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ส่ วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรื อกลยุทธ์ในการดําเนินงาน

1.1

หลังจาก บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ในช่วงปลายปี 2555
และได้ปรับกลยุทธ์ตามแผนบันได 3 ขั้น 1 ตั้งเป้าหมายที่จะพลิกฟื ้ นผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กลับมามีผลกําไร
ภายใน 3 ปี (ภายในปี 2558) โดยกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ พลิกฟื ้ นขึน้ มามีกาํ ไรในปี 2557
สําเร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้
0

บริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายความสําเร็จจากพืน้ ฐานที่ม่ นั คง ด้วยแผนต่อขยายการเติบโต (Extending Growth)ในปี 2559
การควบรวมแต้มต่อทางธุรกิจ (Consolidating Advantages)ในปี 2560 รวมถึงการเพิ่มมูลค่าและเติมศักยภาพของ
องค์กร (Adding Value) ในปี 2561 ที่ผ่านมา ทําให้บริษัทฯ สร้างการเติบโตของรายได้และกําไรก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง
รายได้เพิ่ม 10 เท่าตัวในระยะเวลา 5 ปี จาก 1,594 ล้านบาท ในปี 2556 2 เพิ่มขึน้ เป็ น 15,796 ล้านบาท ในปี 25612
ปร ับพืน
� ฐาน
องค์กร

สร้าง
คุณค่า

ขยาย
ธุรกิจ

ขยายการ
เติบโต

2556

2557

2558

2559

หน่วย : ลานบาท
้

ควบรวม
แต้มต่อ

เติบเต็ม
ศ ักยภาพ

9ด - 2560*

2561

เก็บเกีย
� ว
ความสํ าเร็จ
9ด - 2562

ม.ค. 2560 - ก.ย. 2560

ต.ค. 2561 - มิ. ย. 2562

50,000
45,713

45,000
39,202

40,000
35,000

30,805

28,823

30,000
25,000

กําไรสุทธิ

20,000
15,000
10,000
5,000
-

16,441

15,009

14,191

13,908

12,580

11,143
8,592

6,693

648

357

1,037

+4%**

15,796
13,018

9,352

4,445

1,594

+13%*

23,312

22,114

21,270

รายได ้

29,254

1,086

2,101

1,638

(454)

-5,000

สินทรัพย์รวม

ิ รวม
หนีส
� น

รายไดรวม
้

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

* เปลีย
� นรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมธันวาคมเป็ นกันยายน
** เปรียบเทียบ 9 เดือนของปี กอ
่ น

ในปี 2562 นี ้ เป็ นปี แห่งการเก็บเกี่ยวความสําเร็จ (Harvesting Success) บริษัทดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์
ดังนี ้
1) รักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีแผนเปิ ดโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ 22 โครงการ มูลค่าประมาณ 25,000
ล้านบาท นับจนถึงสิน้ เดือน ส.ค. 2562 บริษัทได้เปิ ดโครงการไปแล้ว 18 โครงการ โดยในปี นบี ้ ริษัทได้เร่งพัฒนา
โครงการบ้านแฝดภายใต้ช่อื “นีโอโฮม Neo Home” ขึน้ มาทดแทนตลาดบ้านเดี่ยวในเขตเมืองที่มีราคาสูงขึน้ ใน
ส่วนตลาดทาวน์โฮม ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัดส่วนมากที่สุดคือประมาณร้อยละ 55 โดยเน้นการเปิ ดโครงการใน
1

แผนบันได 3 ขัน้ ประกอบด้วย 1) การปรับพืน้ ฐานขององค์กร (Rebuilding Foundation) ในปี 2556 2) การสร้างคุณค่า (Unlocking Value)
ในปี 2557 และ 3) การขยายธุรกิจให้ครบวงจร (Building Growth) ในปี 2558
2
รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน มกราคม – ธันวาคม 2556
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2
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ทําเลใหม่ท่ยี งั ไม่มีเช่น พหลโยธิน-รังสิต ติวานนท์ บางแค-เพชรเกษม และเฉลิมพระเกียรติ เป็ นต้น ส่วนในทําเล
เดิมก็ยังคงเปิ ดโครงการใหม่ เพื่อรักษาฐานตลาดที่มียอดขายต่อเนื่อง โดยรวมหลายโครงการของบริษัทยัง
สามารถขายหมดภายใน 2 วันแรกที่เปิ ดขาย ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสินเชื่อของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนโครงการต่างจังหวัดมีการเปิ ดเพิ่มขึน้ อีก 4 โครงการคือที่ เชียงราย ฉะเชิงเทรา
พัทยา เชียงใหม่ ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี ณ สิน้ เดือนสิงหาคมปี 2562 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่
อยู่ระหว่างพัฒนาและขายรวมทัง้ สิน้ 60 โครงการ ซึ่งจะทยอยรับรูร้ ายได้ในช่วงปี 2562 - 2565 บริษทั ฯ ยังคงนโยบายที่
จะขยายธุรกิจหลักในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบต่อเนื่องอย่างระมัดระวัง
ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิ ชยกรรมยังคงเติบโตอย่างมีเสถี ยรภาพ โดยเพิ่มอัตราการเช่าพืน้ ที่ของอาคาร
สํานักงานโดยเฉพาะโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ปั จจุบันมีอัตราการเช่าพืน้ ที่อยู่ท่ีรอ้ ยละ 100 นอกจากนี ้
โรงแรม Modena by Fraser ที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์มีผลการดําเนินงานที่ดี
ขึน้ เป็ นลําดับ
ส่วนโครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ ในเดือน มีนาคม 2562 บริษัทฯ เปิ ดขายอาคารชุดโครงการ ทริปเปิ ลวาย เรสซิ
เดนซ์ (Triple Y Residence)แบบสัญญาเช่า 30 ปี และได้เริ่มโอนอาคารชุดให้ลกู ค้าในเดือน สิงหาคม 2562 ที่
ผ่านมา ส่วนอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ค ทาวเวอร์ ได้เริ่มเปิ ดให้ใช้บริการในเดือนเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้ยา้ ย
สํานักงานใหญ่เข้าใช้บริการเป็ นรายแรก ส่วนของโรงแรม ทริปเปิ ล วาย ก็เริ่มเปิ ดให้ลกู ค้าทดลองเข้าพักในเดือน
กันยายน 2562 ส่วนพืน้ ที่ศูนย์การค้า เปิ ดโครงการในวันที่ 20 กันยายน 2562 เป็ นการเริ่มเก็บเกี่ยวความสําเร็จ
จากการพัฒนาที่ผ่านมา
2) ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อคงความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยการจัดอมรมช่างฝี มอื ให้กบั
ผูร้ บั เหมาที่เข้ามารับงานของบริษัท จัดประกวดโครงการคุณภาพดีเด่น จัดประกวดนวัตกรรมในการก่อสร้างและ
บริการ จัดทําแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ลกู ค้าบ้าน ลูกค้าอาคารเช่า และอาคารศูนย์การค้า แจ้งประสานงานมายัง
บริษัท เพื่อให้การบริการที่ดียงิ่ ขึน้
3) จัดทําโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อนําไปวิเคราะห์ และปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจ เปิ ดให้บริการ
แอพพลิเคชั่น Mite (มิตร) สําหรับผูเ้ ข้ามาใช้บริการในสามย่าน มิตรทาวน์
4) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล ผ่านความร่วมมือกับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ จากสิงคโปร์ ภายใต้
แนวคิดชื่อ “โกลเด้นแลนด์-เฟรเซอร์ส ซินเนอร์จี”้ เพื่อยกระดับองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และความชํานาญในการ
พัฒนา การลงทุน และการบริหารโครงการให้ขึน้ ถึงระดับนานาชาติ โดยเร่งความร่วมมือมากขึน้ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนผ่าน จากสถานะเดิมบริษัทร่วม ขึน้ มาเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้
5) ผลักดันวัฒนธรรมองค์กร GOLD ไปยังทุกภาคส่วนขององค์กรที่เติบโตต่อเนื่อง มีพนักงานและผูร้ ่วมงานใหม่เพิ่มเข้ามา
รองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เติบโตเพื่อผลักดันองค์กรให้
เติบโต
ภารกิจที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการใช้ชีวิตของผูค้ นให้สามารถ
ดําเนินชีวิตด้วยความรวดเร็ว ค่านิยมใหม่ๆ ของผูบ้ ริโภคได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตลาดไปสู่จดุ ที่
มิ ติ เ ชิ งกายภาพและเชิ งดิจิต อลไม่ ส ามารถแยกจากกันได้ บริษั ท แผ่ น ดิ น ทอง พร็อ พเพอร์ตี ้ ดี เ วลลอปเม้น ท์ จํากัด
(มหาชน) เชื่อว่าหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่การนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กร แต่คือ “คน
และกระบวนการทางความความคิ ด (Mindset)” ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ก ารเปลี่ ย นผ่ า นองค์ ก รไปสู่ ดิ จิ ต อล (Digital
Transformation) ได้สาํ เร็จ โดยปี นี ้ บริษัทฯ ได้นาํ ระบบ GOLD GEN มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบ
GOLD PRO มาช่วยในกระบวนการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็ นสัญญาณแห่งความพร้อมขององค์กรที่จะก้าวไปสู่ยุคดิจิตอล ปี นี ้
เรายังพัฒนาระบบ GOLD PRO Phase II ให้ครอบคลุมระบบงานมากขึน้ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบการขายอาคารชุด
และระบบการเก็บเงิน POS เป็ นต้น ด้วยเป้าหมายแห่งการเป็ นบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมอบประสบการณ์ท่ีดีท่สี ดุ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

3

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

แก่ลกู ค้า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) นอกจากจะเป็ น
ความท้าทายของบริษัทฯ แต่ยงั เป็ นความภาคภูมิใจที่จะได้มอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุ แก่ทุกคน ตามสโลแกนของบริษัท
“Developing the Best”
จากการเติบโตตามแผนงานและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีผลกําไรอย่างต่อเนื่องและ
สามารถจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง โดยในปี บญ
ั ชี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) บริษัทฯ มีการจ่ายเงิน
ปั นผลทั้งหมดเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุน้ ซึ่งมากกว่าในปี 2560 (1 มกราคม – 30 กันยายน 2560) ที่มีการจ่ายเงินปั นผล
0.25 บาทต่อหุน้ บริษัทฯ จะยังคงนโยบายในการขยายธุรกิจเพื่อให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวไปเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใ นด้านที่อยู่อาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิ ชยกรรม โดยจะเดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีความมั่นใจในผลประกอบการทางธุรกิจ พืน้ ฐานทางการเงินที่ม่นั คงแข็งแรง ตลอดจนเป้าหมาย
การเจริญเติบโตของรายได้และผลกําไรอย่างยั่งยืน
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมื่อปี 2521 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2537 และได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2537
ปี
มกราคม 2559

เหตุการณ์สาํ คัญ
บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชําระแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็ น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,323,720,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 4.75 บาท ตามมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

มกราคม 2559

บริ ษั ท ฯ ได้จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ใหม่ ขึ ้น ภายใต้ช่ื อ “บริ ษั ท เกษมทรั พ ย์ภั ก ดี จํา กั ด ” เมื่ อ วั น ที่
27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทร่วมที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่นีจ้ ะเป็ นบริษัท
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ – สามย่าน มิตรทาวน์
ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้มีมติ

เมษายน 2559

อนุมัติ ก ารจ่ายเงิน ปั น ผลประจําปี 2558 ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ในอัต ราหุ้น ละ 0. 10 บาท รวมเป็ นเงิน
198,083,620 บาท ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแล้ว จํานวน
0.05 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
ั ิยกเลิกมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุน้
- อนุมต
กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
และมติดงั กล่าวไม่สอดรับกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปั จจุบนั
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทั่วไป และ/หรือ ชําระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควร
-

กันยายน 2559

บริษัทฯ ได้รบั การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากเดิมที่ BBB แนวโน้ม คงที่ ขึน้ เป็ น BBB+
แนวโน้ม คงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด

พฤศจิกายน 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ าํ นวน 3,000 ล้านบาท ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ปี
เมษายน 2560

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

เหตุการณ์สาํ คัญ
ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้มีมติ ดังนี ้
- อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท รวมเป็ น
เงินจํานวน 534.46 ล้านบาท
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมหุน้ กูท้ งั้ หมด
วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชําระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้
ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
อนุมตั ิการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ น วันที่
1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี โดยเริ่มตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชี 2560 เป็ นต้นไป

พฤษภาคม 2560

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA) ได้ประเมินผลการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 24 ในวันที่
26 เมษายน 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 และเป็ นการได้คะแนนเต็มร้อยติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 4 ปี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ าํ นวน 1,000 ล้านบาท ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อผู้
ลงทุนไม่เกิน 10 ราย อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.30 ต่อปี

สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 บริษทั ฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ าํ นวน 1,000 ล้านบาท ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อผู้
ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ดอกเบีย้ ร้อยละ 3.09 ต่อปี

กันยายน 2560

บริษัทฯ ได้จดั ทําแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน และได้ย่นื แบบประเมินเมื่อวันที่
15 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้
การรับรองบริษัทว่าเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองจะ
มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ได้รบั ผลการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศประจําปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

มกราคม 2561

ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือของบริษัทฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากผล
ประกอบการปี 2560 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 580,930,000 บาท โดย
กําหนดให้จา่ ยเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกับอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2560
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 60 ล้านบาท

กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ าํ นวน 2,000 ล้านบาท ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี เสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ดอกเบีย้ ร้อยละ 3.35 ต่อปี

มิถนุ ายน 2561

บริษัทฯ ได้รบั รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2018 จากโครงการบ้านเดีย่ ว THE
Grand และทาวน์โฮม Golden Town

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ปี
สิงหาคม 2561

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

เหตุการณ์สาํ คัญ
อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้รบั รางวัลดีเด่นประเภท อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษทั ทริสเรทติง้ จํากัด คงอันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัท แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ที่ BBB+ แนวโน้ม คงที่

ตุลาคม 2561

บริษัทฯ ได้รบั ผลการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศประจําปี 2561 (5 ดาว) จากโครงการสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ าํ นวน 3,000 ล้านบาท ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.64 ต่อปี

มกราคม 2562

ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้มีมติ ดังนี ้
- อนุมต
ั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.46 บาท รวมเป็ น
เงินจํานวน 1,068.90 ล้านบาท
ั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมหุน้ กูท้ งั้ หมด
- อนุมต
วงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชําระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้
ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประกาศ
เจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) และคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender
Offer) (แบบ 247-4) ต่อสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ทงั้ หมดในบริษัท
บ้านฉางเอสเตท จํากัด จํานวน 2,249,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ให้กบั
บุคคลภายนอก ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ นี ้ วัตถุประสงค์ของการทํารายการคือ เพื่อจําหน่าย
สินทรัพย์ท่ีไม่ได้เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึง่ ได้มาจากการควบรวมกิจที่ผ่านมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน

มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด ได้ประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ
”บวก” สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ BBB+

พฤษภาคม 2562

อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็ จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจําปี 2561 ประเภท
อาคารสํานักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ปี
มิถนุ ายน 2562

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

เหตุการณ์สาํ คัญ
บริษัทฯ ได้รบั รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 จากโครงการบ้านแฝด นีโอโฮม 2
รางวัล จาก โครงการโกลเด้น นีโอ สาทร และโกลเด้น นีโอ ๒ บางนา – กิ่งแก้ว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ นําส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท แผ่นดิน
ทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ต่อผูถ้ ือหุน้ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรกฎาคม 2562

บริ ษั ท ฯ ได้รั บ รางวั ล FIABCI – Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019 ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
แนวราบ ให้แก่ โครงการ เดอะ แกรนด์ ปิ่ นเกล้า จัดโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI –
Thai)

สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รบั แจ้งแบบรายงานผลการซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ได้รบั ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ไป
ทัง้ สิน้ 2,195,898,701 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 94.5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด ยกเลิกเครดิตพินิจ แนวโน้ม “บวก” และปรับเพิ่ม
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จากเดิม BBB+ เป็ น A- แนวโน้ม คงที่
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รบั แจ้งจากบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ถึงความประสงค์ท่จี ะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้ หมด เพื่อทําการเพิกถอนหุน้ ของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
1.3

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ข้อมูล ณ 30 มิถนุ ายน 2562

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
2.
2.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการปัจจุบนั

โครงการปั จจุบนั ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจาํ นวนทัง้ หมด 62 โครงการ แบ่งเป็ นมูลค่าโครงการ, มูลค่า
ขาย และรายได้ ดังนี ้
จํานวนโครงการ

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
หน่วย

มูลค่า

ยอดขาย
หน่วย

ยอดเหลือขาย

มูลค่า

หน่วย

มูลค่า

โกลเด้น ทาวน์
โกลเด้น ซิตี ้
ยอดรวม โครงการทาวน์โฮม
โกลเด้น นีโอ
โกลเด้น เพรสทีจ
แกรนดิโอ
เดอะ แกรนด์
ทู แกรนด์ โมนาโค

33
2
35
9
2
5
9
1

11,317
286
11,603
1,602
243
1,010
1,205
77

33,253
1,546
34,799
9,651
2,247
9,796
17,086
2,099

6,910
116
7,026
949
224
215
774
38

20,398
529
20,927
5,921
2,045
2,007
8,086
1,100

4,407
170
4,577
653
19
795
431
39

12,855
1,017
13,873
3,730
202
7,789
9,000
1,000

ยอดรวม โครงการบ้านเดี่ยว
และบ้านแฝด

26

4,137

40,880

2,200

19,158

1,937

21,721

โกลเด้น บิส

1

33

185

24

139

9

46

ยอดรวม โครงการอาคารพาณิชย์

1

33

185

24

139

9

46

62

15,773

75,864

9,250

40,224

6,523

35,640

ยอดรวมทัง้ หมด

แผนการดําเนินงานโครงการทีอ่ ยู่อาศัยของบริษทั ฯ ในปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานการเปิ ดโครงการใหม่ทงั้ สิน้ 22 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 24,824 ล้าน
บาท
ซึ่งแบ่งตามประเภทของโครงการที่อยู่อาศัยได้ดงั นี ้
โครงการทาวน์โฮม จํานวน
14 โครงการ
โครงการบ้านแฝด จํานวน
4 โครงการ
โครงการบ้านเดีย่ ว จํานวน
4 โครงการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

9

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการ

ประเภทของโครงการ

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริหารโครงการ / เจ้าของ

ขนาด

โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม:
โกลเด้นแลนด์ บิวดิง้

อาคารสํานักงาน

บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จํากัด

11,000 ตรม.

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์

อาคารสํานักงาน

GOLD

48,000 ตรม.

มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์

Office

GOLD/ บริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด1

48,000 ตรม.

สามย่าน มิตรทาวน์ (รีเทล)

Retail/Mixed Use Complex

GOLD/ บริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด1

32,000 ตรม.

สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์2

อาคารสํานักงาน

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้ จํากัด /
GVREIT

73,000 ตรม.

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์2

อาคารสํานักงาน

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้ จํากัด /
GVREIT

26,000 ตรม.

่ ักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์และโรงแรม:
โครงการทีพ
ทริปเปิ ้ลวาย เรสซิเด้นซ์

ห้องชุดพักอาศัย (สิทธิการเช่า) GOLD/ บริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด1

โรงแรมทริปเปิ ้ลวาย

โรงแรม

บริษัท ภักดีฮอสพิทาลิตี ้ จํากัด3/
บริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด1

112 ห้อง

โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ

โรงแรม

Frasers Hospitality/ GOLD

239 ห้อง

ดับเบิล้ ยู กรุงเทพฯ

โรงแรม

บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จํากัด
(บริษัทร่วม)

403 ห้อง

เมย์แฟร์ มาริออท หลังสวน

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ / โรงแรม Marriott International / บริษัท
แกรนด์ เมย์แฟร์ จํากัด และ GOLDPF

164 ห้อง

เดอะ แอสคอท สาทร

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ / โรงแรม Ascott International / บริษัท สาธร
ทรัพย์สิน จํากัด

177 ห้อง

สกาย วิลล่าส์

ห้องชุดพักอาศัย (สิทธิการเช่า) บริษัท สาธรทรัพย์สิน จํากัด

516 ห้อง

3 ห้อง

โครงการอืน่ ๆ :
โครงการพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ ที่ดินจัดสรร รีสอร์ท และ
คันทรี่ คลับ
สนามกอล์ฟ
หมายเหตุ:

GOLD

2,000 ไร่

1. บริษัทเกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด เป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มทีซีซี โดยบริษัทฯ มีสด
ั ส่วนการถือหุน้
อยู่ท่รี อ้ ยละ 49
2. เป็ นอาคารที่บริษัทฯ เป็ นผูบ
้ ริหารอาคารให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวน
เจอร์ (GVREIT)
3. บริษัท ภักดีฮอสพิทาลิตี ้ จํากัด เป็ นบริษัทที่จด
ั ตัง้ ขึน้ เพื่อบริหารงานส่วนโรงแรม โดยบริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี

จํากัดเป็ นผูถ้ ือหุน้ หลัก

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

10

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก ดังนี ้
(1) โครงการที่อยู่อาศัย
(2) โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม
2.2

โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ตุลาคม 2561 มิถุนายน 2562
ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

11,591.04

ร้อยละ

ตุลาคม 2560 กันยายน 2561
ร้อยละ

ตุลาคม 2559 กันยายน 2560

ร้อยละ

89.0 14,052.93

ล้านบาท

88.9 10,571.39

ร้อยละ

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

รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ

24.90

0.2

26.99

0.2

22.64

0.2

- กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและร่วม

18.06

0.1

-

-

90.04

0.7

- รายได้จากเงินลงทุน

10.38

0.1

13.53

0.1

15.84

0.1

- รายได้อ่นื ๆ

69.83

0.5

49.12

0.3

102.46

0.9

100.0 12,254.87

100.0

รายได้อ่นื :

รวม
2.3

13,017.71 100.0 15,795.65

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.3.1 โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดนิ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยเป็ นการพัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ ให้
ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีแบ
รนด์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี ้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ระดับราคา

โครงการปั จจุบนั

1. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 (2 โครงการ)
2. เดอะ แกรนด์ ปิ่ นเกล้า (2 โครงการ)
10 – 40 ล้านบาท
3. ทูแกรนด์ โมนาโค บางนา – วงแหวน
4. เดอะ แกรนด์ ลักซ์ บางนา – สวนหลวง
บ้านเดี่ยว
7 – 10 ล้าน
บาท

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์ 2 – 3 ชัน้
ทาวน์โฮม 2 ชัน้

1. ซีน - พระราม 2
2. บลิส - พระราม 2
3. แกรนดิโอ - พระราม 2
4. โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล – สุขาภิบาล 5
5. โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน
6. แกรนดิโอ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์
7. แกรนดิโอ บางแค
8. แกรนดิโอ เพชรเกษม 81

1. โกลเด้น นีโอ ๒ พระราม 2
2. โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์ – วงแหวน
3. โกลเด้น นีโอ ลาดพร้าว – เกษตรนวมินทร์
4. โกลเด้น นีโอ บางแค
3.5 – 7 ล้านบาท 5. โกลเด้นนีโอ สาทร
6. โกลเด้น นีโอ ๒ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์
7. โกลเด้น นีโอ รามอินทรา-วงแหวน
8.โกลเด้น นีโอ ๒ บางนา-กิ่งแก้ว
9. โกลเด้น นีโอ แจ้งวัฒนะ-เมืองทองฯ
3 - 5 ล้านบาท

1. โกลเด้น ซิตี ้ สาทร
2. โกลเด้น ซิตี ้ แจ้งวัฒนะ-เมืองทองฯ

2 – 3 ล้านบาท 1. โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ – สถานี
รถไฟฟ้าบางพลู
2. โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช – พัฒนาการ
3. โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน
4. โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา - คูบ้ อน
5. โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2
6. โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง-รัชดา
7. โกลเด้น ทาวน์ ศรีราชา-อัสสัมชัญ
8. โกลเด้น ทาวน์ ๒ ลาดพร้าว-เกษตรนวมิ
นทร์
9. โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์-สถานีรถไฟฟ้า
ไทรม้า
10. โกลเด้น ทาวน์ ๒ ปิ่ นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ระดับราคา
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้

5-7 ล้านบาท

โครงการปั จจุบนั
โกลเด้น ทาวน์ ๒ อ่อนนุช-ลาดกระบัง
โกลเด้น ทาวน์ ๓ สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา
โกลเด้น ทาวน์ ๒ พระราม 2
โกลเด้น ทาวน์ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ
โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง-แคราย
โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม
โกลเด้น ทาวน์ ศรีนครินทร์-สุขมุ วิท
โกลเด้น ทาวน์ อยุธยา
โกลเด้น ทาวน์ บางแค
โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน-สะพานใหม่
โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา-วงแหวน
โกลเด้น ทาวน์ ๓ บางนา-สวนหลวง
โกลเด้น ทาวน์ ๓ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์
โกลเด้น ทาวน์ สาทร
โกลเด้น ทาวน์ สุขมุ วิท-สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน-แคราย
โกลเด้น ทาวน์ เชียงราย-บิก๊ ซีแยกสนามบิน
โกลเด้น ทาวน์ ฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์
โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์-เวสต์เกต
โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้-สุขมุ วิท
โกลเด้น ทาวน์ รังสิต คลองสาม

• โกลเด้น บิส บางนา - กิ่งแก้ว

ซึ่งในปี 2562 นับจนถึงเดือนกันยายน ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึน้ ภายใต้แบ
รนด์ดงั กล่าว จํานวนทัง้ สิน้ 22 โครงการ มูลค่า 24,824 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. โกลเด้น ทาวน์ ๓ บางนา-สวนหลวง
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์โฮม 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 379 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,239 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

13

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

2.โกลเด้น ทาวน์ ๓ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์โฮม 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 211 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 711 ล้านบาท
3. โกลเด้น นีโอ ๒ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดโครงการ
: บ้านแฝด 2 ชัน้

จํานวนหน่วย
: 106 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 680 ล้านบาท
4. โกลเด้น นีโอ รามอินทรา-วงแหวน
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดโครงการ
: บ้านแฝด 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 79 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 470 ล้านบาท
5. โกลเด้น นีโอ ๒ บางนา-กิ่งแก้ว
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
รายละเอียดโ ครงการ
: บ้านแฝด 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 473 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 2,322 ล้านบาท
6. โกลเด้น ทาวน์ สาทร
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562
รายละเอียดโค รงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 392 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,715 ล้านบาท
7. เดอะแกรนด์ ลักซ์ บางนา-สวนหลวง
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดโครงการ
: บ้านเดี่ยว 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 61 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,569 ล้านบาท
8. โกลเด้น ทาวน์ สุขุมวิท - แบริ่ง
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 282 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,061 ล้านบาท
9. แกรนดิโอ เพชรเกษม 81
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: บ้านเดี่ยว 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 107 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,119 ล้านบาท
10. โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน-แคราย
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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จํานวนหน่วย
: 321 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,164 ล้านบาท
11. โกลเด้น ทาวน์ เชียงราย-บิ๊กซีแยกสนามบิน
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 22 - 23 มิถนุ ายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 353 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 825 ล้านบาท
12. โกลเด้น ซิตี ้ สาทร
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 119 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 798 ล้านบาท
13. โกลเด้น นีโอ แจ้งวัฒนะ-เมืองทองฯ
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดโครงการ
: บ้านแฝด 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 156 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,265 ล้านบาท
14. โกลเด้น ซิตี ้ แจ้งวัฒนะ-เมืองทองฯ
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 167 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 807 ล้านบาท
15. โกลเด้น ทาวน์ ฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 496 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,102 ล้านบาท
16. โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์-เวสต์เกต
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 290 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 907 ล้านบาท
17. โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้-สุขุมวิท
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 249 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 657 ล้านบาท
18. โกลเด้น ทาวน์ รังสิต คลองสาม
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 495 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 1,071 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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19. โกลเด้น ทาวน์ เจริญเมือง-ซุปเปอร์ไฮเวย์
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 7-8 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 131 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 375 ล้านบาท
20. โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม-พุทธมณฑลสาย 3
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 14 -15 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 291 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 816 ล้านบาท
21. แกรนดิโอ รามอินทรา - วงแหวน
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 21 -22 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: บ้านเดี่ยว 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 269 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 2,455 ล้านบาท
22. แกรนดิโอ วิภาวดี - รังสิต
วันเปิ ดโครงการ: วันที่ 28 -29 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ
: บ้านเดี่ยว 2 ชัน้
จํานวนหน่วย
: 292 ยูนิต
มูลค่าโครงการ
: 2,417 ล้านบาท

2.3.2 โครงการอาคารเชิ งพาณิ ชยกรรม
ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โครงการอาคารเชิ ง พาณิ ช ยกรรม บริษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะพัฒ นาและปรับ ปรุ ง คุณ ภาพในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทําให้
บริษัทฯ สามารถรับรูร้ ายได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ
ประเภท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม อาคารสํานักงาน และรับบริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี ้
โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)
โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตัง้ อยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัด
กับถนนรัชดาภิเษก (ไผ่สิงโต) ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ และสามารถ
เดินทางมายังตัวอาคารได้ดว้ ยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งมีทางเข้า-ออกจากตัวสถานีอยู่
ด้านหน้าอาคาร โครงการดังกล่าวเป็ นอาคารสํานักงานสูง 12 ชัน้ และชัน้ ใต้ดิน 3
ชั้น โดยออกแบบให้มี ค วามยื ด หยุ่น ในการจัด พื น้ ที่ ใ ช้ง าน ภายใต้ค อนเซปท์
Business+Creativity โดยได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิ ดใช้งานได้ตงั้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี
2559 เป็ นต้ น มา และได้ รั บ รางวั ล อาคารอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน รางวั ล LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่ง
สหรัฐ อเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ GOLD ในช่วง
ปลายปี 2559

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์
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โครงการ โกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง
โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ มีพืน้ ที่ให้เช่าทัง้ หมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง
8 ชัน้ และใต้ดิน 1 ชัน้ อาคารตัง้ อยู่ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดําริ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบี
ทีเอส ราชดําริราว 400 เมตร และยังอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สาํ คัญ
เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เกษรวิลเลจ เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ โรงแรมแกรนด์ไฮ
แอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล โกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ ได้รบั การออกแบบมาให้
สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพืน้ ที่ เพื่อตอบรับความต้องการของผูเ้ ช่าอาคารที่เป็ นบริษัท
ขนาดเล็กและกลาง

โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้

โครงการสาทร สแควร์
เป็ นอาคารสํานักงานสูง 40 ชัน้ และชัน้ ใต้ดิน 5 ชัน้ มีพนื ้ ที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตัง้ อยูใ่ น
ย่านธุรกิจที่สาํ คัญ ซึง่ เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถ
เข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพนื ้ ที่เช่าในแต่ละชัน้ ที่เป็ นพืน้ ที่เปิ ดโล่งไม่มีเสาและมีฝา้
เพดานสูงทําให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพืน้ ที่สาํ นักงานได้หลายแบบ อีกทัง้ ยังเป็ นอาคารอนุรกั ษ์
พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ
ได้ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารดังกล่าวให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)

โครงการสาทร สแควร์

โครงการ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุ งเทพ
เป็ นอาคารโรงแรมสูง 30 ชัน้ และชัน้ ใต้ดิน 5 ชัน้ มีจาํ นวนห้องพักรวม 403 ห้อง ตัง้ อยู่ในที่ดินแปลง
เดียวกับอาคารสาทร สแควร์ ซึ่งตัง้ อยู่ในใจกลางย่านธุรกิจ และใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี
ได้รบั การออกแบบให้เป็ นโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว แบรนด์ ดับเบิล้ ยู (W) ภายในเครือข่ายแมริออท
และอยู่ภายใต้การบริหารงานของเครือข่ายโรงแรมชั้นนําของโลก บจ.แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงแรมดังกล่าวเคยได้รบั รางวัลต่างๆ มากมายเช่น Best Design Hotel Worldwide 2015 บริษัทได้
ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อดําเนินงานโครงการนี ้ โดยปั จจุบนั บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 20

โรงแรม ดับเบิล้ ยู กรุงเทพ

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุ งเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok)
โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ สูง 14 ชัน้ มีชนั้ ใต้ดิน 1 ชัน้ และมีหอ้ งพักจํานวน
ทัง้ สิน้ 239 ห้อง ภายใต้การบริหารจัดการของเฟรเซอร์ฮอสปิ ธาลิตี ้ (Fraser Hospitality) ผู้
เข้าพักจะได้รบั ประสบการณ์ความสะดวกสบายเหมือนอยู่ท่ีบา้ น ซึ่งตัวอาคารตัง้ อยู่ใน
ที่ดินเดียวกันกับอาคารสํานักงานเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ด้วยทําเลที่ตงั้ ของโรงแรมที่ใกล้กับ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ท่าเรือคลองเตย และย่านการค้าที่สามารถเดินทางได้ดว้ ย
รถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเหมาะสําหรับผูท้ ่ตี อ้ งการจะเดินทางมาติดต่อธุรกิจ

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร และสกาย วิลล่าส์
เป็ นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ท่ีทนั สมัยตัง้ อยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง
35 ชั้น มีหอ้ งเซอร์วิสอาพร์ทเม้นท์ให้เช่าจํานวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จํากัด ที่เป็ นผูน้ าํ ในการ
บริการจัดการโรงแรมและที่พกั อาศัยชัน้ นําจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี ้ พืน้ ที่ของอาคารระหว่างชัน้ 21 ถึง 35 เป็ นที่ตงั้
ของ สกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซเนอร์ท่มี ีช่อื เสียง

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร
แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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โครงการเมย์แฟร์ แมริ ออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
เมย์แฟร์ แมริออท ที่ถกู ออกแบบให้เป็ นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ท่หี รูหราที่สดุ แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชัน้
ปั จ จุบัน ได้รับใบอนุญาตให้ป ระกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษั ท ได้ขายสิ ท ธิ การเช่าของอาคารดัง กล่ าวแก่กองทุน
โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟ้ ั นด์ (บริษัทถือหุน้ อยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจํานวน 164 ห้อง ห้องพักมี
ขนาดตัง้ แต่ 1 – 3 ห้องนอน บริหารโครงการโดย บจ.แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็ นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรม
ชัน้ นําของโลก โครงการตัง้ อยู่ใจกลางซอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวมลุมพินี
โครงการเมย์แฟร์ แมริออท
ซึ่งถือเป็ นบริเวณที่เป็ นสวนสาธารณะที่ใหญ่ท่สี ดุ ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์

นอกจากนีย้ งั มีอาคารสํานักงานที่บริษัทฯ ได้รบั เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี ้
• โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex)
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็ นอาคารสํานักงานให้เช่าเกรดเอ ย่านใจกลาง
เมือง ตัง้ อยู่หวั มุมถนนเพลินจิตและถนนวิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS)
สถานีเพลินจิต เป็ นอาคารอนุรกั ษ์พลังงานในระดับ LEED Platinum Certificated
จาก USGBC
• โครงการสาทร สแควร์ (Sathorn Square)

โครงการปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์

โครงการสาทร สแควร์ เป็ นโครงการอาคารสํานักงานให้เช่าเกรดเอ ตัง้ อยู่หวั มุมถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ – สาทร เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีช่องนนทรี เป็ นอาคารอนุรกั ษ์
พลังงานในระดับ LEED GOLD Certificated จาก USGBC
โครงการสามย่าน มิตรทาวน์
อาคารเชิงพาณิชยกรรม ที่บริษัทฯ พัฒนาภายใต้บริษัทร่วมทุน (บริษัทลงทุนร้อยละ 49)
ตัง้ อยู่ท่ีหวั มุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนพญาไท และทําทางเชื่อมเป็ นอุโมงค์จากสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน โดยพัฒนาเป็ นในรู ปแบบ Mixed-Use Complex มูลค่า
กว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยพืน้ ที่ 3 ส่วน ได้แก่ 1) พืน้ ที่สาํ นักงาน 2) ส่วนที่
พักอาศัยและโรงแรม และ 3) พืน้ ที่ศนู ย์การค้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการสามย่าน มิตรทาวน์

Drop off หน้าตึกสํานักงาน

สามย่าน มิตรทาวน์ พลาซ่า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

•
พืน้ ที่สาํ นักงาน: เป็ นอาคารสํานักงานเกรดเอ
ทัง้ สิน้ 31 ชัน้ คิดเป็ นพืน้ ที่ให้เช่า 48,000 ตารางเมตร พร้อมระบบ Turnstile เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย ประหยัด พลัง งานด้ว ยหลอด LED ทั้ง อาคาร ระบบปรับ อากาศสามารถปรับ
อุณหภูมิ ในพืน้ ที่ย่อยได้ (ระบบ VAV) และ พืน้ ที่สาํ นักงานแบบ Colum free เปิ ดให้ใช้บริการ
เมื่อปลายเดือน สิงหาคม 2562
•
ส่วนที่พกั อาศัย: ประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม 516 ยูนิต พร้อมด้วยระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วยคียก์ าร์ดในทุกห้องพักและประตูพืน้ ที่ส่วนกลางทัง้ หมด ครบครันด้วยสระ
ว่ายนํา้ ห้องออกกําลังกาย ห้อง Library ฯลฯ และโรงแรมจํานวน 112 ห้อง ที่แยกเป็ นสัดส่วน
ต่างหากจากส่วนพักอาศัย ส่วนอาคารชุด เปิ ดการขายและเริ่มจดทะเบียนสิทธิการเช่าไปเมื่อ
ปลายเดือน สิงหาคม 2562 ส่วนโรงแรมเริ่มเปิ ดให้ลูกค้าทดลองเข้าพักในเดือนกันยายน
2562
•
พืน้ ที่ศนู ย์การค้า: สูง 6 ชัน้ มีพืน้ ที่ให้เช่าทัง้ สิน้ 36,000 ตารางเมตร ด้วยแนวคิด
Learn Well, Live Well and Eat Well พรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าที่มีช่อื เสียงในบริเวณ สามย่าน
เดิม และร้านค้าที่เป็ นที่ตอ้ งการในปั จจุบนั มีโซน 24 ชั่วโมงไว้สาํ หรับคนนอนดึก อีกทัง้ ยังมี
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มิตรทาวน์ฮอลล์ ขนาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร ไว้จัดอีเวนท์ ประชุม สัมนา ฯลฯ และได้เปิ ดให้บริการใน
เดือนกันยายน ปี 2562
2.4

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.4.1 โครงการที่อยู่อาศัย

สภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม เมื่อดูจากตัวเลขจํานวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่ขายได้ครึง่ ปี แรกของปี 2562
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าเติบโตขึน้ จากเดิม 6,074 หน่วย
หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.70 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
• บ้านเดีย่ ว มียอดขายครึง่ ปี แรก 2562 = 6,619 หน่วย
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.61 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
• บ้านแฝด มียอดขายครึง่ ปี แรก 2562 = 2,383 หน่วย
ลดลงร้อยละ 9.53 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
• ทาวน์เฮ้าส์ มียอดขายครึง่ ปี แรก 2562 = 14,368 หน่วย
ลดลงร้อยละ 15.39 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี กอ่ นหน้า
• อาคารชุด มียอดขายครึง่ ปี แรก 2562 = 26,680 หน่วย
ลดลงร้อยละ 10.22 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี กอ่ นหน้า
• อื่น ๆ มียอดขายครึง่ ปี แรก 2562 = 605 หน่วย
ลดลงร้อยละ 28.32 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
โดยสถิติจาํ นวนยูนติ ที่อยู่อาศัยที่ขายได้รายหกเดือน ในช่วงปี 2561 - ครึง่ ปี แรก 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่แสดง
ในแผนภูมิต่อไปนี ้
กราฟเปรียบเทียบยูนิตขายที่อยูอ่ าศัย รายครึง่ ปี ปี 2561 -2562
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บ้านเดี่ยว

26,680

14,085 14,368

2,634 3,683 2,383

บ้านแฝด
ม.ค. - มิ.ย. 61

ทาวน์เฮ้าส์
ก.ค. - ธ.ค. 61

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs

อาคารชุด

ม.ค. - มิ.ย. 62

(AREA)

หากพิจารณาการเติบโตของจํานวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิ ดใหม่จะพบว่า ในช่วงครึง่ ปี แรก 2562 มีท่ีอยู่อาศัยเปิ ดใหม่จาํ นวน
ทัง้ สิน้ 45,870 หน่วย ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้าครึง่ ปี แรก 2561 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่
อาศัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
• บ้านเดีย่ ว มีหน่วยเปิ ดขายใหม่ครึง่ ปี แรก 2562 = 5,724 หน่วย
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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•
•
•
•

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.09 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
บ้านแฝด มีหน่วยเปิ ดขายใหม่ครึง่ ปี แรก 2562 = 2,947 หน่วย
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 41.48 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
ทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเปิ ดขายใหม่ครึง่ ปี แรก 2562 = 12,687 หน่วย
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.73 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี กอ่ นหน้า
อาคารชุด มีหน่วยเปิ ดขายใหม่ครึง่ ปี แรก 2562= 33,650
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 27.82 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า
อื่น ๆ มีหน่วยเปิ ดขายใหม่ครึง่ ปี แรก 2562 = 489 หน่วย
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 35.08 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า

โดยสถิติจาํ นวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิ ดใหม่รายหกเดือน ในช่วงปี 2561 - ครึง่ ปี แรก 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่
แสดงในแผนภูมิต่อไปนี ้

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs

(AREA)

หากเทียบสัดส่วนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิ ดใหม่ในครึง่ ปี แรก 2562 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการเปิ ดขายคอนโดมิเนียมยังคงเป็ น
อันดับสูงสุดในตลาด รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามลําดับ

11%

5%

บ้านเดี่ยว 11%
บ้านแฝด 5%

61%
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

23%

ทาวน์เฮ้าส์ 23%
อาคารชุด 61%
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ที่มา : Agency for Real Estate Affairs
จากสภาพตลาดที่อยูอ่ าศัยที่มีผพู้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์จาํ นวนมาก การแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั ที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึน้ บริษัทฯ จึงได้กาํ หนดกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้
ดังนี ้
• กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า
เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่
แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงควรมีสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละระดับราคา
หรือพืน้ ที่นนั้ ๆ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในแต่ละกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง การออกแบบยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์พืน้ ที่ใช้สอยให้สูงที่สุดจากพืน้ ที่ท่ีมีอยู่ รวมถึงการเพิ่ม
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กบั สินค้า
อีกทัง้ ยังพัฒนาสินค้าประเภทบ้านแฝดให้มีฟังก์ช่นั บ้าน สภาพโครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
บ้านเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนั้นๆ โดยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นกว่าในราคาที่เ หมาะสมกับกลุ่มเป้า หมาย (An
Affordable Stylish Living)
• กลยุทธ์ด้านทําเลทีต่ ั้ง
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตงั้ โครงการ โดยทุกทําเลที่บริษัทฯ เลือกจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯ ตัง้ ไว้และต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน โดยโครงการ
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะตัง้ อยู่ในทําเลที่ดี อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมองในด้านความสะดวกในการคมนาคม การเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับทําเลตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน และ
แผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากราคาที่ดินที่
ปรับตัวสูงขึน้ บริษัทฯ จึงมีการวางแผนการเลือกซือ้ ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
• กลยุทธ์ด้านราคา
การตัง้ ราคาของสินค้าของทางบริษัทฯ นัน้ จะมีการสํารวจสภาพตลาดบริเวณทําเลเป้าหมาย ทัง้ ราคา โปรโมชั่น
สินค้า สภาพโครงการ และอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็ นประจําและต่อเนื่อง โดยสร้าง
แรงจูงใจและความคุม้ ค่าตามลักษณะสินค้า ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาร่วมกับปั จจัยด้าน
ต้นทุน ทําเล รู ปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด ซึ่งบริษัทได้ทาํ ราคาให้เหมาะสมกับตลาดที่จะพัฒนา โดย
คํานึงถึงการยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาที่ผูบ้ ริโภคต้องจ่าย (Value for Money) และการเพิ่ม
คุณค่าด้านฟั งก์ช่นั บ้านที่มีมากกว่าหรือสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีกว่า เป็ นต้น
• กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
บริษัทฯ มีนโยบายในการทําการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้
มากที่สดุ ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ ดังนี ้
1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัทฯ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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2) การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
3) การโฆษณาผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ในช่วงกิจกรรมต่างๆ
4) การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th เฟซบุ๊ค อินสตา
แกรม และเว็บไซต์ต่างๆ
5) การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้
แนะนําให้ลกู ค้าใหม่ซอื ้ โครงการ
อีกทัง้ บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับรูปแบบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องมีจดุ เด่น มีเอกลักษณ์ทนั สมัย
น่าติดตาม และง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้อย่างดี

• กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยงานก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็ นส่วนๆ เช่น งานฐานราก
งานปูน งานติดตัง้ ชิน้ ส่วน งานปูพืน้ กระเบือ้ ง และงานหลังคา เป็ นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาที่มีความ
ชํานาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าวและจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ
อันได้แก่ วิศวกรและผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็ นไปตามรู ปแบบและมาตรฐานที่
กําหนด ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุก่อสร้างเองซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ยัง จัด ตั้ง ฝ่ ายพัฒ นาคุณ ภาพสิ น ค้า (Quality Development) เพื่ อ พัฒ นาวิ ธี ก ารก่ อ สร้า ง และหา
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพและต้นทุนที่เหมาะสม

2.4.2 โครงการอาคารเชิ งพาณิ ชยกรรม
ตลาดอาคารสํานักงานยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากศูนย์วิจยั ของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) ระบุว่า ณ
ไตรมาส 2 ปี 2562 ปริมาณพืน้ ที่สาํ นักงานให้เช่าของอาคารสํานักงานที่สร้างเสร็จในกรุงเทพฯ ทัง้ หมดมีประมาณ 8.93
ล้านตารางเมตร จากพืน้ ที่ดงั กล่าวเป็ นพืน้ ที่ท่ถี กู เช่าแล้ว 8.31 ล้านตารางเมตร หรือ อัตราพืน้ ที่ว่างมีสดั ส่วนอยู่ต่าํ กว่าร้อย
ละ 6.9 ของพืน้ ที่สาํ นักงานให้เช่าทัง้ หมดซึ่งจัดว่าเป็ นอัตราพืน้ ที่ว่างที่ต่าํ และคาดการณ์ว่าในปี 2562 นีจ้ ะมีอตั ราการเช่า
เฉลี่ยของสํานักงานเกรดเอ อยู่ในราคา 1,055 บาทต่อตารางเมตร ส่วนอาคารสํานักงานสร้างใหม่ ซีบีอาร์อี ระบุว่าในไตร
มาสที่ 2 ยังไม่มอี าคารสํานักงานสร้างใหม่แล้วเสร็จ แต่ในไตรมาส 3 คาดว่าโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
จะแล้วเสร็จ มีพืน้ ที่รวม 48,000 ตารางเมตร โดยเป็ นอาคารที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District CBD) เพียง 1 อาคาร
ความต้องการพืน้ ที่สาํ นักงานเช่าและอัตราค่าเช่ายังมีแนวโน้มสูงขึน้ โดยเฉพาะในอาคารสํานักงานเกรดเอ ในย่าน
Central Business District (CBD) ที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ่งเป็ นผลมาจากความต้องการเช่าอาคารที่เพิ่มขึน้
ในขณะที่พืน้ ที่อาคารสํานักงานเกรดเอ ยังคงเพิ่มขึน้ อย่างจํากัด กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการเช่าสํานักงานเพิ่มขึน้ ในปี นี ้
เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ consumer finance (ธนาคารและสถาบันการเงินที่ขยาย
ธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตและให้บริการออนไลน์ ไม่ใช่การขยายหรือเพิ่มสาขา)
อย่างไรก็ตาม ตลาดอาคารสํานักงานมีปัจจัยกดดันจากสํานักงานให้เช่ารู ปแบบใหม่ หรือ “co-working space” ที่มี
ลักษณะพืน้ ที่เป็ นสํานักงานเต็มรู ปแบบพร้อมด้วยอุปกรณ์พืน้ ฐานที่จาํ เป็ น โดยคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้สอย
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ ช่าที่ไม่ตอ้ งการลงทุนตบแต่งพืน้ ที่สาํ นักงานและต้องการความยืดหยุ่นสูง co-working
space จึงเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดของอาคารสํานักงานให้เช่าเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ ในไตรมาส 2 มีอาคารสํานักงาน
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็ นพืน้ ที่สาํ นักงานใหม่ให้เช่าอีกประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร และจะทยอยสร้างเสร็จ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ในช่วง 3 ปี นี ้ ข้อมูลจาก ซีบีอาร์อี ระบุเพิ่มว่า ขณะนีม้ ีท่ีดินใจกลางเมืองหลายแปลงกําลังถูกพัฒนาและอยู่ในขั้นตอน
วางแผนก่อสร้างเป็ นอาคารสํานักงานให้เช่าอีก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสํานักงานให้เช่าในอนาคต โดยในระยะยาว
หากพืน้ ที่ให้เช่ามีมากกว่าความต้องการ อาจส่งผลกระทบให้อตั ราพืน้ ที่ว่างจะเพิ่มขึน้ และอัตราค่าเช่าจะลดลงตามลําดับ
เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูเ้ ช่าโดยในปี 2561 บริษัท
ฯ ได้จดั กิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผเู้ ช่าอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การจัดกิจกรรมขายสินค้าลดราคาจากแบรนด์สินค้าชัน้ นํา, กิจกรรมขาย
อาหารและขนม (Food Truck), กิจกรรมประกวดร้องเพลง (singing contest), กิจกรรมวิ่ง “Vertical Run”, กิจกรรมตาม
งานประเพณีเช่น ตักบาตรรับปี ใหม่ สรงนํา้ พระช่วงเทศกาลสงกรานต์, กิจกรรมเพื่อช่วยสังคมต่างๆ, กิจกรรมเพื่อความ
ปลอดภัย อันได้แก่ การซ้อมอพยพคนภายในของผูเ้ ช่าอาคารหากเกิดเหตุอคั คีภยั ประจําปี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึน้ นีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความบันเทิง สันทนาการ, ความสะดวกสบาย เน้นยํา้ ความปลอดภัยในอาคารสูง และสร้างสังคมที่
น่าอยู่ในอาคาร กิจกรรมดังกล่าว จึงเป็ นส่วนช่วยสะท้อนผลการดําเนินงานของอาคารทัง้ ของบริษัทฯ และอาคารที่บริษัทฯ
เป็ นผูบ้ ริหารอาคาร ให้รกั ษาระดับอัตราการเช่าเกือบ 100% และอัตราค่าเช่าได้สูงเป็ นอันดับต้นๆ ในระดับเดียวกันใน
ตลาด
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงการ การออกแบบ และการอนุรกั ษ์พลังงาน นอกจากทัง้ 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้รบั การรับรองเป็ นอาคารที่ก่อสร้างให้
ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership in Energy and Environment
Design) ของ USGBC แล้วนั้น อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ยังได้รับรางวัล Thailand
Energy Awards และ ASEAN Energy Awards และเมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ได้รบั
รางวัล 2 รางวัล Best Office Development และ Best Green Development จาก Thailand Property Awards 2017
และล่าสุด FYI Center ยังได้รบั รางวัลด้านอนุรกั ษ์พลังงาน ประเภทอาคาร – อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน
(อาคารใหม่) จากการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561
สําหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพืน้ ที่สาํ นักงาน จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศ และบริษัทต่างชาติชั้นนําจํานวน
ประมาณ 500 ราย โดยผูเ้ ช่าต้องการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดขององค์กรบนทําเลใจกลางเมือง สถานที่ตงั้ ใกล้ระบบ
ขนส่งสาธารณะหรือเชื่อมกับรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือเอ็มอาร์ทีท่ีลกู ค้าและพนักงานของผูเ้ ช่าสามารถเข้าถึงอาคารสํานักงาน
ได้โดยสะดวก การเป็ นอาคารประหยัดพลังงานส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทํางานของพนักงานจะช่วยให้
พนักงานรักองค์กรและภูมิใจต่อความใส่ใจที่องค์กรมีให้ต่อพนักงาน นอกจากนีผ้ เู้ ช่ามักจะเลือกพืน้ ที่เช่าที่มีความยืดหยุ่น
ในการจัดสํานักงานได้หลากหลายรู ปแบบที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์กรผู้เช่าได้ ซึ่งอาคารต่างๆ
ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติท่สี ามารถรองรับผูเ้ ช่าบริษัทขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการดังกล่าวของลูกค้าได้ทงั้ หมดที่กล่าวมา
ด้านกลยุทธ์ในการปล่อยเช่าพืน้ ที่ บริษัทฯ ดําเนินการผ่าน Agency ชัน้ นําซึ่งเป็ นธุรกรรมปกติของการเช่าอาคารสํานักงาน
ที่ลกู ค้าจะติดต่อผ่าน Agency ดังนั้น บริษัทฯ จะประสานงานกับ Agency อย่างใกล้ชิด คัดสรรและตรวจสอบประวัติ
ลูกค้า ประเภทธุรกิจของลูกค้า พร้อมให้ขอ้ มูลที่ลกู ค้าต้องการ และเสนอราคาค่าเช่าที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลจนถึง
ที่สุด นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีการทํากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และรักษาระดับการบริการ มีมาตรฐานและ
กระบวนการจัดการอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มีการตรวจสอบงานระบบและบํารุงรักษาอยู่สมํ่าเสมอ
อีกทัง้ ยังมีช่องทางสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กับผูเ้ ช่าผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ อินเตอร์เน็ตและโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ เช่น เว็บ
เพจ เฟซบุค อย่างต่อเนื่องเพื่อตอกยํา้ แบรนด์ของอาคารสํานักงาน
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ

2.5.1 การจัดหาวัตถุดิบ
โครงการที่อยูอ่ าศัย
ที่ดิน

ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทําเลเดิมซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจนเพื่อทดแทนสินค้าในโครงการเดิมที่
กําลังจะหมดไป และในทําเลใหม่ท่แี ตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสําคัญใน
การจัดหาที่ดินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการเป็ นอย่างมากเนื่องจากเป็ นปั จจัยหลักในการแข่งขัน
ดังนัน้ ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ทําให้ตน้ ทุนโครงการเพิ่มสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามจัดหาที่ดิน
ในทําเลที่เหมาะสมกับราคา เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือทางด่วน
มาก แต่ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการซือ้ ที่ดินผืนใหญ่ เพื่อพัฒนาหลายโครงการ
ครอบคลุมทุกระดับราคาสินค้าที่อยู่อาศัยในทําเลเดียวกัน โดยในขัน้ ตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีทีม
วิจัยในการสํารวจสภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผูบ้ ริโภค จากนั้นจะทําการประมวลผลการศึกษาเพื่อ
นํามากําหนดแนวคิดรูปแบบ ทําเลที่ตงั้ ที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดซือ้ ที่ดิน ที่มีศกั ยภาพและสามารถนํามาพัฒนาได้ทนั ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กําหนด แบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง คือ
1. จากที่ดินที่นายหน้าขายที่ดินนํามาเสนอ และ บริษัทฯ เป็ นคนกําหนดทําเลเพื่อให้นายหน้าดําเนินการ
2. ติดต่อซือ้ ที่ดินโดยทีมงานของบริษัทฯ โดยตรง กับเจ้าของที่ดิน
3. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการซือ้ ที่ดินในสื่อต่างๆ ทัง้ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
วัสดุก่อสร้าง
บริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็ นผู้
จัดซือ้ วัสดุก่อสร้างเอง โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึน้ ไปกับผูจ้ าํ หน่ายวัสดุก่อสร้าง
อีกทัง้ การสั่งซือ้ เป็ นจํานวนมากจะทําให้บริษัทฯ สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผูข้ ายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้
ทั้งนีฝ้ ่ ายจัดซือ้ จะทําหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้าง แล้วนํามาประเมินและคํานวณเป็ นต้นทุนค่า
ก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่
ประมาณไว้ บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุอ่นื ที่มีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกันทดแทน
โครงการอาคารเชิงพาณิ ชยกรรม
ที่ดิน
ที่ดินที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรม ควรเป็ นทําเลที่ตงั้ อยู่ในย่านธุรกิจ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย
หากอยู่ในแนวรถไฟฟ้าจะเป็ นปั จจัยหนุนต่อโครงการยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การจัดหาที่ดินในทําเลดังกล่าวมีความท้าทาย
มากขึน้ เนื่องจากข้อจํากัดของพืน้ ที่ และราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึน้ ทุกปี นอกจากนีเ้ งื่อนไขของกรรมสิทธิ์ของที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวมักจะเป็ นการขายสิทธิ์การเช่าระยะยาวแทนที่จะขายโอนกรรมสิทธิ์ขาด ดังนั้น ในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนา
โครงการจึงต้องรอให้ท่ดี ินผืนนัน้ ๆ หมดภาระผูกพันตามสัญญาเดิมหรือปลอดจากภาระใดๆ เสียก่อน
อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ มีทั้งประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาโครงการในรู ปแบบที่หลากหลายทั้ง
อาคารสํานักงาน, โรงแรม, เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และศูนย์การค้า อีกทัง้ บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการเช่าและพัฒนาที่ดิน
กับเจ้าของที่ดินรายใหญ่มาอย่างยาวนานและได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่ามาด้วยดีโดยตลอด จนมีช่ือเสียง
และได้รบั การยอมรับโดยทั่วไป เหล่านีส้ ่งผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาที่ดินแปลงที่มีศกั ยภาพเช่น ที่ดินโครงการ
FYI Center ที่ตงั้ อยู่บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 เป็ นต้น
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ในการเช่าที่ดินนัน้ บริษทั ฯ จะทําสัญญาการเช่าที่ดินโดยทั่วไปเป็ นเวลา 30 ปี และ/หรืออาจมีเงื่อนไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี
การพัฒนาโครงการจึงต้องเน้นพัฒนาในที่มีศกั ยภาพสูงและการคมนาคมสะดวก การจัดหาที่ดินในแต่ละครัง้ ฝ่ ายบริหาร
จะเป็ นผูเ้ ข้าไปดูพืน้ ที่ดว้ ยตนเอง โดยมีการศึกษาข้อดีขอ้ เสีย ข้อมูลด้านกฎหมายและผังเมืองและข้อมูลทางการตลาด
อย่างละเอียด ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หรือเช่าที่ดินในแต่ละแปลง
วัสดุก่อสร้าง
ปั จจุบนั ผูร้ บั เหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดหาวัสดุสาํ หรับการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดราคา
ของวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึน้
รวมถึงปั ญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง อีกทั้งการจ้างเหมาจะทําการคัดเลือกผูร้ บั เหมาที่มี
ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมาเป็ นที่ยอมรับ เพื่อสามารถส่งมอบงานที่มีคณ
ุ ภาพได้ตามกําหนดการ
ตามสัญญา

2.5.2 การพัฒนาโครงการ
โครงการที่อยูอ่ าศัย
บริษัทฯ จะศึกษาความเป็ นไปได้ของการขายและพัฒนาโครงการ โดยฝ่ ายขาย การตลาด และฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ จะทํางาน
ร่วมกันในการสํารวจตลาด การออกแบบ การตัง้ ราคา หลังจากบริษัทฯ ได้ซอื ้ ที่ดินแล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการออกแบบด้าน
สถาปั ตยกรรมทัง้ ออกแบบเอง และว่าจ้างบริษัทออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตัวบ้าน และ
การออกแบบภายในบ้าน จากนัน้ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาเพื่อวางแผน/ดําเนินการก่อสร้างบ้านและการตรวจสอบคุณภาพโดยมี
ขัน้ ตอนการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
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โครงการอาคารเชิงพาณิ ชยกรรม
บริษัทฯ จะเปิ ดประมูลราคาในส่วนของงานผูร้ บั เหมาโครงการ โดยผูท้ ่ีชนะการประมูลจึงจะทําสัญญาการก่อสร้างแบบทัง้
โครงการและมีการรับประกันราคา โดยมีขนั้ ตอน ดังนี ้

2.5.3 ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
โครงการที่อยูอ่ าศัย
สําหรับโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในทุกๆ โครงการ เพื่อมิให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้วางระบบบําบัดนํา้ เสียสําหรับบ้านแต่ละหลังและระบบบําบัดนํา้ เสียส่วนกลาง
รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํา้ ทิง้ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางนํา้ สาธารณะต่อไป
สําหรับโครงการที่ตอ้ งจัดทําผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขอ
อนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างโครงการและดําเนินมาตราการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงาน
ก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ
โครงการอาคารเชิงพาณิ ชยกรรม
สําหรับอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง บริษทั ฯ ได้มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในทุกๆ โครงการ
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้วางระบบบําบัดนํา้ เสียรวมสําหรับส่วนใช้สอยทั้งหมด รวมถึงจัดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพนํา้ ทิง้ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางนํา้ สาธารณะต่อไป เพื่อทําให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดีบริษัทฯ จึงคํานึงถึงการเพิ่มต้นไม้หรือพืน้ ที่สีเขียวของโครงการ มากกว่าที่กาํ หนดในกฎหมายเสมอ
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นอกเหนือจากนัน้ บริษัทฯ ยังว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อ สร้าง
อาคาร และดําเนินมาตราการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ
อี ก ทั้ง บริ ษั ท ฯ ยัง ออกแบบและก่ อ สร้า งอาคารเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ พ ลัง งานโดยเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล “LEED
(Leadership in Energy and Environment Design) Certificated” กั บ USGBC เช่ น โครงการอาคารสํา นัก งานสาทร
สแควร์ เป็ นนวัตกรรมใหม่ของอาคารที่เน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีระบบระบายอากาศ ควบคุมระดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การหมุนเวียนของระบบทําความเย็นโดยใช้ระบบนํา้ เย็น (ไม่มีสารเคมี) และระบบแสงสว่างในพืน้ ที่
อาคารจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือ หลอด LED เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า เป็ นต้น

2.5.4 งานที่ยงั ไม่ได้ ส่งมอบ
2.5.4.1 โครงการที่อยูอ่ าศัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มียอดบ้านที่ได้รบั การจองแล้วและรอโอนใน 37 โครงการ จํานวนรวม 1,102 หน่วย
คิดเป็ นมูลค่าขายทัง้ สิน้ 4,537 ล้านบาท

2.5.4.2 โครงการอาคารเชิงพาณิ ชยกรรม
ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ กํา ลั ง ดํา เนิ น การพั ฒ นาโครงการ สามย่ า น มิ ต รทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN) บนที่ ดิ น ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเนือ้ ที่ 13-3-93.64 ไร่ โดยพัฒนาเป็ นอาคาร Mixed-Use Complex ซึ่งประกอบไปด้วย
พืน้ ที่สาํ นักงาน ที่พกั อาศัย โรงแรม ห้องอเนกประสงค์ โรงภาพยนตร์ และศูนย์การค้า ซึ่งจะก่อสร้างเป็ นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น สองทาวเวอร์ ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พืน้ ที่ก่อสร้างรวม 222,887 ตารางเมตร โดยอาคารดังกล่าวได้รบั
ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็ นที่เรียบร้อย ส่วนงานผูร้ บั เหมาหลักได้ทาํ การประมูล
และคัดเลือกให้บริษัท นันทวัน จํากัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) เข้าเริ่มงานก่อสร้างในต้นเดือนมกราคม 2560 โดยมี
กําหนดการแล้วเสร็จของอาคารภายใน ปี 2562 นอกจากนีโ้ ครงการยังได้มีการสร้างทางเดินเชื่อมใต้ดินจากชัน้ ใต้ดินของ
โครงการไปยังสถานีรถไฟฟ้าสามย่าน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผมู้ า
ใช้อาคาร โดยได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา และได้ทาํ การคัดเลือกผูร้ บั เหมาที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานดังกล่าว อันได้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ าํ เนินงานดังกล่าว ซึ่งปั จจุบนั งาน
ดังกล่าวได้แล้วเสร็จและทําการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิ ดใช้ทางเชื่อมดังกล่าวอย่างเป็ นทางการในเดือน
กันยายน 2562
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ปัจจัยความเสี่ ยง

จากการประเมินของฝ่ ายจัดการพบว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจากการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1

ปัจจัยเสี่ ยงด้านการดําเนินงาน

เนื่องด้วยลักษณะที่ตา่ งกันของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงจัดประเภทความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจคือ 1) ธุรกิจ
โครงการที่อยู่อาศัย และ 2) โครงการเชิงพาณิชยกรรม ดังนี ้
3.1.1

