เซน็เตอร ์ 6,139,000,000 1 สิงหาคม 2562 

 หอ้งชดุจาํนวน 3 ยนิูต หอ้งเลขท่ี 3009 3109 3402 และ 3502  

โครงการ สกาย วิลล่าส ์ภายในอาคารแอสคอท สาทร บางกอก 
61,000,000  1 สิงหาคม 2562 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

เอกสารแนบ     178 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ วัตถุประสงคแ์ละ 

รายละเอียดสินทรัพยท์ีป่ระเมิน 

บริษัทประเมิน 

ผู้ประเมินหลัก 

มูลค่าประเมิน  
(บาท) 

วันทีป่ระเมิน 

วันทีร่ายงาน 

 อาคารสาทร สแควร ์ ถ.สาทรเหนือ กทม. สิทธิการเชา่ท่ีดิน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง บรษิัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซลั 

จาํกดั 

โดยนายวีระมาศ จรสัเลิศรงัส ี

6,899,000,000 9 กรกฎาคม 2562 

2 เพ่ือตัง้ราคาขาย และเพ่ือวตัถปุระสงคส์าธารณะ และใชเ้ป็นราคายตุิธรรมในการตัง้คา่
เผ่ือการดอ้ยคา่สินทรพัย ์

   

  ท่ีดินว่างเปล่าติดถนนสายบา้นดนิแดงนอ้ย-บา้นคลองทราย จงัหวดักระบ่ี บรษิัท ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

โดยนาย สรุศกัด์ิ ลิมปอารยะ

กลุ 

188,000,000 1 สิงหาคม 2562 

 ท่ีดินว่างเปล่าติดโครงการสนามกอลฟ์ พานอราม่า กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี ่คลบั 476,500,000 1 สิงหาคม 2562 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

เอกสารแนบ     179 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการของบรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ ์ดา้นบัญชี ดา้น
การเงิน ดา้นกฎหมาย ดา้นการบริหารธุรกิจ และดา้นบริหารองคก์ร จึงมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการปฏิบตัิ  หนา้ท่ีสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบดว้ย นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายอดุม พวัสกลุ และนายวนัชยั ศารทลูทตั เป็นกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ แจง้
ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 19 กันยายน 2562 และคณะกรรมการบรษิัท
ไดแ้ต่งตัง้นายอุดม พวัสกุล ทาํหนา้ท่ีประธานกรรมการตรวจสอบแทนในระหว่างนี ้โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 20 กันยายน 2562 
เป็นตน้ไป 

ในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิน้ 4 ครัง้           
โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปท่ีการสอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
ประสิทธิผลของการดาํเนินงานและการบรหิารความเส่ียง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบรหิาร การปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี ้มีกรรมการ
ตรวจสอบเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด 

นายชายนอ้ย     เผ่ือนโกสมุ1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

นายอดุม           พวัสกลุ1 กรรมการตรวจสอบ 4/4 

นายชินวฒัน ์     ชินแสงอรา่ม2 กรรมการตรวจสอบ 2/2 

นายวนัชยั         ศารทลูทตั2 กรรมการตรวจสอบ 1/1 

หมายเหต ุ : 1.  นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสมุ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 2562 

สืบเนื่องจากบริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลใหบ้ริษทั

ฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และโดยที่นายชายนอ้ย เผื่อน

โกสุม ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) จึงไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด 

(มหาชน) ไดอี้กต่อไป เพราะจะเป็นการขัดกับหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับคุณสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนกาํหนด และคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้นายอุดม พวัสกุล ทาํหนา้ที่ประธานกรรมการตรวจสอบแทนใน

ระหว่างนี ้โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 20 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

                   2.  นายชินวฒัน ์ชินแสงอรา่ม ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 17 เมษายน 2562 และเม่ือ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวันชัย ศารทูลทัต ให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถว้น       
ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ัดใหม้ีวาระการประชุมท่ีไม่มี
ผู้บริหารเข้าร่วมดว้ย 1 ครัง้ เป็นวาระเพ่ิมเติมในการประชุม ครัง้ท่ี 4 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่าย
ปฎิบตัิงานของบริษัทในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระจากการชีน้าํของฝ่ายบริหาร ซึ่งผูส้อบบญัชี ชีแ้จงว่าไดร้บัความ
ร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น เพียงพอ และไดด้าํเนินงาน อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบ
การเงินของบรษิัทฯ และบรษิทัในเครือโดยสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในปี 2562 ไดด้งันี ้



แบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) ประจาํปี 2562* 

เอกสารแนบ     180 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูท่ีสาํคญัของรายงานทางการเงินทัง้รายไตร
มาสและประจาํปี 2562 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562) ของบรษิัทฯ และบรษิทัในเครือ รว่มกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน 
และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็นเก่ียวกบันโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั การเปล่ียนแปลงในรอบปีท่ีผ่านมา
ผลกระทบในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้ และรายการท่ีไม่ใช่รายการปกติท่ีมีนัยสาํคัญความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิัทในเครือ มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้การจดัทาํรายงาน
ทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบ
รายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมีประสิทธิผล 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2562 ซึ่ง
จัดทาํโดยมีการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือกาํหนดความสาํคัญของแต่ละ
ระบบงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะการดาํเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
บรรลุแผนงานท่ีวางไวต้ามมาตรฐานท่ีไดร้บัความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังใหค้วามเห็นชอบต่อโครงสรา้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน การแต่งตัง้ โยกยา้ยหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และกาํหนดอตัราบคุลากรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในใหม้ีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานตามท่ีกาํหนดในแผนการตรวจสอบประจาํปี 
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน
ตรวจสอบ นอกจากนี ้ไดม้ีการพิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกับ
แนวทางปฏิบตัิงานท่ีดีและเป็นสากล 

3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินและสอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทในเครือประจาํปี 2562 โดย
จัดทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใสโดยไม่พบ
ประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัอนัอาจจะกระทบต่อการดาํเนินการตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายและการปฏิบตัิตามหลกัการบรหิารความ
เส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยมีการติดตามการดาํเนินการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากสถานการณ ์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งประกอบดว้ยความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงาน ความเส่ียงดา้นการบริหาร ความเส่ียงดา้นการเงิน 
ความเส่ียงดา้นการตลาด และความเส่ียงดา้นคอรร์ัปชัน และการดาํเนินการตามมาตรการปิดหรือลดความเส่ียงอย่าง
สมํ่าเสมอทั้งระยะสัน้และระยะยาวซึ่งผลการสอบทานพบว่าการดาํเนินการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตามนโยบายและแผนกลยทุธข์องบรษิัทฯ 

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและกาํกับดูแลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย และดาํเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบขอ้บ่งชีท่ี้ทาํใหเ้ชื่อว่ามี
ขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตาม และ/หรือการปฏิบตัิท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนด ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. พิจารณา เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีโดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรูค้วามสามารถประสบการณ ์ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอตัราค่าตอบแทนในการสอบ
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2562 ซึ่งท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้างวิไล บรูณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3920 หรือนางสาว
นิตยา เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4439 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7494 
จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบและรบัรองรายงานทางการเงินประจาํปี 2562 ของบรษิัทฯ 

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
ทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นการดาํเนินการตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติทั่วไป ไม่มีความขดัแยง้กนัทาง
ผลประโยชน ์มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ตลท. กาํหนดอย่างครบถว้น โดยไม่พบรายการใด
ท่ีผิดปกติ และมีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งครบถว้นเพียงพอ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาแต่งตัง้
ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA) และผูป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นต่อคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ โดย
สมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ตามท่ีบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (FPT) ไดแ้จง้ต่อ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการขอทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของบริษัท ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระของบรษิัท และบรษิัท ไนท์
แฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูป้ระเมินราคาอิสระของบรษิัท และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิ   

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระต่อคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทั้งหมดของกิจการเพ่ือจดัทาํรายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกับคาํเสนอซือ้หลักทรพัย ์(แบบ 250-2) เพ่ือเสนอผูถื้อหุน้       
โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึง นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในขณะนัน้ ไม่ได้
รว่มพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 

8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบพรอ้มกบัผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบรษิัทไตรมาสละ 1 ครัง้ และจดัทาํรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี ตลุาคม 2561 – กนัยายน 2562 ตามหลกัเกณฑท่ี์ ตลท. กาํหนด 
ทัง้นี ้ในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสยัว่าจะมีเหตุการณห์รือสถานการณใ์ดท่ีเป็นขอ้บ่งชีว้่า
เป็นรายการหรือการกระทาํซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ แต่อย่าง
ใด 

สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ติดตามการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ  และ
บริษัทในเครือ ไดจ้ัดทาํรายงานทางการเงินในสาระสาํคญัอย่างถูกตอ้ง เชื่อถือได ้โดยจัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รบัรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ และในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ บริษัทฯ ก็ไดจ้ดัใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครดั และมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างครบถว้น  รวมทัง้บริษัทฯ จดัใหม้ีการบริหารความ
เส่ียงท่ีเพียงพอ เหมาะสม มีการกาํกบัดแูลกิจการท่ีมีประสิทธิผลและโปรง่ใส มีผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในท่ีมีความ
เป็นอิสระและมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีช่วยใหก้ารสอบบญัชี และระบบการควบคมุภายในมีความรดักมุและมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

      (นายอดุม พวัสกลุ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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