โครงการที่อยู่อาศัย

ความเสีย่ งในการดําเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยแบ่งออกได้เป็ น 9 ปั จจัยหลัก อันได้แก่
3.1.1.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์
แนวโน้ม ตลาดผู้พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ไ ด้มี แ ผนธุ ร กิ จ ลงทุน ในแนวราบมากขึ น้ ทํา ให้เ พิ่ ม ทางเลื อ กให้ลูก ค้า มี ตัว
เปรียบเทียบและชะลอการตัดสินใจ การเลือกทําเล และสินค้าในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการหาที่ดินล่วงหน้าเพื่อวางแผน
ระยะยาวในการพัฒนาโครงการจึงสําคัญมาก และต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยสภาวะเศรษฐกิจและตลาด
อสังหาริมทรัพย์ท่ียงั คงชะลอตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยจากความผันผวนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ทางบริษัท
ฯ จึงได้ให้ความสําคัญในการติดตามดัชนีชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนัน้
3.1.1.2 ความเสี่ ยงด้านการบริ หารต้นทุน
เนื่องจากในปี ท่ีผ่านมาผูผ้ ลิตหลายหลายเริ่มปรับราคาวัสดุก่อสร้างบางประเภท ซึ่งจะมีผลทําให้ตน้ ทุนสินค้าสูงขึน้ และ
กําไรสินค้าที่เป็ น backlog ลดลง บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อ สร้างและต้น ทุนแรงงาน โดยการเจรจากับทางผู้ผ ลิ ต ให้ค งราคาเดิ มสําหรับสิ น ค้าที่ เป็ น backlog และ
พิจารณาผูผ้ ลิตรายใหม่เพื่อเปรียบเทียบราคา โดยจัดซือ้ วัสดุก่อสร้างบางรายการจากผูผ้ ลิตโดยตรง และยังมีการจัดการ
ประกวดราคาจากตัวแทนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมที่สุด รวมถึงมี
แผนการหาวัสดุทดแทนในกรณีท่ีราคาวัสดุปรับตัวสูงขึน้ หรือขาดแคลนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน
รวมถึงการจ้างผูร้ บั เหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผูร้ บั เหมารายใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานในการก่อสร้างได้
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างและออกแบบสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้
วัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.1.1.3 ความเสี่ ยงของการขาดแคลนแรงงานและผูร้ ับเหมา
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงของการขาดแคลนผูร้ บั เหมา บริษัทฯ จึงมีแนวทางการบริหารจัดการโดยการสร้างสายสัมพันธ์อนั ดี
กับผูร้ บั เหมาผ่านการสนับสนุนในด้านการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผรู้ บั เหมา, การถ่ายทอดองค์ความรูท้ ่ีเกี่ยวข้อง, การจัดสรร
ปริมาณงานให้แก่ผรู้ บั เหมาแต่ละรายอย่างโปร่งใส เป็ นธรรมบนหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด มีการปรับขึน้ ค่าจ้างให้แก่
ผูร้ บั เหมาเมื่อต้นทุนการดําเนินงานของผูร้ บั เหมาเพิ่มขึน้ เช่น ค่าจ้างแรงงานขัน้ ตํ่า ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึน้ ตาม
ความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ท่กี าํ หนด รวมถึงดูแลให้ผรู้ บั เหมาได้รบั ค่าจ้างตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
ในขณะเดียวกันบริษัทได้นาํ แนวคิดการก่อสร้างบ้านแบบสําเร็จรูป (Pre-cast) มาใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงการขาดแคลน
แรงงานอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการก่อสร้างบ้านสําเร็จรูปจะใช้ผนังและชิน้ งานที่ได้ขึน้ รูปจากโรงงานมาประกอบที่หน้างาน
ทําให้นอกจากจะใช้เวลาการก่อสร้างน้อยกว่าการก่อสร้างบ้านแบบเดิมแล้ว ยังสามารถลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลงไป
ได้ดว้ ย
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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3.1.1.4 ความเสี่ ยงด้านตลาด การขาย และลูกค้าไม่รับโอน
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องทําเลของ
โครงการ การพัฒนาฟั งก์ช่ นั และสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เหนือกว่าคู่แข่งในราคาที่แข่งขันได้ โดยบริษัทฯ ได้ทาํ
การสํารวจทําเลและบริเวณโดยรอบก่อนการตัดสินใจซือ้ ที่ดิน รวมถึงทําการศึกษาสภาพตลาดและสร้างระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็ นระบบ เพื่อนําไปวิเคราะห์ในการเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนัน้ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และทําให้สามารถประมาณการยอดขายได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริง
ในการลดความเสี่ยงของลูกค้าไม่รบั โอน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้ลกู ค้าเข้าตรวจรับสินค้าล่วงหน้า และมีระบบการแก้ไข
หรือซ่อมแซมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ
นอกจากนี ้ ทางบริษัทฯ ยังช่วยลูกค้าในการประสานงานกับสถาบันการเงินด้านวงเงินกูเ้ พื่อให้ได้รบั การอนุมตั ิตรงตามงวด
การรับโอนกรรมสิทธิ์
3.1.1.5 ความเสี่ ยงจากการปล่อยสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารพาณิ ชย์
ปั จจุบนั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผบู้ ริโภคที่ซอื ้ ที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกของภาระ
หนีส้ ินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์จะปฏิเสธไม่อนุมตั ิสินเชื่อแก่ลกู ค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มธนาคาร ใช้หลักเกณฑ์
ของบริษัท เพื่อกระตุน้ และจูงใจให้กลุ่มธนาคารอนุมตั ิสินเชื่อเร็วขึน้ และปฏิเสธน้อยลง นอกจากนีย้ งั มีมาตรการ LTV ที่ทาํ
ให้ลกู ค้าต้องจ่ายเงินเดาวน์มากขึน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบือ้ งต้นและความสามารถใน
การผ่อนชําระเงินกูข้ องลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตัง้ แต่ช่วงที่เข้ามาซือ้ โครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงิน ซึ่งจะทําให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง รวมถึงการเตรียมความพร้อมและให้คาํ แนะนํากับลูกค้า
ในการขออนุมตั ิสินเชื่อ และหาแนวทางร่วมกันกับกลุ่มธนาคารเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสําหรับลูกค้าบ้านหลังที่
สอง และหลังที่สาม
3.1.1.6 ความเสี่ ยงด้านการบริ หาร
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1.

2.

ฝ่ ายโครงการ ต้องมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพืน้ ที่ขา้ งเคียงและชุมชน ต้องมี
การจัดการให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ กําหนดมาตรฐานวัสดุ กําหนดรายละเอียด
การขายให้ชดั เจน รวมถึงชีแ้ จงเรื่องการรับประกันสินค้าต่างๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และต้องมี
การจัดการบริการหลังการขายที่ดี สร้างความเข้าใจให้ลกู ค้า
ฝ่ ายสนับสนุนโครงการ ต้องกําหนดระยะเวลาการทํางานให้สอดคล้องและส่งเสริมกับแผนงานของโครงการ
เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

3.1.1.7 ความเสี่ ยงด้านการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ
1.

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซือ้ ที่ดินได้ ในขัน้ ตอนการซือ้ ที่ดินนัน้ บางครัง้ บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถซือ้ ที่ดินแปลงที่
ต้องการได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดงั นี ้
- มีผซู้ อื ้ รายอื่นเข้ามาซือ้ แข่งกับบริษัทฯ โดยให้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า
- เจ้าของที่ดินเพิ่มราคาขายสูงกว่าราคาเดิมที่แจ้งไว้มาก
- บริษัทฯ ไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้ต่อเนื่องเป็ นผืนเดียวกันซึ่งอาจจะเกิดจากเจ้าของที่ดินบางรายเปลี่ยน
เงื่อนไขการขายหรือมีผมู้ าทําสัญญาซือ้ ขายที่ดินบางแปลงดักไว้ก่อนแล้ว

2. การซือ้ ที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแม้ว่าในขัน้ ตอนการซือ้ ที่ดินของบริษัทฯ จะมีการทํา Check list ทัง้ ก่อนที่จะขออนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครัง้ ก่อนที่จะวางเงินมัดจําในการทําสัญญาซือ้ ที่ดิน แต่ก็อาจจะ
เกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้ โดยปั ญหาอาจจะเกิดจากการตีความที่แตกต่างกันของหน่วยราชการที่
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์พืน้ ที่ดิน หรือ การที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพพืน้ ที่ได้อย่างละเอียดก่อนทํา
สัญญา เป็ นต้น
ทัง้ นีถ้ า้ เกิดข้อผิดพลาดขึน้ มาจริง บริษัทฯ ก็ได้วางแนวทางแก้ปัญหาไว้โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนา
โครงการให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ ที่และการใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ให้นอ้ ย
ที่สดุ หรือไม่กระทบเลย
3. ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดินที่จดั ซือ้ มาแล้วให้ได้รบั ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดได้หรือไม่ บริษัทฯ ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยทําการวิเคราะห์สภาพตลาด
ทั้งด้านความต้องการและสินค้าคงเหลือจากผูป้ ระกอบการรายอื่นในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อปรับปรุ งข้อมูลทางด้าน
การตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทําเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้บริษัทฯ
สามารถปรับแนวทางในการพัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้
ถูกต้อง การพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ข้างต้น ทําให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการซือ้ ที่ดินได้เป็ นอย่างดี
3.1.1.8 ความเสี่ ยงเรื่ องการดําเนินการทางด้านจัดสรรและกฎหมายจัดสรร
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบียบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการเวนคืนที่ดินเพื่อทําถนนหรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอื่นๆ ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงการของบริษัททําให้ล่าช้ากว่ากําหนด เกิดจากระเบียบขัน้ ตอน
การขออนุญาตที่กาํ หนดขึน้ ใหม่ทาํ ให้มีความยุ่งยากขึน้ ต้นทุนผูป้ ระกอบการสูงขึน้ รวมทั้งการหยุดชะงักทั้งหมดหรือ
บางส่วน ไม่สามารถเดินหน้าได้ทาํ ให้รายได้ต่ าํ กว่าเป้า เนื่องจากภาครัฐใช้เวลานานในการทําประชามติและสรุ ปว่า
สามารถจะทําได้หรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้ทาํ การควบคุมความเสี่ยงในด้านนี ้ โดยจัดทําแบบสํารวจที่ดินก่อนซือ้ โดยกําหนด
หัวข้อต่างๆ เช่น ผังเมือง ข้อกําหนดเรื่องก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้น และกําหนดให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ตามพืน้ ที่ตงั้ โครงการก่อสร้าง และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทํา
แผนงานการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความล่าช้า ดําเนินการโทรเช็ครอบการประชุมคณะกรรมการ
จัดสรร ของสํานักงานที่ดินพืน้ ที่ เพื่อนํามาวางแผนจัดสรร มีการประชุมแชร์ขอ้ มูล และความรูเ้ กี่ยวกับการยื่นขออนุญาต
จัดสรรที่ดิน ทั้งนีค้ วรกําหนดอํานาจอนุมัติ โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการต้องผ่านผู้มีอาํ นาจตามที่บริษั ทกําหนดไว้ต าม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นพร้อมทัง้ สื่อสารให้พนักงานรับทราบ ต่อจากนัน้ บริษัทฯ
จะทดลองวางผังโครงการที่ผ่านการคํานึงถึงปั จจัยเหล่านีแ้ ล้วบนที่ดินนั้นๆ ว่าได้ผลตรงตามความต้องการของบริษัทฯ
หรือไม่ก่อนการซือ้ ที่ดิน
3.1.1.9 ความเสี่ ยงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปลายปี 2562 จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลต่อการดําเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลพนักงาน คู่คา้ ลูกค้า หากมีการจัดเก็บข้อมูลภายใต้การรับผิดชอบของบริษัทฯ
จําเป็ นต้องขออนุญาตจัดเก็บกับพนักงาน คู่คา้ ลูกค้า หรือเจ้าของข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ ทุกครัง้ ทางบริษัทฯ จึงมีความ
จําเป็ นต้องแก้ไข Application Software ทุกตัวที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและรองรับต่อ พ.ร.บ. ดังกล่าว และจําเป็ นต้อง
พิจารณานโยบายทางด้าน IT ใหม่ รวมถึงกระบวนการควบคุมด้านการปฏิบตั ิการโดยพนักงานในองค์กร รวมถึงคู่คา้ ที่เข้า
ร่วมใช้ขอ้ มูลของบริษัทด้วย โดยการให้ความรูแ้ ก่พนักงานในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้รบั ทราบ และจัดตัง้ หน่วยงานกลาง
เพื่อทบทวนและจัดทําแผนในการแก้ไขจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง และทบทวนนโยบายใน
การปฏิบัติงาน ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องจัดให้มีผูป้ ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ทําการทบทวนและ
กําหนดแนวทางแก้ไข
3.1.2

โครงการอาคารสูงเชิ งพาณิ ชยกรรม

ความเสี่ยงในการดําเนินงานโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรม แบ่งออกได้ดงั นีค้ ือ
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3.1.2.1 ความเสี่ ยงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจ
เนื่องด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรม มักใช้เวลาในการพัฒนาก่อสร้าง
ก่อนเริ่มมีรายได้เป็ นระยะเวลา 2-4 ปี รวมถึงเวลาการใช้สอยประโยชน์จากโครงการอีก 30 ปี ถึง 60 ปี (ขึน้ อยู่กับเงื่อนไข
ในสัญญาเช่า) ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ยาวนาน ทําให้ตอ้ งคํานึงถึงผลกระทบจากความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจทัง้ ขึน้ และลง
ต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนและหวังผลการลงทุนจากโครงการในระยะยาวให้สอดคล้องกับแหล่งสินเชื่อระยะยาว
ของโครงการ แต่โดยแนวโน้มแล้วเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวก็มีการขยายตัวต่อเนื่องมาโดยตลอด ถึงแม้ในปี นปี ้ ระเทศ
ไทยได้มีการขยายตัวของ GDP ในอัตราที่ลดลง ซึ่งมีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจีน นอกจากนีค้ ่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้ เมื่อเทียบกับค่าเงินในภูมิภาคอาเซียนทําให้รายได้จากการส่งออก
ของไทยชลอลง และรายได้จากการท่องเที่ยวก็ชลอลงเช่นกัน แต่รฐั บาลพยายามกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยการลงทุนโครงการ
EEC และโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อกระตุน้ การขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไปด้วยการเพิ่มและขยายตัวของระบบคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ให้มีการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบยังจะมีการ
ลงทุนและพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกมาก จึงน่าจะช่วยส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็ นศูนย์กลางระบบโลจิ
สติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาํ ให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได้
3.1.2.2 ความเสี่ ยงทางด้านต้นทุนโครงการ
ความเสี่ ยงด้านการปรับราคาของวัสดุก่อสร้างและแรงงาน
ในปั จ จุ บัน ราคาของวัส ดุก่ อ สร้า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้อ ยและยัง ไม่ มี วัส ดุ ก่ อ สร้า งชนิ ด ใดขาดตลาด แต่
ตลาดแรงงานมีการขาดแคลน เนื่องจากมาตรการของรัฐเข้มงวดในเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย ทําให้มีผลกระทบต่อผูร้ บั เหมารายย่อยทั่วไปที่ไม่ได้มีการเตรียมการหรือจัดการที่ดีพอ แต่โครงการได้ทาํ สัญญา
กับผูร้ บั เหมาก่อสร้างระดับแนวหน้าที่สามารถดูแลปั ญหาดังกล่าวและสามารถจัดการคงราคาค่าก่อสร้างตลอดระยะเวลา
ของสัญญา (ประมาณ 2-3 ปี ) ได้ เพื่อควบคุมต้นทุนและเวลาแล้วเสร็จของโครงการให้เป็ นไปตามกําหนด นอกจากนี ้
โครงการยังปรับปรุงวิธีการก่อสร้าง ใช้อปุ กรณ์เพิ่มเพื่อช่วยย่นระยะเวลา หรือใช้วสั ดุก่อสร้างชนิดใหม่ท่ชี ่วยประหยัดเวลา
และลดการใช้แรงงานหรือค่าก่อสร้างด้วย
ความเสี่ ยงด้านการเงิน
สถาบันการเงินต่างๆ ยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากแนวโน้มหนีค้ รัวเรือนยังไม่ลดลง และสถาบันการเงินมี
การดูแลหนีเ้ สียมิให้เพิ่มขึน้ อย่างระมัดระวัง บริษัทจึงได้เตรียมข้อมูลสําหรับการขอสินเชื่อดังกล่าวเป็ นอย่างดี ซึ่งโครงการ
ได้รบั การอนุมตั ิสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมโดยเป็ นผลสะท้อนจากความแข็งแกร่งของผูถ้ ือหุน้ หลักและความน่าเชื่อถือของ
บริษัทจากการประเมินของ TRIS Rating ในระดับ BBB+ ซึ่งโครงการได้รบั การอนุมัติเงินกูส้ าํ หรับโครงการจากสถาบัน
การเงินชัน้ นําในปี 2561 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนีใ้ นปลายปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ จาก 1.5% เป็ น 1.75% และออกมาตราการ
ควบคุมสินเชื่อให้เข้มงวดขึน้ ในโครงการ LTV ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกําลังซือ้ และต้นทุนทางการเงินของโครงการ ซึ่ง
บริษัทต้องทํางานหนักขึน้ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าให้แม่นยําขึน้ อีกทัง้ ต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เกิด
ความคุม้ ค่าเพื่อยังคงอัตรากําไรเอาไว้
3.1.2.3 ความเสี่ ยงด้านมาตรการสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ
โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สมํ่าเสมอ เพราะตระหนักถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ และพยายามลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบให้เหลือน้อย
ที่สดุ ซึ่งในปั จจุบนั ได้มีหน่วยงานทางด้านการศึกษาได้ขอเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเพื่อศึกษาวิธีการก่อสร้างและการป้องกัน
ผลกระทบต่างๆ เป็ นระยะๆ
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3.1.2.4 ความเสี่ ยงทางด้านการตลาด
สภาวะตลาดทั่วไปยังคงมีการแข่งขันสูง รวมถึงกําลังซือ้ ยังไม่เข้มแข็ง จึงต้องมีการหาข้อมูลในด้านการตลาด โดยดําเนิน
การศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสํารวจตลาดของคู่แข่ง ถึงแนวโน้มความต้องการด้านต่างๆ ของลูกค้า เช่น ไลฟ์ สไตล์
การใช้ชีวิตของลูกค้า, การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม, การประหยัดพลังงาน เป็ นต้น มาร่วมกับวิสยั ทัศน์ของบริษัทเพื่อนํามาใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการออกแบบให้สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือนําเสนอประสบการณ์ท่ีเหนือกว่า
ความคาดหวัง ของลูก ค้า และทํา ให้ลูก ค้า เกิ ด ความรู ส้ ึก ที่ แ ตกต่ างที่ พึ ง พอใจเพื่ อ ให้ส ามารถแข่ง ขัน ได้กับ คู่แ ข่งใน
อุตสาหกรรม อีกทัง้ ยังหาช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิรค์ ต่างๆ หรือช่องทางการตลาด
อื่นๆ นอกจากนีฝ้ ่ ายจัดการยังต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึน้ อยู่เสมอ เพื่อจะได้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั ได้อย่างทันท่วงที และต้องทําให้ได้ดว้ ยความรวดเร็วกว่าคู่แข่ง
3.1.2.5 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยที่รฐั บาลให้ความสําคัญกับการออกกฎหมายต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปั จจุบันให้มากที่สุด ทําให้ในช่วงปี 2559 – 2562 ที่ผ่านมาได้มีการออกกฎหมายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลาย
ฉบับ รวมไปถึงการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดําเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ เมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในช่วงปี 2559 – 2562 มีส่วนที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิด
ปั จจัยเสี่ยง คือ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีท่ดี ินและสิ่งปลูกสร้าง, ผังเมืองรวมใหม่ของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าว นอกจากนีก้ ารพัฒนาก่อสร้างโครงการดังกล่าวต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รบั
ใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุ งเทพมหานคร, ได้รบั ความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็ นต้น ซึ่งต้องทําการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมการต่างๆ เป็ น
อย่างดีเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และโครงการก็ได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตาม
หมายกําหนดการ

3.2 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
กฎหมายเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ตอ้ งคํานึงถึงในการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 นัน้ มี
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ และมีการเสนอร่างกฎหมายต่างๆ เพื่อพิจารณาออกเป็ นกฎหมายโดยอาจ
มีผลกระทบทัง้ โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้รวมรวมและประเมินการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายในช่วงปี 2562 เฉพาะส่วนที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดปั จจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี ้
3.2.1 กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง
ภาษี ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็ นภาษี ท่ีจะนํามาใช้แทนภาษี โรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษี บาํ รุ งท้องที่ สถานะปั จจุบัน
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เป็ นพระราชบัญญัติภาษี ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2562 แต่การจัดเก็บภาษี สาํ หรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 เป็ นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนีจ้ ะมีผลให้เปลี่ยนแปลงฐานภาษี โดยเปลี่ยนจากค่ารายปี (ภาษี โรงเรือนและที่ดิน)
และราคาปานกลางของที่ดิน (ภาษี บาํ รุงท้องที่) มาเป็ นราคาประเมินทุนทรัพย์ และกําหนดอัตราภาษี ใหม่โดยให้อาํ นาจ
รัฐบาลออกเป็ นพระราชกฤษฎีกา หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติฯ นี ้ ผูถ้ ือครองอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจต้องชําระ
ภาษีสงู ขึน้ ในขณะที่ ผูถ้ ือครองอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจชําระภาษีนอ้ ยลง ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ราคาประเมินทุนทรัพย์และ
อัตราภาษีท่จี ะประกาศใช้เป็ นตัวแปรสําคัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

32

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

3.2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดย
มีบทบัญญัติ 2 ส่วนที่ให้มีผลทันที แต่ในส่วนบทบัญญัติท่ีจะต้องดําเนินการจัดให้มีการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
กฎหมายกําหนดนัน้ จะมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนด 1 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายฉบับนีเ้ ป็ น
กฎหมายใหม่ท่ี ไ ม่เคยมีในระบบกฎหมายไทยมาก่อน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อ ทําให้ก ารคุ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุคคลมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีม้ ีผลทําให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการดําเนินการให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กํา หนดซึ่ง จะส่ งผลต่ อ การดําเนิ นการภายในของบริษัท ฯเอง ต่ อ ลูกค้า คู่ค ้า รวมถึ ง ผู้ถื อ หุ้น และแม้ว่ า จะทําให้เกิด
กระบวนการในการทําธุรกรรมต่างๆ มากขึน้ แต่จะส่งผลให้มีการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระบบและปลอดภัยยิ่งขึน้ รวมถึง
เมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วย่อมลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ ในการ
กระทําความผิดภายใต้กฎหมายฉบับนีแ้ ละกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนที่อาจเพิ่มมากขึน้
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายฉบับดังกล่าวหลายประการ
กล่าวโดยสรุป เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่างๆ แล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้จดั เตรียมนโยบายและการดําเนินการ
ต่างๆ ที่รดั กุมก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้นอ้ ยที่สดุ ได้
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะที่สาํ คัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริ ษท
ั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง มีดังนี ้

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

2,096-3-76.7

438,848,336

-

-

บมจ. แผ่นดินทองฯ

กรรมสิทธิ์ของ

พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

กม. 199 ถ.มิตรภาพ อ.สีคิว้
จ.นครราชสีมา

ที่ดิน

ต.หนองทะเล จ.กระบี่

118-3-20

148,472,350

-

-

บมจ. แผ่นดินทองฯ

สาทร สแควร์ - สํานักงานให้เช่า

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
กรุงเทพฯ

5-0-60.32

3,037,973,223

-

-

บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์

ถ.พระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

7-3-27.52
1-0-47.48

2,949,217,778
813,629,475

-

ที่ดิน ดิ แอสคอท แบงคอก

ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ

4-1-66.1

529,160,613

-

โรงแรม ดิ แอสคอท แบงคอก

อาคาร ดิ แอสคอท สาทร
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ

30,119 ตร.ม.

890,580,897

793.65 ตร.ม.

35,714,250

3-1-37

81,065,129

สกาย วิลล่าส์
โกลเด้นแลนด์ บิวดิง้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ถ.ราชดําริ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ

(สิทธิการเช่า)
-

บมจ. แผ่นดินทองฯ
(สิทธิการเช่า)

-

บมจ. แผ่นดินทองฯ

หลักประกันเงินกู้
บจก. สาธรทรัพย์สิน
เฉพาะส่วน
335,618,212 อาคารและสิทธิ (สิทธิการเช่า)
การเช่า
-

-

บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
(สิทธิการเช่า)
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ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

โกลเด้น เฮอริเทจ
แปลงนอกผังจัดสรร– รอพัฒนา

ถ.ราชพฤกษ์
(เพชรเกษม - รัตนาธิเบศร์)
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์ – วงแหวน

ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี

แกรนดิโอ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์ของ

4-1-25.1

26,400,484

-

-

บจก. ยูไนเต็ดโฮมส์

0-2-31

13,789,829

-

-

บจก. ยูไนเต็ดโฮมส์

แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ

0-3-58.4

1,597,399

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

โกลเด้น นีโอ บางแค

แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

0-3-42.9

43,494,983

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

โกลเด้น นีโอ ๒ บางนา-กิ่งแก้ว

ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

74-1-22.7

842,026,898

โกลเด้น นีโอ รามอินทรา-วงแหวน

แขวงจรเข้บวั เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ

3-1-70.7

224,027,783

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

รามอินทรา-วงแหวน (ที่ดินให้เช่า)

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ

1-0-7.2

15,912,000

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

โกลเด้น ทาวน์ ๓ บางนา-สวนหลวง

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ

9-2-75.2

426,981,908

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

โกลเด้น ทาวน์ สาทร

แขวงบางขุนเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ

15-0-96.8

764,681,724

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

369,000,000 หลักประกันเงินกู้ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

532,000,000 หลักประกันเงินกู+้ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
หนังสือคํา้ ประกัน
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ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

โกลเด้น ทาวน์ ลําลูกกา-สถานีรถไฟฟ้า
คูคต

ต.ลําลูกกา อ.คูคต จ.ปทุมธานี

29-3-97.6

264,171,515

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน-แคราย (ติวา ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนท์ 45)
นนทบุรี

13-1-47

475,335,868

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

โกลเด้น ทาวน์ ๒ บางแค

34-1-65.5

378,242,048

โกลเด้น นีโอ จรัญสนิทวงศ์ 35 (ถนนแก้ว แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอก
เงินทอง)
น้อยกรุงเทพฯ

5-1-66

93,177,911

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

โกลเด้น ทาวน์ เชียงใหม่-กาดรวมโชค

ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

37-2-6.6

430,411,069

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

โกลเด้น นีโอ โคราช-เทอร์มินอล

ต.หมื่นไวย อ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

61-1-65

200,006,542

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

บางนา กม.5
- โกลเด้น นีโอ
- โกลเด้น ทาวน์

ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

92-0-8.3

480,210,260

-

-

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
บจก.วอคเกอร์ โฮมส์
บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น บิส บางนา-กิ่งแก้ว

ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-1-53.4

30,458,471

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5

ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ

3-2-35.6

147,852,574

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

กรรมสิทธิ์ของ

340,000,000 หลักประกันเงินกู+้ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
หนังสือคํา้ ประกัน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์ของ

โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์สถานีรถไฟฟ้าบางพลู

ซ.วัดโมลี ต.บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

0-0-34.8

3,870,513

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย-วงแหวน

ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ
ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.สุขสวัสดิ์ 30
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

0-3-83.8

32,344,726

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

0-0-21.7

3,703,814

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน

ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี

7-2-7.3

180,008,696

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น บิส ๒ บางนา-กิ่งแก้ว

ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

3-0-89.3

39,879,727

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ ๒

ถ.บางกรวย – ไทรน้อย

9-2-8.7

419,286,568

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

ปิ่ นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี

โกลเด้น ทาวน์ ๓ สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา

แขวงทุง่ ครุ เขตบางมด
กรุงเทพฯ

11-0-44.7

358,087,455

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ

แขวงสีกนั เขตบางเขน (ตลาด
ขวัญ) กรุงเทพฯ

7-1-87.3

289,368,883

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์ของ

ถ.ไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี

1-1-13.4

43,300,898

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น นีโอ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์

แขวงคลองกุม่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ

1-0-95.9

44,260,514

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง-แคราย

ต.ตลาดขวัญ/สวนใหญ่

4-1-11.4

202,030,414

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

17-3-20.5

561,467,326

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์สถานีรถไฟฟ้าไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา-วงแหวน

แขวงหลุมไผ่ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ

โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม

แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

7-3-54

209,702,186

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ ศรีนครินทร์-สุขมุ วิท

ต.บางเมือง อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ

11-1-95

256,919,416

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ บางแค

แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

5-1-73.1

234,876,055

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน-สะพานใหม่

ต.คลองถนน (ดอนเมือง) อ.
สายไหม (บางเขน) กรุงเทพฯ

20-0-1.6

717,185,018

584,750,000

โกลเด้น นีโอ ๒ บางแค

แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

48-1-44.4

301,491,408

-

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

หลักประกัน บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
เงินกู+้ หนังสือคํา้
ประกัน
-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์ของ

โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม 81

แขวงหนองแขม/หนองค้างพลู
เขตหนองแขม (ภาษีเจริญ)
กรุงเทพฯ

33-3-9

337,436,521

380,000,000

โกลเด้น ทาวน์ จอมทอง-วุฒากาศ

แขวงวัดราชโอรส/บางประทุน/
บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

61-0-57.2

1,282,676,992

-

โกลเด้น ทาวน์ จอมทอง-เอกชัย

แขวงบางขุนเทียน/บางประทุน
เขตจอมทอง/บางขุนเทียน
กรุงเทพฯ

93-1-76.4

1,172,547,554

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

โกลเด้น ทาวน์ สุขมุ วิท-

10-0-72.8

363,041,864

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง

ต.สําโรงใต้ (สําโรง) อ.พระ
ประแดง (พระโขนง) จ.
สมุทรปราการ

โกลเด้น ซิตี ้ ๒ ลาดพร้าว-

10-3-89

123,696,167

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

เกษตรนวมินทร์

แขวงคลองกุม่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ

โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์-เวสต์เกต

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

27-0-82.2

326,769,694

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

พระราม 2 (หลังเดอะแกรนด์)

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

176-0-7.8

958,491,966

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

- โกลเด้น นีโอ ๓ พระราม 2

หลักประกัน บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
เงินกู+้ หนังสือคํา้
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
ประกัน
-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

- โกลเด้น นีโอ ๔ พระราม 2

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

- โกลเด้น ทาวน์ ๓ พระราม 2

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

- โกลเด้น ทาวน์ ๔ พระราม 2

บจก. ไซค์วอล์ค แลนด์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

ทีต่ ั้ง

โครงการ

โกลเด้น ทาวน์

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์ของ

จ.เชียงใหม่

11-0-32.5

115,335,152

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

15-0-64

135,423,841

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

เจริญเมือง-ซุปเปอร์ไฮเวย์
โกลเด้น ทาวน์
เฉลิมพระเกียรติฯ-สวนหลวง

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

โกลเด้น นีโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น

ต.ปากเกร็ด อ.บางตลาด จ.
นนทบุรี

29-0-61.5

409,564,220

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง

134-0-96.7

1,127,318,254

-

-

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

- แกรนดิโอ

จ.นนทบุรี (บางกรวยไทรน้อยอักษรา)

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

- โกลเด้น ทาวน์

บจก. ไซค์วอล์ค แลนด์

-โกลเด้น ทาวน์ ๒
เชียงราย
- โกลเด้น ทาวน์-เชียงราย บิก๊ ซี
- โกลเด้น ทาวน์ ๒ + แกรนดิโอ

14-0-1

292,524,493

81-2-70

394,322,812

-

-

บจก. เฟิ รส์ แสควร์
บจก. วอคเกอร์โฮมส์
บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ (เมืองทอง)

ต.บ้านใหม่/บางพูด อ.ปากเกร็ด

- โกลเด้น ทาวน์

จ.นนทบุรี

- โกลเด้น ซิตี ้
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

111-3-8.2

1,522,448,279 1,438,000,000

หลักประกัน บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์
เงินกู+้ หนังสือคํา้
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
ประกัน
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
40
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

- โกลเด้น นีโอ

กรรมสิทธิ์ของ

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

สราญพฤกษ์ รามคําแหง ลาดพร้าว
แปลงจัดสรร

ถ.รามคําแหง แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม.

ราชพฤกษ์ วงแหวน เพชรเกษม
แปลงนอกผังจัดสรร

0-0-22.8

2,653,650

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

แขวงหนองแขม เขตภาษีเจริญ
กทม.

9-3-56

19,780,000

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

รามอินทรา-คูบ้ อน (ที่ดินเปล่า)

ขว.ท่าแร้ง ข.บางเขน กรุงเทพฯ

1-3-69.8

14,844,604

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

เดอะแกรนด์ ปิ่ นเกล้า เฟส 1

ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพฯ

38-3-1.6

1,157,121,649

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

(อัลพีน่า)

บจก. รีกลั รีเจีย้ น
บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์

โกลเด้น นีโอ สาทร

แขวงบางขุนเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพ

13-1-10.6

704,521,319

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

เดอะแกรนด์ พระราม 2

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

17-3-99.5

86,947,622

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

แกรนดิโอ

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

13-2-62.9

300,147,630

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

บลิส

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

4-3-22.8

97,106,094

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

(รอการพัฒนา-เฟส 5, 8,14)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์ของ

เดอะเกรซ (ซีน ซีเนอร์ร)่ี

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

1-2-39.4

40,393,833

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

ดิไอส์แลนด์ (คอร์ทยาร์ด)

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

0-1-56.5

38,023,215

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

เลค แกรนด์ดิโอเซ่

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

1-2-47.4

48,021,809

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

ทู แกรนด์ โมนาโค บางนา-วงแหวน

ถ.บางนา-ตราด กม.8

13-3-59.6

419,648,786

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ

3-3-84.1

140,075,380

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

แกรนดิโอ บางแค

แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

31-1-24.8

959,918,511

769,000,000

เดอะแกรนด์ ลักซ์ บางนา-สวนหลวง

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ

18-2-66.9

790,280,336

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

โกลเด้น ทาวน์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ

ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

31-2-10.9

191,599,859

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

แขวงหนองแขม (หนองค้าง
พลู) เขตหนองแขม (ภาษี
เจริญ) กรุงเทพฯ

12-3-40.5

406,954,283

350,000,000

เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โกลเด้น ทาวน์ ๓
ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์

(เลียบคลองประปา)
แกรนดิโอ เพชรเกษม 81

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

หลักประกัน บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
เงินกู+้ หนังสือคํา้
ประกัน

หลักประกัน บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
เงินกู+้ หนังสือคํา้
ประกัน
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

ทีต่ ั้ง

โครงการ

รามอินทรา-วงแหวน 2
- แกรนดิโอ

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

138-1-33.7

1,288,489,862

-

-

กรรมสิทธิ์ของ

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท

- โกลเด้น ทาวน์ ๒

บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

พหลโยธิน-รังสิต (โรงกษาปณ์)

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

- แกรนดิโอ

จ.ปทุมธานี

150-0-10.4

1,057,434,364

1,571,000,000

- โกลเด้น ทาวน์

หลักประกัน บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
เงินกู+้ หนังสือคํา้
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
ประกัน
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

- โกลเด้น ทาวน์ ๒
โกลเด้น ทาวน์ รังสิต คลอง 3

บจก. ไซค์วอล์ค แลนด์
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง

94-3-29.5

613,262,928

306,666,360

หลักประกันเงินกู้ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

จ.ปทุมธานี

บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม-พุทธมณฑล
สาย 3

แขวงหนองแขม (หนองค้าง
พลู) เขตหนองแขม (ภาษี
เจริญ) กรุงเทพฯ

25-3-38.2

243,282,933

-

-

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

เดอะแกรนด์ ปิ่ นเกล้า เฟส 2

ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพฯ

1-1-87.5

67,536,658

-

-

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา

13-0-98.8

410,452,821

-

-

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

14-0-50.4

351,884,762

-

-

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

(เดอไพน์)
โกลเด้น ทาวน์ ศรีราชา-อัสสัมชัญ

บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

จ.ชลบุรี
โกลเด้น ทาวน์ อยุธยา
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ต.บ้านกรด อ.บางประอิน
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

ทีต่ ั้ง

โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์ของ

จ.พระนครศรีอยุธยา
0-2-24.7

15,854,983

-

-

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

เกษตรนวมินทร์

แขวงคลองกุม่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ

โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

24-0-4

187,362,743

-

-

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

โกลเด้น ทาวน์ ๒ ลาดพร้าว-

จ.ชลบุรี
โกลเด้น ทาวน์ ชลบุร-ี อ่างศิลา

ต.บ้านเสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.
ชลบุรี

83-1-41.3

636,135,159

403,494,101

หลักประกันเงินกู้ บจก. เฟิ รส์ แสควร์

โกลเด้น ทาวน์ ฉะเชิงเทรา

ต.บ้านโพธิ์ อ.บางกรูด จ.
ฉะเชิงเทรา

44-2-62

255,561,985

-

-

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

โกลเด้น ทาวน์ ๔ สุขสวัสดิ-์ พุทธบูชา

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์
บูรณะกรุงเทพฯ

31-0-1.1

456,983,875

-

-

บจก. เฟิ รส์ แสควร์

เดอะแกรนด์ วงแหวนประชาอุทศิ

ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุง่ ครุ

0-0-74.7

9,059,991

-

-

บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท

เฟส 2 (แกรนด์วิว)

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

โกลเด้น ทาวน์ ๒ พระราม 2

3-1-83.9

95,182,849

-

-

บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท

โกลเด้น นีโอ ๒ พระราม 2

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

4-2-53.8

118,630,057

-

-

โกลเด้น ทาวน์ ๒

ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

14-0-41.5

213,896,724

-

-

บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท

งามวงศ์วาน-ประชาชื่น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

ทีต่ ั้ง

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

มูลค่าคํา้ ประกัน
(บาท)

ภาระผูกพัน

-

แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ

4-3-68.6

201,846,830

-

โกลเด้น ซิตี ้ สาทร

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

6-2-50.1

305,273,278

206,000,000

โกลเด้น ทาวน์ ๒ บางนา-สวนหลวง

ถ.บางนา-ตราด กม.8
เขตประเวศ กรุงเทพฯ

4-3-51.6

148,272,830

-

โกลเด้น นีโอ ๒ ลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

กรรมสิทธิ์ของ

บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท

หลักประกัน บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
เงินกู+้ หนังสือคํา้
ประกัน
-

บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพ
เพอร์ตี ้
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
สาระสําคัญของสัญญาเช่ าที่ดินระยะยาว

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

โครงการ

คู่สญ
ั ญา
ผูใ้ ห้เช่า / ผูใ้ ห้เช่าช่วง

ผูเ้ ช่า / ผูเ้ ช่าช่วง

ภาระผูกพันค่าเช่าจ่ายในอนาคต (ล้านบาท)

ปี ท่สี นิ ้ สุด
ระยะเวลาเช่า

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
หลังจากปี ท่ี 5
แต่ภายใน 5 ปี

โกลเด้นแลนด์ บิวดิง้

กรมพระคลังข้างที่

บจ. นารายณ์ พาวิลเลียน

2565

4.45

10.35

-

ดิ แอสคอท แบงคอก

บมจ. แผ่นดินทองฯ

บจ. สาธร ทรัพย์สิน

2596

4.47

23.92

175.98

เมย์แฟร์ แมริออท

บจ. โกลเด้นแลนด์ เมย์แฟร์

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลด์
(ผูเ้ ช่าหลัก)

2580

-

-

-

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ (ผูเ้ ช่าช่วง)

2566

48.00

141.31

-

สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์

บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี ้

2583

36.00

144.00

585.00

บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี ้ (ผูเ้ ช่าหลัก)

2583

14.00

56.00

227.50

บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี ้

บจ. นอร์ท สาธร โฮเต็ล (ผูเ้ ช่าช่วง)

2583

14.00

56.00

227.50

สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์

บมจ. แผ่นดินทองฯ

2590

23.00

96.80

830.93

สาทร สแควร์

โรงแรม ดับบลิว แบงคอก สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
และโรงแรม โมเดน่า แบ
งคอก

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

46

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
4.2

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้
เช่า รวมทั้งธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็ นต้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะร่วมกัน
พิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความจําเป็ น เหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
เป็ นสําคัญ กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ ๆ และต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึงวันจัดเตรียมแบบแสดงรายการข้อมูลนี ้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดีท่ีอาจมีผลกระทบ
ด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ ือหุน้ และไม่มีคดีท่ีกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ รวมทัง้ ไม่มีคดีท่ี
มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอันจําต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือข้อพิพาทที่ยงั
ไม่สิน้ สุด
6.
6.1

ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น

ข้อมูลทัว่ ไป

ชื่อบริษัท

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
จํานวนหุน้ จดทะเบียน
(หุน้ สามัญ)
จํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้ว
(หุน้ สามัญ)
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

GOLD
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
0107537002273
11,037,670,000.00 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
11,037,670,000.00 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
2,323,720,000 หุน้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์

0-2764-6200
0-2764-6222
www.goldenland.co.th
ir@goldenland.co.th

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2,323,720,000 หุน้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
4.75 บาท
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 20
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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6.2

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ชื่อ สถานที่ต้ งั ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการ
บริษัท
นายทะเบียน
(หุน้ สามัญ)

ผู้สอบบัญชี

นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร
โทรศัพท์:
0-2764-6200
โทรสาร:
0-2764-6222
อีเมล์ :
ir@goldenland.co.th
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
0-2009-9000
โทรสาร:
0-2009-9991
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์: 0-2009-9999
เว็ปไซต์:
www.set.or.th/tsd
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชัน้ 48 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:
0-2677-2000
โทรสาร:
0-2677-2222
โดย นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3920

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัททีแ่ สดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ส่ วนที่ 2
7.

7.1

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุน้ สามัญของบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม
2537 และเริ่มทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2537
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน 11,037,670,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,323,720,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 4.75 บาท
ทุนชําระแล้ว 11,037,670,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,323,720,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 4.75 บาท
7.2

ผูถ้ ือหุน้

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 มีดงั นี ้
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
(หุน้ )

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)*
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 1/
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
นายสุรนิ ทร์ นภาพฤกษ์ชาติ
นายสมยศ สุทธิเลิศทรัพย์
นางอุษณีษ์ คงธนภักดี
นางสาวพิงคกัญญา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายไชยยันต์ ชาครกุล
นางสาวนารี ไชยปรีชาวิทย์
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติตา่ งด้าว
ยอดรวม

4,018
23
4,041

ราย
ราย
ราย

2,201,587,101
14,098,559
7,651,000
3,900,000
3,780,200
2,988,200
2,956,900
2,667,000
1,925,000
1,885,600
2,322,200,336
1,519,664,
2,323,720,000

สัดส่วนการถือหุน้
(% ของจํานวนหุ้น
ทัง้ หมด)

94.74

0.61
0.33
0.17
0.16
0.13
0.13
0.11
0.08
0.08
99.93
0.07
100.00

หมายเหตุ - 1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร NonVoting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ขายให้แก่ผลู ้ งทุน
และนําเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์จ7ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู ้
ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนทุก
ประการ ไม่ว่าจะเป็ นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (Warrant) แต่ไม่มี
สิทธิในการออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
- ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้ที่
www.goldenland.co.th

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทจัดหาเงินทุนจาก 2 แหล่งได้แก่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และหนีส้ ิน โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ทัง้ หมด 16,459.02 ล้านบาท และมีหนีส้ ินทัง้ หมด 29,254.10 ล้านบาท
แหล่งที่มาหลักทางด้านหนีส้ ิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มาจากการออกหุน้ กู้ โดยหุน้ กูท้ ่ียังไม่ครบกําหนดไถ่ถ อนมี
มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 10,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อหลักทรัพย์

1 หุน้ กูข้ องบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
2 หุน้ กูข้ องบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
3 หุน้ กูข้ องบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
4 หุน้ กูข้ องบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
5 หุน
้ กูข้ องบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
2/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
7.4

การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.35% 23 พฤศจิกายน 2562 -ไม่ม-ี

BBB+/Stable

-ไม่ม-ี

3.30% 30 พฤษภาคม 2563 -ไม่ม-ี

BBB+/Stable

-ไม่ม-ี

3.09%

BBB+/Stable

-ไม่ม-ี

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบกําหนด
ไถ่ถอน

8 สิงหาคม 2563

หลัก
ประกัน

-ไม่ม-ี

3.35% 22 กุมภาพันธ์ 2566 -ไม่ม-ี

BBB+/Stable

3.64%

BBB+/Stable

19 ธันวาคม 2564

-ไม่ม-ี

ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด
(มหาชน)

นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสํารองต่างๆทัง้ หมด
ของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการ
บริษัทมีมติเห็นชอบ ให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี แล้ว จะต้องนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
คราวต่อไป
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กาํ หนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มี
ยอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว
การจ่ายเงินปั นผล 5 ปี ย้อนหลัง
วันที่
คณะกรรมการมีมติ

วันที่
จ่ายเงินปั นผล

ประเภทเงินปั นผล

เงินปั นผล

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

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

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

-

ไม่จ่ายเงินปั นผล

0.00(บาท/หุน้ )

01/01/57-31/12/57

24/02/57

-

ไม่จ่ายเงินปั นผล

0.00(บาท/หุน้ )

01/01/56-31/12/56

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่ อย
สําหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้กาํ หนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบาย
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยให้กบั บริษัทฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนัน้ ๆ เรื่องการจ่ายเงินปั น
ผล ซึ่งจะต้องได้รบั มติจากที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ โดยการจ่ายเงินปั นผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
ปี ท่บี ริษัทฯ มีกาํ ไรสะสม ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
นอกจากนี ้ การจ่ายเงินปั นผล บริษัทย่อยจะต้องมีการกันเงินสํารองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกําไร จนกว่าทุน
สํารองจะมีจาํ นวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนของบริษัทย่อยนัน้
8.

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอี ก 5 คณะอัน ได้แ ก่ 1) คณะกรรมการบริ ห าร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 5) คณะกรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

8.1

คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนี่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั
แต่งตัง้ หรือตามวาระการเป็ นกรรมการ
ในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) กรรมการบริษัทมีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
(Executive Directors) จํา นวน 1 ท่ า น กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร (Non-Executive Directors) จํา นวน 8 ท่ า น ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) จํานวน 3 ท่าน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในปี
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวันชัย ศารทูลทัต/3
นายปณต
สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม/1
นายอุดม
พัวสกุล
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม /2
นายธนพล ศิรธิ นชัย
หมายเหตุ:

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานอํานวยการ

วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้งครั้ง
แรก
26 ธ.ค. 2555
25 ธ.ค. 2555
23 เม.ย. 2556
23 เม.ย. 2556
26 ธ.ค. 2555
27 ธ.ค. 2555
27 ธ.ค. 2555
27 ธ.ค. 2555
25 ธ.ค. 2555

การเข้าประชุม/
การประชุม
ทัง้ หมด
6 ครัง้ / 6 ครัง้
5 ครัง้ / 6 ครัง้
4 ครัง้ / 6 ครัง้
5 ครัง้ / 6 ครัง้
6 ครัง้ / 6 ครัง้
6 ครัง้ / 6 ครัง้
6 ครัง้ / 6 ครัง้
6 ครัง้ / 6 ครัง้
6 ครัง้ / 6 ครัง้

/1 นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2562 สืบเนื่องจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ หุน้ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และโดยที่
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จึงไม่สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ได้อีกต่อไป เพราะจะเป็ นการขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน กําหนด และคณะกรรมการบริ ษัท ได้แ ต่งตั้งนายอุดม พัว สกุล ทํา หน้าที่
ประธานกรรมการตรวจสอบแทนในระหว่างนี ้ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
/2 นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวันชัย ศารทูลทัต ให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน
/3 นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทนและสรรหา ได้รบั การ
แต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งเพิ่มในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล แทนกรรมการที่
ลาออก โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2562

เลขานุการบริษทั

นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้ วย
1. กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผู้บริหาร และมีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจําของบริษัทฯ
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มิได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจําของบริษัทฯ อาจจะเป็ น หรือไม่เป็ นกรรมการอิสระก็ได้
3. กรรมการอิ ส ระ (Independent Director) หมายถึ ง กรรมการที่ มี คุณ สมบัติ ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
กรรมการสองในสี่คนดังต่อไปนีล้ งนามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี 2) นายสิทธิชยั ชัย
เกรียงไกร 3) นายธนพล ศิรธิ นชัย 4) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ (ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562
ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

8.2

คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1

คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิจดั ตัง้ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 6 ท่าน โดยในปี 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครัง้ มีรายชื่อและจํานวนครัง้ ของการ
เข้าประชุม ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1
2
3
4
5
6

นายปณต
นายสิทธิชยั
นายธนพล
นายแสนผิน
นายสมบูรณ์
นายกําพล

สิรวิ ฒ
ั นภักดี
ชัยเกรียงไกร
ศิรธิ นชัย
สุขี
วศินชัชวาล
ปุญโสณี

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
8.2.2

วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

26 ธ.ค. 2555
26 ธ.ค. 2555
26 ธ.ค. 2555
22 ก.พ. 2556
26 ธ.ค. 2555
22 ก.พ. 2556

การเข้าประชุม/
การประชุมทัง้ หมด

11 ครัง้ / 12 ครัง้
12 ครัง้ / 12 ครัง้
12 ครัง้ / 12 ครัง้
11 ครัง้ / 12 ครัง้
12 ครัง้ / 12 ครัง้
12 ครัง้ / 12 ครัง้

นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ก ํา หนด มี จ ํา นวน 3 คน โดยมี น ายชายน้อ ย เผื่ อ นโกสุม เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ของบริษัทฯ ซึ่งถื อว่าทําหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบครบทุกการประชุม โโดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ ซึ่งมีรายชื่อและจํานวนครัง้ ของการเข้าประชุม ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม/1
2. นายอุดม
พัวสกุล
3. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม/2

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

27 ธ.ค. 2555
27 ธ.ค. 2555
15 ก.ย. 2557

การเข้าประชุม/
การประชุมทัง้ หมด

4 ครัง้ / 4 ครัง้
4 ครัง้ / 4 ครัง้
4 ครัง้ / 4 ครัง้

นางสาวนพรัตน์ ยอดเพ็ชร์

54

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
8.2.3

คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปั จจุบันประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 3 ท่าน โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา รวม 2 ครัง้ มีรายชื่อและจํานวนครัง้ ของการเข้าประชุม ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายวันชัย
2. นายปณต

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา
สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ศารทูลทัต

3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม/1

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
8.2.4

วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้งครั้งแรก

22 ก.พ. 2556

การเข้าประชุม/
การประชุม
ทัง้ หมด

2 ครัง้ / 2 ครัง้

22 ก.พ. 2556

2 ครัง้ / 2 ครัง้

22 ก.พ. 2556

2 ครัง้ / 2 ครัง้

นายธนพล ศิรธิ นชัย

คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิจดั ตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3
ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
มีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล รวม 2 ครัง้ มีรายชื่อและจํานวนครัง้ ของการเข้าประชุม ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1.

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม/1

2.
3.

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม/2
นายธนพล ศิรธิ นชัย

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

วันทีไ่ ด้รับ
การเข้าประชุม/
แต่งตั้งครั้งแรก การประชุมทัง้ หมด

14 ธ.ค. 2559

2 ครัง้ / 2 ครัง้

14 ธ.ค. 2559
14 ธ.ค. 2559

2 ครัง้ / 2 ครัง้
2 ครัง้ / 2 ครัง้

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร
8.2.5

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิจดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปั จจุบันประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 ท่าน
โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครัง้ มีรายชื่อ
และจํานวนครัง้ ของการเข้าประชุม ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายธนพล
นายแสนผิน
นายสมบูรณ์
นายวิทวัส
นายอภิชาติ

ศิรธิ นชัย
สุขี
วศินชัชวาล
คุตตะเทพ
เฮงวาณิชย์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

วันทีไ่ ด้รับ
การเข้าประชุม/
แต่งตั้งครั้งแรก การประชุมทัง้ หมด

24 ก.พ. 2557
24 ก.พ. 2557
24 ก.พ. 2557
24 ก.พ. 2557
9 พ.ย. 2559

4 ครัง้ / 4 ครัง้
3 ครัง้ / 4 ครัง้
4 ครัง้ / 4 ครัง้
4 ครัง้ / 4 ครัง้
3 ครัง้ / 4 ครัง้

นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
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8.3

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดํารงตําแหน่ง

8.3.1

คณะกรรมการบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดัง้ นี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกกบุคคลที่
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด
4. ออกโดยมีมติของการประชุมสามัญประจําปี
5. ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ บริษัทฯ ได้กาํ หนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้ หมด ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกไม่ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจํานวนที่ใกล้เคียงที่สดุ กับอัตราส่วน
1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลากว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
แล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ก็ได้
8.3.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รบั การแต่งตัง้
โดยคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8.4

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ประธานอํานวยการและผูบ้ ริ หาร

ปั จจุบนั ผูบ้ ริหารของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี ้
ผู้บริหาร

ตําแหน่ง

1.

นายธนพล

ศิรธิ นชัย

ประธานอํานวยการ

2.

นายแสนผิน

สุขี

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

3.

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

4.

นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

5.

นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

6.

นายวิทวัส

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม

7.

นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา

คุตตะเทพ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

*หมายเหตุ : ผูบ้ ริหารหมายถึง กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรก นับต่อจากประธานอํานวยการลงมาและผูซ้ ่งึ ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ทัง้ นี ้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และไม่ปรากฏว่ามี
ประวัติการทําความผิดตามกฎหมาย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
1. การถูกพิพากษาว่ากระทําผิดตามกฎหมายทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุน้ ส่วนที่ถกู พิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทกั ษ์
ทรัพย์
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้แก่ นายธนพล ศิริธนชัย ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นประธานอํานวยการของบริษัทฯ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรือ
มอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้ประธานอํานวยการ หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากประธานอํานวยการสามารถอนุมตั ิ รายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ (ตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด) ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณา
อนุมตั ิไว้
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานอํานวยการ
1. ดําเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิไว้
2. ดําเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ
4. มีอาํ นาจออกประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
5. อนุมตั ิการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ
6. ดําเนิ นการตามที่ คณะกรรมการบริษั ท หรื อคณะกรรมบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบี ยบและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ การดําเนินการอนุมตั ิรายการตามขอบเขต อํานาจหน้าที่ดงั กล่าวต้องอยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมตั ิวงเงินที่คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

58

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

8.5

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

59

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

8.6

เลขานุการบริ ษทั

นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นเลขานุการบริษัทตัง้ แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมทัง้ ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผูถ้ ือ
หุน้ ตลอดจนข้อกําหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ รายงานประจําปี ของบริษัทฯ เป็ นต้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานนัน้
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

8.7

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

8.7.1

ค่ าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติท่ีตอ้ งการไว้ได้ กรรมการที่
ได้รบั มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รบั ค่าตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้ งต้น แล้วนํา
ข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ตามรายละเอียดดังนี ้
ประธาน
ค่าเบีย้
ค่าตอบแทน
ประชุม
รายเดือน

สมาชิก
ค่าเบีย้
ค่าตอบแทน
ประชุม
รายเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั

25,000

35,000

20,000

25,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

-

25,000

-

20,000/1

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

-

40,000

-

30,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

22,000

-

18,000

-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

22,000

-

18,000

-

หน่วย: บาท/บุคคล

หมายเหตุ /1 ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ

ทัง้ นี ้ วงเงินของค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจํานวน 12,000,0000
บาทต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนและค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการในปี 2562 มีดงั นี ้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

8.7.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้
8,982,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการ

ปี 2561 ค่าตอบแทนรวม

1. คณะกรรมการบริษทั

3,930,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1,200,000

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

116,000

4. คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

116,000

5. คณะกรรมการบริหาร/1

540,000

6. ค่าตอบแทนพิเศษ

3,160,000
8,982,000

รวม
หมายเหตุ

/1 ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ

8.7.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
- ไม่มี –
8.7.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2561

-

-

430,000 1,044,000

-

36,000

-

300,000

390,000 1,126,000

-

-

-

-

390,000

770,000

4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

กรรมการ

420,000

-

-

-

390,000

790,000

5. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม/2

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

420,000
420,000

480,000

36,000

2. นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการอิสระ/

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

44,000

240,000
-

รวม

ค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล

44,000

1. นายวันชัย ศารทูลทัต/2

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
-

3. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี/2

กรรมการอิสระ/
570,000
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ/
420,000
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการพิจารณาค่าตอบ
แทนและสรรหา
420,000
กรรมการ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

ค่าตอบแทน (บาท)

390,000 1,050,000
390,000 1,370,000
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

7. นายอุดม พัวสกุล/2
8.นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

9. นายธนพล ศิริธนชัย

รวม

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล
กรรมการ/
กรรมการบริหาร/1
กรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล

420,000

360,000

-

-

-

390,000 1,170,000

420,000

360,000

-

36,000

-

390,000 1,206,000

420,000

-

-

36,000

-

3,930,000 1,200,000 116,000

รวม

ค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล

ประธานกรรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการพิจารณาค่าตอบ
แทนและสรรหา/
ประธานกรรรมการกํากับ
ดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

-

116,000 540,000 3,160,000 8,982,000

หมายเหตุ /1 ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
/2 ได้พน้ จากตําแหน่งกรรมการบริษัท และได้รบั เลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

8.7.2

ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร

8.7.2.1 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวเงิน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนของประธานอํานวยการ และผูบ้ ริหาร เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส มีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด
ค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
Total

9 เดือน ปี 2562*
จํานวน
จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
7
53,354,328
7
53,354,328

ปี 2561
จํานวน
จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
7
72,052,658
7
72,052,658

9 เดือน ปี 2560
จํานวน
จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
7
49,054,407
7
49,054,407

* ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2562

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

456,000

62

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

8.7.2.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารอืน่ ๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)
บริ ษั ท ฯ ได้จั ด ให้มี เงิ น สมทบกองทุ น สํา รองเลี ้ย งชี พ และค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ (ประกอบด้ว ยค่ า ประกั น สั ง คม ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเบีย้ ประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)
9 เดือน ปี 2562*
จํานวน
จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)

รายละเอียด
เงินสมทบกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ
อื่นๆ

ปี 2561
จํานวน จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)

9 เดือน ปี 2560
จํานวน จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)

7

1,974,994

7

2,358,231

7

1,500,914

7

2,784,274

7

3,583,801

7

2,194,130

2,759,268

รวม

5,942,032

3,695,044

* ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2562

8.8

บุคลากร (จํานวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจาํ นวนพนักงานในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา แบ่งเป็ นสายงานหลัก ดังนี ้
จํานวนพนักงาน (ราย)
ส่วนงาน
1.
2.
3.
4.

สายเจ้าหน้าที่บริหาร
สายโครงการที่อยู่อาศัย
สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม
สายสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
รวม

ปี 2562
ณ 31 ส.ค.

ปี 2562
ณ 30 มิ.ย.

ปี 2561

ปี 2560

7
598
43
150

7
601
44
153

7
555
62
120

7
440
49
113

798

805

744

609

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีจาํ นวนพนักงานทัง้ สิน้ 798 ราย เป็ นพนักงานหญิง 397 ราย และพนักงานชาย 401 ราย

8.8.1

ข้ อพิพาททางด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2560 - 2562)

- ไม่มี –
8.8.2

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทาํ ได้ใน
แต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจําปี เงินสํารองเลีย้ งชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่าน
มา แสดงรายละเอียดได้ดงั นี ้
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทผลตอบแทน
1. เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส
2. เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
3. อื่นๆ1/
รวม

9 เดือน ปี 2562/3
(ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)
519,075,486
17,987,898
38,368,836
575,432,220

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

9 เดือน ปี 2560/2
ปี 2561
(ม.ค. 60 - ก.ย. 60)
777,426,818
501,865,537
22,208,592
13,927,312
105,591,809
59,949,339
905,227,219

575,562,188

หมายเหตุ 1/ ผลตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าฝึ กอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบีย้ ประกันสุขภาพและชีวิต
ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง และสวัสดิการอืน่ ๆ
2/ ค่าตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560 เนือ่ งจากเปลีย่ นรอบบัญชี
3/ ค่าตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถนุ ายน 2562

8.8.3

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีศกั ยภาพ
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่จะขึน้ เป็ น 1 ใน 5
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในปี 2563 โดยบริษัทฯ มีการกําหนดกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชดั เจน
และต่อเนื่องอยู่เสมอ
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้มีการกําหนดแผนแม่บทในการพัฒนาบุคคลากร (Development Platforms) ให้สอดคล้อง
กับ โครงสร้า งตํา แหน่ ง งาน (Position Structure) เพื่ อ เตรี ย มความพร้อ ม และส่ ง เสริม ให้พ นัก งานทุก ระดับ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ใ ห้เป็ น ไปตามแผนแม่ บทในการพัฒนาบุคคลากรตามระดับงาน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ อีกทัง้ ยังมีการวางแผนพัฒนากลุ่มบุคคลากรที่มีศกั ยภาพสูง (Talent Management) เพื่อให้บุคคลเหล่านีเ้ ป็ น
ทัง้ คนเก่ง คนดี และมีแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการ
เป็ นผูส้ ืบทอดตําแหน่งสําคัญ (Successor) โดยการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
นอกจากนัน้ ทางบริษัทฯ เริ่มมีการนําโมเดลสําหรับการเรียนรูแ้ ละพัฒนา (70:20:10) มาประยุกต์ใช้โดยเน้นที่การเรียนรู ้
ผ่ า นการปฏิ บัติ ง านจริ ง (Experiential Learning : 70%), การเรี ย นรู ้แ ละพัฒ นาจากผู้น ํา หัว หน้า พี่ เ ลี ้ย ง หรื อ โค้ช
(Coaching : 20%) และการฝึ กอบรม (Class Room Training : 10%) ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการเรียนรู อ้ อนไลน์
(Learning Management System) โดยการเพิ่มหลักสูตร (Online Course) เข้าสู่ระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพนักงานที่สามารถเรียนรูไ้ ด้ ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime Anywhere)
ในปี ท่ผี ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทํางาน โดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรม
ให้พนักงานในทุกระดับ ผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้











หลักสูตรภาษาต่างประเทศสําหรับผูบ้ ริหาร (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
หลักสูตรภาษาต่างประเทศสําหรับพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตร Giving Successful Presentation
หลักสูตร Modern Design Strategy for Business Presentation
หลักสูตร SAP Material Management
หลักสูตร Update รายจ่ายต้องห้ามและภาษีซอื ้ ต้องห้าม
หลักสูตรเทคนิคการขายสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

 หลักสูตรมาตรฐานการก่ออิฐ
 หลักสูตรมาตรฐานงานประปาในบ้าน
 หลักสูตรมาตรฐานงานไฟฟ้าในบ้าน
 หลักสูตร Microsoft Excel (Intermediate , Smart Techniques)
 หลักสูตรการใช้งานระบบ “GOLD GEN”
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทางด้านพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพ ให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงเป็ นการสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี
เพื่อให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุข ผ่านหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
 หลักสูตร Gold White Camp
 Team Building: QD CAMP
8.8.4

รายละเอียดการเข้ ารั บการอบรมในปี 2562
จํานวน
ณ 31 ส.ค. 62

จํานวน
ณ 30 มิ.ย. 62

633 คน

558 คน

การอบรมภายใน

25 หลักสูตร

23 หลักสูตร

การอบรมภายนอก

57 หลักสูตร

47 หลักสูตร

4,656,520 บาท

3,301,714 บาท

การอบรม
จํานวนพนักงานที่ได้รบั การพัฒนาและฝึ กอบรมทัง้ สิน้

คิดเป็ นค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้
8.8.5

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560 - 2562)
ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560\1

ณ 30 มิ.ย. 62

ณ 31 ส.ค. 62

805 คน

798 คน

735 คน

605 คน

จํานวนชั่วโมงการอบรม

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

จํานวนพนักงาน

\1 รอบบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560

8.8.6

19 ชม./คน/
ปี

สุขอนามัยและสภาพแวดล้ อมในที่ทาํ งาน

ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2562 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบตั เิ หตุจาก
การทํางาน ลาป่ วย และเจ็บป่ วยจากการทํางาน ดังนี ้
ประเภท
การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน
การลาป่ วย
การเจ็บป่ วยจากการทํางาน

จํานวน (คน)
0
246*
0

หมายเหตุ * สถิตกิ ารเจ็บป่ วยทัว่ ไปของพนักงานซึ่งไม่ได้เกิดจากการทํางาน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

การกํากับดูแลกิจการ

9.

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดั ทํา “จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน” (Code of Conduct) 3 โดยได้รบั อนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ
และสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน เป็ นมาตรฐานสอดคล้องตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผูถ้ ือหุน้ 2) การปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่า
เทียมกัน 3) การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย 4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เป็ น
ประจํา ทุ ก ปี โดยคณะกรรมการบริ ษั ท แผ่ น ดิ น ทอง พร็ อ พเพอร์ตี ้ ดี เ วลลอปเม้น ท์ จํา กั ด (มหาชน) ตระหนัก ดี ถึ ง
ความสําคัญของการนําหลักบรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบตั ิ เพราะเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจที่ย่ งั ยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คาํ นึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็ นพืน้ ฐานที่ส่งเสริม
การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ และคํานึงถึงผูม้ ี
ส่วนได้เสียโดยรวม คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิท่รี ะบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสม
กับเวลาและสถานการณ์ คณะกรรมการจึงได้กาํ หนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการ โดยแบ่งเป็ น 5 หมวด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน
้

1.1 สิ ทธิ ขั้นพืน้ ฐานของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ
ในการรับทราบข้อมูลผลการดําเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไร สิทธิในการเสนอวาระ
การประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียม
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับบริษัท1 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็ นการให้ความมั่นใจว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเท่า
เทียมกัน บริษัทฯ ได้จดั ให้มีกระบวนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
มีการควบคุมและดูแลการทํารายการระหว่างกัน รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 นโยบายการกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่ง
รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่ วมประชุม

บริษัทฯ กําหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่สนิ ้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ
โดยจะกําหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะจัดประชุม ซึง่ มีความพร้อม ที่จะอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุก
กลุ่ม ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนักลงทุนสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ

3

รายละเอียดของจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน, ข้อบังคับบริษัทฯ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th
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1)
2)
3)
4)
5)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ไม่ จัด ประชุม ใน วัน หยุด นักขัตฤกษ์ วัน หยุด ทําการของธนาคารพาณิ ชย์ การประชุม จะเริ่มประชุมใน
ช่วงเวลา 8.30-16.00 น. โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ
มายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า
จัดประชุมในเขตกรุ งเทพมหานครหรือท้องที่อันเป็ นที่ตงั้ ของสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้
สามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย
มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาํ ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือ
ประกอบมติท่ีขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี และวิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม
ไม่มีการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
หากมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุ้น หรือเกี่ ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ตอ้ งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณีไป

ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1 ครัง้ ได้แก่
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 จัดขึน้ ในเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3
วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
1.2.2 การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี นีไ้ ด้ดาํ เนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ. 2538 ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุม
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 (ครัง้ ที่ 26) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลําดับตามวาระที่กาํ หนดไว้
ก่อนเริ่มการประชุมทุกครัง้ ประธานในที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บตั รลงคะแนนเสียง
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 9 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 กรรมการบริษัททัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1. นายวันชัย

ศารทูลทัต

2. นายปณต

สิรวิ ฒ
ั นภักดี

3. นายฐาปน
4. นายโชติพฒ
ั น์
5. นายสิทธิชยั
6. นายชายน้อย

สิรวิ ฒ
ั นภักดี
พีชานนท์
ชัยเกรียงไกร
เผื่อนโกสุม /1

7. นายอุดม
8. นายชินวัฒน์
9. นายธนพล

พัวสกุล
ชินแสงอร่าม/2
ศิรธิ นชัย

\1

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา / ประธานกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ/กรรมการบริหาร / ประธานอํานวยการ /
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
สืบเนื่องจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ หุน้ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และโดยที่นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จึง
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ไม่สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ได้อีก
ต่อไป เพราะจะเป็ นการขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายอุดม พัวสกุล ทําหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบแทนในระหว่างนี ้ โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
/2 นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม:

- ไม่มี –

รวมถึงมีท่ปี รึกษากฎหมาย ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตัง้ แต่เริม่ การประชุม

1.3 ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.3.1. บริษั ท ฯ ได้เ ปิ ด เผยมติค ณะกรรมการบริษัท ฯ เรื่ อ งกํา หนดการจัดประชุมผู้ถื อหุ้น ทางเว็ป ไซต์ของตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ พร้อ มทั้ง เผยแพร่ ห นัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี
รายละเอียดครบถ้วนเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน
1.3.2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สาํ คัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจ
รวมทัง้ นําเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
รายงานประจําปี พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้
ชัดเจน ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ลงหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าใน
เวลาที่เพียงพอสําหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม
หนังสือเชิญประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือ
เชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณา โดยได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
1.3.3. นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี และนําเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
1.3.4. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผถู้ ือ
หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการในเบือ้ งต้น
เป็ นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.goldenland.co.th
1.3.5. ผูถ้ ือหุน้ สามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า
ก่อนได้รบั เอกสารการประชุม และในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ เปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนก่อนการประชุม
อย่างน้อยสองชั่วโมงเสมอ
1.3.6. ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการ
ประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมของ
แต่ละวาระ
1.3.7. ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
1.3.8. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
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1.3.9. จัดให้มีช่องทางที่ผถู้ ือหุน้ รายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย ์ ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ของบริษัทฯ “ir@goldenland.co.th” ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของคณะกรรมการกํากับ
ดูแ ลกิ จ การ และการตรวจสอบ เป็ น ต้น นอกจากนี ้ ผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ยยัง สามารถติ ด ต่ อ ขอข้อ มูล ได้จ าก
เลขานุการบริษัท

1.4 วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเอกสาร
ประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบกระบวนการประชุม การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอากรแสตมป์ ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ มีการมอบฉันทะโดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กําหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมสองชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและ
ลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นาํ ระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขัน้ ตอนดังกล่าวให้รวดเร็วขึน้

1.5 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวัน
ทําการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขัน้ ตอนการลงคะแนน
วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมตั ิจากผูถ้ ือ
หุน้ รวมทัง้ ข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้
ถือหุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึง
มีนโยบายดังนี ้
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้
ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศ
หลักเกณฑ์และระบุขนั้ ตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการ ซึ่งผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการ
รับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม
และเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสําคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระ และชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 (ครัง้ ที่ 26) ล่วงหน้าก่อน
การประชุม คือตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขนั้ ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.goldenland.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผูถ้ ือหุน้
o ให้สิทธิออกเสียงแก่ผถู้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ ที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
o ดํา เนิ น การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ตามลํา ดับ ระเบี ย บวาระที่ ไ ด้แ จ้ง ไว้ใ นหนัง สื อ เชิญ ประชุม เสมอ และมี
นโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มี
โอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
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o แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง

ในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถ
มอบอํานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทัง้ เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดได้
o ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนได้
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวม
คํานวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนน
เสียงในห้องประชุมในที่สดุ
o บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการ
ประชุมเสร็จสิน้ 14 วัน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2.1 นโยบายความขัดแย้ งทางด้ านผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ใน
ระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็ นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้ กําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบติท่ีดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ท่ีขัดแย้ง และการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่าง
ครบถ้วน ในกรณี ท่ีมีวาระที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผูบ้ ริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ กรรมการบริษัท /
ผูบ้ ริหาร จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับคูค่ า้
และบุคคลอื่นใด
(2) การที่ พ นัก งานไปเป็ น กรรมการ หรื อ ที่ ป รึก ษาในบริษั ท องค์ก ร หรื อ สมาคมทางธุร กิ จอื่ น จะต้อ งไม่ ขัดต่อ
ประโยชน์และการปฏิบติหน้าที่โดยตรง
(3) ไม่เข้าเป็ นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอาํ นาจตัดสินใจ หรือผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรือมีลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
(4) ระหว่างที่ปฏิบตั ิงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ถือ
ว่าเป็ นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ ดทั้งสิน้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลธุรกิจแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ
(5) ในกรณีท่พี นักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์
หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(6) พนักงานจะต้องไม่กยู้ ืมเงินจากคู่คา้ ที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
(7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภาระ
ผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง
(8) ห้ามพนักงานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผใู้ ดโดยไม่ได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ
(9) กรณีพนักงานมีความจําเป็ นต้องทํางานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทํางาน ทั้งนี ้
จะต้อ งไม่ ฝ่ าฝื น กฎหมาย หรื อ ขัด ต่ อ ความสงบเรี ยบร้อ ยและศีล ธรรมอัน ดี ของประชาชน รวมทั้ง ไม่ ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขันหรือมีลกั ษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่มีผลเสียต่อ
ชื่อเสียงหรือกิจการของบริษัทฯ ไม่นาํ ความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

2.2 นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการกํากับและดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อให้ม่ ันใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รบั การเปิ ดเผยข้อมูล
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สารสนเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียมและเพียงพอ
บริษัทฯ จึงได้กาํ หนดระเบียบการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และระเบียบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อความความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ อันมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี ้
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย์ท่ียงั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ อันนํามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร ต้องงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินแก่
สาธารณชนและหลังจากเปิ ดเผยงบการเงินนัน้ แล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
(3) กรรมการและผูบ้ ริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่สาํ คัญถูกเปิ ดเผย ซึ่งผูเ้ กี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูล จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(5) กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน นําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ บริษัทฯ มีมาตรการ
ลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีการกระทําการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัติดงั กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็ น
ความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินยั และตามที่กฎหมายกําหนด ทัง้ นี ้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผูบ้ ริหารนัน้ ดํารงตําแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตําแหน่งภายใน 30 วันทําการ และ
รายงานทุกครัง้ เมื่อมีการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อ ก.ล.ต.
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึง
บทบาท ความสําคัญของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ และดําเนิน
ธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของทางการ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน
กิจกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิ มนุษยชน นอกจากนี ้ บริษัทฯ เคารพและไม่
สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของผูอ้ ื่น
บริษัทฯ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็ นการรับอัน
เนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม บริษัทฯ ต่อต้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทัง้ จะให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า โดยกําหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบตั ิงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและ
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี ้

3.1 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ คํานึงถึงความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจัดส่งจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ น
ต้น
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3.2 ลูกค้ า
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
ให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน นอกจากนีย้ งั ให้ความสําคัญในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดําเนินการอย่างถึง
ที่สดุ เพื่อให้ขอ้ ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็ นที่พอใจของลูกค้า ภายใต้หลักการดําเนินงานดังนี:้
1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและมุง่ มั่นที่จะยกระดับ
มาตรฐานให้สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ ยวกับสินค้าและบริการอย่ า ง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
2) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูล
เพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริง ทัง้ ในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ
กับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือ
บริการ
3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียน
เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ภา พข อ ง สิ น ค้ า และ บ ริ ก าร ได้ อ ย่ า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภา พ ผ่ า น ท า ง เ ว ป ไซ ต์ ข อ งบริ ษั ท
www.goldenland.co.th
4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาํ ข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

3.3 คู่ค้า และ/หรื อเจ้ าหนี/้ ลูกหนี ้
บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย
การปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงมีนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามหลักธรรมภิบาล (CG) ในการดําเนินการ
สรรหา การจัดซือ้ จัดจ้างที่เปิ ดโอกาสให้ค่คู า้ (ผูข้ าย/ผูร้ บั จ้าง/ผูใ้ ห้เช่า) ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานกับบริษัทฯ
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิ ดเผย และเป็ นธรรมกับคู่คา้ ทุกราย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีท่ีคู่คา้ ได้รบั การติดต่อจากผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็ นการเรียกร้อง
ค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด หรือในกรณีท่ีค่คู า้ เห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่คา้ ของ
บริษัทฯ ไม่เป็ นไปโดยโปร่งใส หรือไม่เป็ นธรรมกับคู่คา้ หรือเป็ นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ สนับสนุนให้ค่คู า้ แจ้งให้
บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็ นธรรมในการจัดซือ้ จัดจ้างแก่ค่คู า้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
3.3.1 การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบตั ิต่อคูค่ า้
1) บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้การแข่งขันบนข้อมูลที่เท่า
เทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดให้มี
ระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้ม่นั ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา และจ่ายเงินให้ค่คู า้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไข
การชําระเงินที่ตกลงกัน
2) บริษั ท ฯ มุ่ง ที่ จ ะพัฒนาและรักษาสัม พัน ธภาพที่ ย่ ังยืน กับ คู่ค ้าและคู่สัญ ญาที่ มีวัตถุป ระสงค์ชัด เจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่คมุ้ ค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3) ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
4) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซือ้ จัดหากับคูค่ า้ หรือคู่สญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง
5) ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซือ้ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผูอ้ ื่น
3.3.2 วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ การประเมินคูค่ า้
1) มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศกั ยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2) ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าที่มคี ณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
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3) ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินค้าและบริการ
4) ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปั ญหา และความพร้อมของทีมงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่
จะปฏิบตั ิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา โดยจะไม่จาํ หน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการ
ค้า

3.4 เจ้ าหนี ้
บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี ้ อย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และบริษัทได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนีโ้ ดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคํา้
ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดชําระหนีไ้ ว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหนีท้ างการค้าหรือเจ้าหนีส้ ถาบัน
การเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชําระหนี ้ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

3.5 คู่แข่ งทางการค้ า
บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่
แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็ นความลับของ
คู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า โดยไม่
ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉอ้ ฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี ้
1)
2)
3)
4)

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็ นธรรมไม่ผูกขาดหรือกําหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทําการค้ากับบริษัท
เท่านัน้
5) มีนโยบายด้านการไม่ลวงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้
กฎหมายหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยจัดให้มีการตรวจสอบให้ถว้ นถี่เมื่อมีการนํา
ข้อมูล ผลงานของบุคคลภายนอก และโปรแกรมต่างๆ มาใช้เพื่อจะได้ไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่น

3.6 พนักงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยไม่คาํ นึงถึงเพศ สัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ
พนักงานถือเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็ นปั จจัยสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จที่ดีโดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
1) นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการแก่พนักงาน
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ โดยยืดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกําหนดนโยบายดูแลเรื่ อ ง
ค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี
และการวัดผลการปฏิบตั ิงานตาม Balanced Scorecard รวมทัง้ สวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เพื่อ
เป็ นการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนีจ้ ะขึน้ อยู่กับความสมัครใจและอายุ
งานของพนั ก งาน อั ต ราเงิ น สะสมของพนั ก งานและอั ต ราเงิ น สมทบของบริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งร้อ ยละ 5 – 10 ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม หลักประกันสุขภาพ หลักประกันชีวิตของพนักงาน และเงินช่วยเหลือ รวมทั้งของเยี่ยมใน
โอกาสต่างๆ เป็ นต้น
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2) นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัฒนาความรู ้ศกั ยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์พนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รบั การอบรมพัฒนาทัง้ ภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รบั การพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถ
ในการปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนวัต กรรมต่า งๆ ของธุ ร กรรม ข้อ กํา หนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตาม และเพื่อให้ม่นั ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการเผยแพร่
ข้อมูลทาง Intranet และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์ และยึดถื อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน
3) นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็ นรูปธรรม โดยได้ดแู ลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.7 สังคมและส่ วนรวม
บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มลู นิธิ
และองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับ จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัทฯ

3.8 องค์ กรกํากับดูแลและหน่ วยงานของรั ฐ
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กาํ หนดโดยองค์กรที่กาํ กับดูแลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") เป็ นต้น รวมทัง้ ให้ความร่วมมือและประสานงาน
กับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

3.9 สิ่ งแวดล้ อม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการให้ความรู แ้ ละฝึ กอบรมพนักงานในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม และได้มีการอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานในการใช้พลังงานอย่างประหยัด อาทิเช่น การรณรงค์ปิดไฟระหว่าง
เวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้
พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์เอกสารภายในบริษัท
4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส

4.1 การเปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษัทฯ
เป็ นหนึ่งในหลักการที่มีความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งแจ้งแก่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้
ข้อมูลแก่ทกุ กลุ่ม ดังนี ้
1) เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิ ดเผย
ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบการเงินนัน้ จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญ ชี ว่ า ถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสํา คัญ ตามหลัก การบัญ ชี ท่ี รับ รองทั่ว ไป และผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ ือหุน้
นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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2) เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2)
3) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วม
การประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงไว้ภายใต้หวั ข้อการจัดการตามแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
4) เปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
5) กําหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซือ้ ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบเป็ นประจําทุกไตรมาส
6) กําหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26
มกราคม 2552 โดยกํา หนดให้มีก ารรายงานครั้งแรกในเดื อนกรกฎาคม 2552 และรายงานทุกครัง้ ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทําการ โดยจัดส่งรายงานไปยังเลขานุการบริษัท
7) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันและระหว่ างกัน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกันต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทเป็ นสําคัญ บริษัทฯ จึงป้องกันรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณา
และอนุมตั ิจากคณะกรรมการ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผลู้ งทุนและผูท้ ่เี กี่ยวข้องทราบ

4.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
ดังกล่าวเพื่อให้ผูล้ งทุนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องได้รบั ทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น โดยมอบหมายให้ผมู้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีความ
เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่างดีทาํ หน้าที่เป็ นนักลงทุนสัมพันธ์
ประธานอํานวยการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงิน, และรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กร
และการลงทุน ได้มีการสื่อสารโดยตรงกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงั้ ในและต่างประเทศ โดย
จัดให้มีการนําเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินกิจการ และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่นักลงทุนและ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th ที่ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รบั รู ข้ อ้ มูลของบริษัทที่เป็ นปั จจุบนั
อย่างเท่าเทียมกัน
ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี ้
 จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนเข้าพบ
กับผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลทั่วไปตามหลักการ
เปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส จํานวน 10 ครัง้
 ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day)
ทุกไตรมาส เพื่อให้ขอ้ มูล ตอบข้อสงสัยของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่มาร่วมงานและที่ส่งคําถามออนไลน์
 ร่วมงาน Roadshow ทัง้ ในและต่างประเทศตามคําเชิญของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อชีแ้ จงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
และการดําเนินงานของบริษัทฯ และตอบข้อซักถามต่างๆ จํานวน 3 ครัง้
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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 มีการพานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนเข้าเยี่ยมชม (Site visit) โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท 3 ครัง้ และ
โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ 1 ครัง้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน ผูเ้ กี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูล และซักถาม
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุน โดยติดต่อ
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ :
หมายเลขโทรศัพท์:
โทรสาร:
E-mail:

02 – 764 – 6280
02 – 764 – 6222 ต่อ 2
ir@goldenland.co.th

4.4 นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนและการปกป้องผู้ให้ ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้ง จากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการ
ดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสมอีกทัง้ ยังได้กาํ หนดมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียน ดังนี ้
4.4.1 การแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีท่สี งสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี ้
1) การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ผู้รอ้ งเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่หมายเลข
02 – 764 – 6206
2) การร้องเรียนทางไปรษณียห์ รือร้องเรียนด้วยตนเอง
บริษัทฯ ได้จดั เตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิ ดเผยให้ผรู้ อ้ งเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวกด้วย
ตนเอง กล่องรับความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกดําเนินการเปิ ดเป็ นประจําทุกสัปดาห์โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน หากผูร้ อ้ งเรียนไม่สามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ดว้ ยตนเอง สามารถร้องเรียนได้ตามที่อยู่ดงั นี ้
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งมาที่ Independent-Director@goldenland.co.th
- ทางจดหมาย:
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
4.4.2 กระบวนการดําเนินการรับเรื่ องร้องเรี ยน
เมื่อบริษัทฯ ได้รบั เบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกําหนด
มาตรการในการดําเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รบั ผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรวมทัง้ หมด หลังจากนัน้ ผูท้ ่ีมีหน้าที่รบั ผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดําเนินการ และรายงานผลให้ผรู้ บั
แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อประธาน
อํานวยการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลําดับแล้วแต่กรณี
4.4.3 มาตรการคุม้ ครอง
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่
เปิ ดเผยชื่อ – สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รวมไปถึงกําหนดมาตรการคุม้ ครองในกรณีท่ีผูน้ ั้น เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ทั้งนีผ้ ู้ได้รบั ความเดือนร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความ
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เหมาะสมและเป็ นธรรม ทั้งนีบ้ ุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทํา ผิดจรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบายต่อต้า น
คอร์รปั ชั่น 4 จะได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด หรือได้รบั โทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ สภาวะความเสี่ยง และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

5.1 วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกันภายใต้ระบบของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็ นไปตามเป้าหมายบนแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้รว่ มกับฝ่ ายบริหารระดับสูงในการกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี และ
คณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบตั ิงานให้ได้ตามแผนงานของฝ่ ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ ายจัดการจะรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็ นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นราย
ไตรมาส

5.2 โครงสร้ างคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมี
กรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน
กรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
ในเครือหรือบริษัทย่อย แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
3) มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ
5.2.1 คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั
1)
2)
3)
4)
5)

4

เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เป็ นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
เป็ นบุคคลที่มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ
เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อาทิ
5.1. บรรลุนิติภาวะ
5.2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5.3. ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ไี ด้กระทําโดยทุจริต
5.4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ
หน้าที่

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th
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5.5. ไม่เป็ นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็ น
กรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.2.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1) ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปั จจุบันและก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ดังนี ้
4.1. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร
หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชีตน้ สังกัด
4.2. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน
ที่มีมลู ค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพอื่นๆ
4.3. ไม่ได้รบั ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทําธุรกรรมทางการค้าหรือ
ธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็ นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มี
มูลค่าตัง้ แต่ 20 ล้านบาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จาํ นวนใด
จะตํ่ากว่า โดยให้นบั รวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึง
การไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการของผู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้ นี ้
ให้รวมถึงการไม่เป็ น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธฺออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
8) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
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5.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กระบวนการ
คัดเลือกผู้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคล
เข้าเป็ นกรรมการต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาตามลําดับ ทั้งนี ้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้การแต่งตัง้ กรรมการบริษัท
เป็ นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
1. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
ก. ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ข. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทง้ั หมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะ
มีในการเลือกตัง้ ครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี คุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตัง้ ครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
2. คณะกรรมการเป็ นผูเ้ ลือกบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ
5.2.4 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบั สลากกัน ส่วนในปี ต่อๆ ไปให้
กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รบั
เลือกตัง้ ใหม่ได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
4) ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
5.2.5 ขอบเขต บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมของผูถ้ ือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุก
ราย
2) พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ประจําปี รวมทัง้ กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนอละเพิ่มมูลค่า
หุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
3) รายงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ
4) ดําเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มี
ประสิทธิผลและเชื่อถือได้
5) จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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6) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
7) กรรมการที่เป็ นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระ ในการ
พิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตัง้ กรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทําของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ ายจัดการ ในกรณีท่ีมีความเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
8) ในกรณีท่ีจาํ เป็ น คณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการ โดยบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
9) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุม
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนการให้คาํ แนะนําแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบตั ิตนและดําเนินกิจการให้
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
10) หากกรรมการได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการ
จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ขอ้ มูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน และจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น โดยผูฝ้ ่ าฝื นอาจได้รบั โทษตามกฎหมาย
11) รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผูบ้ ริหาร" ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ กําหนด
12) กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรูเ้ กี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
13) คณะกรรมการยังได้จัดให้มีหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้ง
เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้ถือเป็ นนโยบายความซื่อสัตย์ท่ใี ช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึ่งมี
หน้าที่ตอ้ งทําความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทาํ งาน ไม่เพียงแต่การปฏิบัติตามที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร แต่ยงั ให้ปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์แห่งความซือ่ สัตย์ (The Spirit of Integrity) ด้วย และได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าที่
ของผูบ้ ังคับบัญชาที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลความรู เ้ กี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า
พนักงานได้ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนรับทราบว่า ในกรณีท่ีมีการละเมิดจะมีการดําเนินการทาง
วินยั ให้ถึงที่สดุ ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง
5.2.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ประธานกรรมการและประธานอํานวยการของบริษัทฯ มิได้เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการให้ชดั เจน เนื่องจากประธานกรรมการทําหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่
กํากับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ ายจัดการ ส่วนประธานอํานวยการเป็ นหัวหน้าฝ่ ายจัดการ ซึ่งทําหน้าที่บริหารจัดการให้
เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ นอกจากนี ้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็ นบุคคลเดียวกับ
ประธานอํานวยการ ทําให้เกิดการคานอํานาจ และประธานกรรมการสามารถทําหน้าที่ได้โดยอิสระ
นอกจากนี ้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริหารในสัดส่วน 1 : 7 จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้ คณะ 8 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารในคณะกรรมการ
บริษัทจํานวนน้อยที่สดุ เช่นนี ้ เป็ นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถกู ครอบงําโดยฝ่ ายจัดการ
ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสํา หรับ
กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นที่สาํ คัญโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม ในการประชุม ประธานกรรมการเป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปประเด็นสําคัญของวาระการประชุมเพื่อการ
พิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความ
คิดเห็นและสรุปเป็ นมติท่ีประชุม
5.2.7 อํานาจดําเนินการ
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจกําหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจดังกล่าว ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วง
ที่ทาํ ให้ผรู้ บั มอบอํานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
5.2.8 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
1) คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และตามความจําเป็ น โดยได้
มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี
และแจ้ง ให้ก รรมการแต่ล ะท่านทราบกํา หนดการดัง กล่ าว การประชุมแต่ล ะครัง้ ใช้เวลา 1 – 3 ชั่ว โมง โดย
กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิ ดเผย
2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชัดเจน
รวมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรืออย่างน้อย
5 วันทําการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่อง
ต่างๆ
3) การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น
ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4) ประธานกรรมการเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ ายบริหาร
ทัง้ นีฝ้ ่ ายบริหารจะพิจารณาคําขอบรรจุวาระที่สาํ คัญของกรรมการบางท่านเป็ นวาระการพิจารณาในการประชุม
5) ประธานกรรมการมีหน้าที่จดั สรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอสําหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญ
6) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็ นผู้กล่าวสรุ ปประเด็นสําคัญของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของ
กรรมการ พร้อมทัง้ สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็น
และสรุปเป็ นมติท่ปี ระชุม
7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและต้องไม่อยู่
ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
8) กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คําปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ จากฝ่ ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
9) ในการประชุมแต่ละครัง้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อักษรและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทําการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครัง้ ถัดไป
โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สําหรับเอกสารที่จดั เก็บจะมีทงั้ บันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บใน
รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็ นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็คทรอนิคส์รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความ
สะดวกสําหรับกรรมการและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 31
สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จํานวน 5 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ มีรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ผูบ้ ริหารสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงสายงานตรวจสอบภายใน เข้า
ร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของธุรกิจ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ในวาระที่ 8
คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปั ญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
10) องค์ประชุมขัน้ ตํ่าขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัท
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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5.2.9 การวางแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ และการนําไปปฏิบตั ิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนงานกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบตั ิงาน สําหรับปี 2563 หลังจากนัน้ คณะกรรมการจะมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานให้มคี วามสอดคล้องตามแผนงาน
ของฝ่ ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็ นราย
เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นรายไตรมาส
5.2.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
1) คณะกรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
2) คณะกรรมการได้จดั ให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลและค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหาร ไว้
ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา

5.3 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ทัง้ หมด 5 คณะ ได้แก่
1) คณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5) คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีดงั ต่อไปนี ้

5.3.1 คณะกรรมการบริ หาร

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หาร
ก) กรรมการบริหารประกอบด้วยผูท้ ่มี ีความรู ้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
ข) ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่งตัง้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
พิจารณา และกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทัง้ กํากับดูแล และติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ที่กาํ หนด ให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รบั อนุมตั ิ อนุมตั ิการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอ
ให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอํานาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกขัน้ หนึ่ง
ทั้งนี ้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็ นการอนุมัติท่ีทาํ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่
เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้ งต้น แล้วนําข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ

5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของ
กฎหมายด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ทัง้ ต่อผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ และลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็ นคณะกรรมการ
ที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายว่าการดําเนินการขององค์กร
เป็ นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพ มีความโปร่งใส เป็ นธรรม โดย
ปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 5ขึน้ ดังนี ้
1) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
4

(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเป็ นอิสระตามหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย โดย
ไม่ตอ้ งคํานึงถึงประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดๆและไม่มีสถานการณ์ใดๆที่ทาํ ให้ไม่สามารถแสดงความเห็นตามที่พึงจะเป็ น
(2) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
(3) เป็ นผูท้ ่มี ีความเชื่อถือ ไว้วางใจเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป
(4) มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตัง้ คําถาม
ตรงประเด็น รวมทัง้ ตีความและประเมินผลของคําตอบที่ได้รบั อย่างเหมาะสม
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
(6) มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ในการหารือและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(7) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
(8) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(9) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(10) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปั จจุบันและก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ดังนี ้
ก) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร
หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชีตน้ สังกัด
ข) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ที่
มีมลู ค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

5
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ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ของผู้มี อ าํ นาจควบคุม ของบริษัท ฯ ทั้ง นี ้ใ ห้ร วมถึ งการไม่ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพอื่นๆ
ค) ไม่ได้รบั ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทําธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ
ได้แก่ รายการที่เป็ นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมลู ค่าตัง้ แต่
20 ล้านบาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า โดย
ให้นบั รวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ
(11) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
(12) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(13) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
2) องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ยกรรมการของบริ ษั ท ฯ ที่ เ ป็ น อิ ส ระอย่ า งน้อ ย 3 คนซึ่ ง ได้รับ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามเข้าใจหรือ
ประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูม้ ีคุณสมบัติดงั กล่าว คือ นายชายน้อย เผื่อน
โกสุม (ดูรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและคณะ
ผูบ้ ริหาร”) คณะกรรมการตรวจสอบทําการเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและให้หวั หน้า
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง ในกรณีท่ตี าํ แหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในว่าง
ลงให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ บุคคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้ จากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึง
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาํ หนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ น
บัญชี และมีความรูต้ ่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
ครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท
4) ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการสอบทานระบบงาน และเรื่องสําคัญต่างๆ ที่ผบู้ ริหารให้
ความสนใจตามที่ได้รบั มอบหมาย นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ น
ปั จจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสอันเป็ นพืน้ ฐานของการเติบโต
อย่ า งยั่ง ยืน ดัง นั้น การปฏิ บัติ ข องหน่ วยงานตรวจสอบภายใน จึ ง เป็ น ไปในทิ ศทางของการให้คาํ ปรึกษา วิ เ คราะห์
เสนอแนะแนวทางแก้ไขและติดตามผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สามารถดําเนินไปสูเ้ ป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการการแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
(4) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(5) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนีเ้ พื่อให้ม่ ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ
(8) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(9) ปฏิ บัติ ห น้า ที่อื่ น ใดตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯด้วยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
เหมาะสม
6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมเป็ นประจําทุกไตรมาสอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอาํ นาจในการ
เรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็ น
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(2)

องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 กรรมการตรวจสอบทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุก
ครัง้ หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจใช้ประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ หรือจัดให้มีการถ่ายทอด
ภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ประชุมก็ได้
(3) กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุม
(4) กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ ๆ
(5) การวินิจฉัยชีข้ าดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมากเป็ นสําคัญโดยประธานในที่ประชุม
ไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ าด เว้นแต่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้
ขาด
(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบ
บัญชี หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่กาํ หนดได้ และในกรณีสาํ คัญและจําเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระและหรือผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้
(7) การประชุมเป็ นการเฉพาะกับฝ่ ายบริหาร หรือผูต้ รวจสอบภายใน หรือผูส้ อบบัญชีจะต้องจัดขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(8) วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดทําขึน้ และนําเสนอก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันและให้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
7) วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั แต่งตัง้ หรือตามวาระการเป็ นกรรมการในบริษทั ฯ
และอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกแต่มิใช่โดยการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
8) การพ้นตําแหน่ง
 กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อพ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัทฯ ครบวาระ ลาออก หรือถูกถอด
ถอน หรือขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
 ในกรณี กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และต้องเปิ ดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทด้วย

5.3.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูส้ รรหา และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
(2) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีมีตาํ แหน่งว่างลง เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือ เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
(3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งตัง้ แต่ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปในกรณีท่ี
มีตาํ แหน่งว่างลง
(4) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
แต่งตัง้ เมื่อมีตาํ แหน่งว่างลง
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

86

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

(5) พิจารณาเสนอแนะกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั
เงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
(6) จัดทําหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือ เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู ้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
(7) ประเมินผลงานประจําปี พิจารณากําหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จาํ เป็ น และเหมาะสม ทัง้ ที่เป็ นตัว
เงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ตาํ แหน่งรองกรรมการผูจ้ ัดการขึน้ ไป โดย
พิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัทฯ
(8) ให้คาํ ชีแ้ จง ตอบคําถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา พร้อมนําเสนอให้ผถู้ ือ
หุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ

5.3.4 คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
(1) พิจารณา ทบทวน นําเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานด้านการดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิ บัติอื่ นใดที่จะสนับ สนุ น การ
ดําเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
(2) กํา กับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของฝ่ ายจัด การ ให้น ํา แนวทางในข้อ (1) ไปใช้พัฒ นาบริษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกํากับฯ
ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ทําการเปิ ดเผยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตั ิท่ีดีท่เี กี่ยวข้องสู่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ได้แก่ บริษัท
ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี ้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(4) ให้คาํ ปรึกษาแก่คณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดย
หน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
(5) ให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะทํางาน เพื่อวางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
(6) คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล มีอาํ นาจเชิญผูท้ ่ีเกี่ยวข้องหรือผูท้ ่เี ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชแี ้ จง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
(7) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล 6 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
อนุมตั ิ
(8) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5

6

รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาลสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th
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3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ

5.3.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(1) กําหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทัง้ องค์กร เพื่อเป็ น
แนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
(2) กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของ
ธุรกิจ
(3) วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
ถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็ นประจํา
(4) จัดทําและอนุมตั ิแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผูบ้ ริหาร และ
พนักงานจากหน่วยต่างๆ
(5) พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
(6) ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจ
ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทัง้ ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของ
องค์กร และปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
(7) ติ ด ตามความคื บ หน้า ในการปฏิ บัติ ต ามแผนจัด การความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ให้ค ํา ปรึก ษา แนะนํา ในการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยง
(8) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สาํ คัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

5.4 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
5.4.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากําหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคํานึงถึงองค์ประกอบดังนี ้
1) คุณลักษณะที่ตอ้ งการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ ่ีจะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการใน
ด้านต่างๆ เช่น ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมั่นคง
เป็ นผูร้ บั ฟั งที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
อย่างมืออาชีพ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ
2) ความรู ้ความชํานาญที่ตอ้ งการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาควรพิ จ ารณากํา หนดองค์ป ระกอบของความรู ้ค วามชํา นาญเฉพาะด้า นที่ จ ํา เป็ น ต้อ งมี ใ น
คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง้ กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิผล
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3) ความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาถึงแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น
อายุ ความรู ้ ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณ์ทงั้ ทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพื่อกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจําเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาใช้ขอ้ มูลความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่จะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็ น
3 หมวด ได้แก่
(1) ความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management)
แบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนกล
ยุทธ์ ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง
(2) ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชํานาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise)
แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 2) ด้านบัญชีและการเงินโดย
ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเป็ น/เคยเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน และ 3)
ด้านคมนาคม ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม ทําให้มีมติ ิแห่งความหลากหลาย สนับสนุนให้คณะกรรมการทัง้ คณะมี
ความครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพที่เอือ้ ประโยชน์ให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) ความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล หรือการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate
Governance)
แบ่งเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกํากับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้อง
และ 2) ด้านการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

5.4.2 การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ด (การสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง)
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่คดั เลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงในตําแหน่ง ประธานอํานวยการ โดยบริษัทฯ มีแผนการ
คัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สาํ คัญไว้ทกุ ตําแหน่งให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ ได้ผบู้ ริหารที่มีความเป็ นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผู้
ถือหุน้ รายอื่นใด ทั้งนี ้ กระบวนการสรรหาพิจาณาคัดเลือกผูท้ ่ีมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ที่มี
ความรูค้ วามสามารถ ศักยภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึน้ สู่ระดับผูบ้ ริหารในอนาคตได้
โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินที่มีศกั ยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รบั การพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็ นรายบุคคล มีการมอบหมาย
งานที่ทา้ ทาย รวมทัง้ หมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าํ และความรอบรูใ้ นงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุม่
บริษัทฯ ดําเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนเมื่อตําแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดําเนินงานสาน
ต่ออย่างทันท่วงที
บริษัทฯ ได้กาํ หนดให้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้ ริหารและตําแหน่งในสายงานหลัก
ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปี จะกําหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ี
กํา หนด เพื่ อ พัฒ นาบุคลากรที่มีผ ลการปฏิ บัติงานที่ ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตําแหน่ง ที่สูงขึน้ ตามลําดับขั้นของ
พนักงานทัง้ ผูบ้ ริหารระดับกลางและพนักงานโดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย ประธานอํานวยการ และผูบ้ ริหาร
ระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึน้ ไป หรือผูบ้ ริหารระดับกลางเป็ นผูพ้ ิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้อย่างชัดเจน กําหนด
แนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของผูบ้ ริหาร (Skill Matrix) เพื่อกําหนดคุณสมบัติของผูบ้ ริหารที่
ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจําเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะผูบ้ ริหารและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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5.4.3 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
การไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานอํานวยการ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษัท

5.5 การแต่ งตั้งเลขานุการบริ ษทั

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมทัง้ ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้
ถือหุน้ ตลอดจนข้อกําหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ รายงานประจําปี ของบริษัทฯ เป็ นต้น
4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รบั
รายงานนัน้
5) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

5.6 การพัฒนา / การปฐมนิเทศ กรรมการและผู้บริ หาร
การพัฒนาความรู ้
บริษัทฯ สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ข้ องคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน เช่น การเข้าร่วมการสัมมนาอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การปฐมนิเทศกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศเบือ้ งต้นสําหรับกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบนโยบาย
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็ นมาของบริษัทฯ ที่ตงั้ สํานักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคํา
ชีแ้ จงจากประธานอํานวยการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ระบบการ
ควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู ใ้ ห้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร
ต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้
กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 ได้สนับสนุนกรรมการ/ผูบ้ ริหารเข้า
ร่วมอมรมต่างๆ อาทิ เช่น
กรรมการ / ผู้บริหาร /
เลขานุการบริษทั
1. นายธนพล ศิรธิ นชัย

ตําแหน่ง

หลักสูตรการอบรม ปี 2562

กรรมการบริษัท
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
กรรมการบริหาร
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
(วปอ. รุน่ ที่ 61)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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กรรมการ / ผู้บริหาร /
เลขานุการบริษทั

2. นายแสนผิน สุขี

ตําแหน่ง

หลักสูตรการอบรม ปี 2562

ประธานอํานวยการ

กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

3. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สาย
งานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวปรัศนีย ์ สุระ
เลขานุการบริษัท
เสถียร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
กลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง
(บยส.) รุน่ ที่ 23 (ปี 2561-2562) วิทยาลัยการ
ยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาล
ยุติธรรม
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
2019
-

- Beyond regulations: Tips for effective MD&A
reporting
- TLCA IR Conference 2019: “Engaging your
stakeholders through effective
communications”

5.7 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่ อยและบริ ษทั ร่ วม
บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ดูรายละเอียดกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ท่ีหวั ข้อ “ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
บริษัทย่อยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)” และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและคณะ
ผูบ้ ริหาร”) ทัง้ นี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ โดยต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ นอกจากนี ้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่อง
สําคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็ นการ
ดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้
สิทธิในเรื่องสําคัญนัน้ ๆ
ในกรณีเป็ นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทดังกล่าว ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทันกําหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมี
ข้อบังคับในการทํารายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทฯ
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5.8 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ าย
จัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ แนะนําให้มีการจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ ายงานให้เป็ นมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมทั้งสอบทาน
เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด ทัง้ นีใ้ นการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้
ให้ความสําคัญต่อการรายงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดวาระหลักให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นต่อการควบคุมภายใน
ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีอิสระของบริษัทฯ และผูต้ รวจสอบภายในเป็ นประจําทุก
ไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายใน ณ ปั จจุบนั ของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยู่ในระดับที่เพียงพอ
และมีความเหมาะสม

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยทุกชุด (ทั้งคณะและรายบุคคล)
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทัง้ คณะและรายบุคคล) โดยกําหนดให้มีการจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ พร้อมทั้งจัดทําสรุ ปผลการประเมินกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาด้วย เพื่อใช้เป็ นกรอบ
ในการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
1)
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)
ในทุกสิน้ ปี ส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ
กํากับดูแลบรรษัทภิบาล จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ประเมินผลงานประจําปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผล
ประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป
2)
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุุคคล)

3)

คะแนนประเมินร้อยละ

อยู่ในเกณฑ์

85-100

ดีมาก - ดีเยี่ยม

75 - 85

ดี

65 - 75

ค่อนข้างดี

50 - 65

ดีพอสมควร

ตํ่ากว่า 50
ควรปรับปรุง
หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหวั ข้อพิจารณาหลัก ได้แก่
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สรุ ปผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในปี 2561
คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษทั
รายคณะ
รายบุคคล
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
รายคณะ
รายบุคคล

คะแนนเฉลี่ย

เกณฑ์

95.54%
95.54%

ดีมาก - ดีเยี่ยม
ดีมาก - ดีเยี่ยม

99.58%
100.00%

ดีมาก - ดีเยี่ยม
ดีมาก - ดีเยี่ยม

95.57%
94.03%

ดีมาก - ดีเยี่ยม
ดีมาก - ดีเยี่ยม

89.93%
96.67%

ดีมาก - ดีเยี่ยม
ดีมาก - ดีเยี่ยม

98.96%
99.31%

ดีมาก - ดีเยี่ยม
ดีมาก - ดีเยี่ยม

96.11%
98.06%

ดีมาก - ดีเยี่ยม
ดีมาก - ดีเยี่ยม

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
รายคณะ
รายบุคคล
4. คณะกรรมการบริหาร
รายคณะ
รายบุคคล
5. คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
รายคณะ
รายบุคคล
6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รายคณะ
รายบุคคล

5.10 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็ นสํานัก
งานสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี

2561

2560/1

2559

1. ค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานรายไตรมาสสําหรับงบ
การเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

1,320,000

1,000,000 1,120,000

2. ค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาสของบริษัทย่อย

5,350,000
6,670,000

4,900,000 4,530,000
5,900,000 5,650,000

รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษัทย่อยทัง้ หมด
หมายเหตุ:

/1 สําหรับรอบระยะเวลา มกราคม – กันยายน 2560

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ทั้ง นี ้ บริษั ท ที่ เ ป็ น สํา นัก งานสอบบัญ ชีแ ละผู้ส อบบัญ ชีไ ม่ มีค วามสัมพัน ธ์ หรื อ ส่ ว นได้เ สี ย ใดๆ กับ บริษั ท บริษั ท ย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี จะนําเสนอผูถ้ ือหุน้
เพื่ออนุมตั ิทกุ ครัง้
ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)
ค่าบริการอืน่
2561
2560/1
2559
1. ค่าบริการให้คาํ ปรึกษา

330,000

520,000

-

2. ค่าอบรมมาตรฐานบัญชี

79,612

-

-

หมายเหตุ:

5.11

/1 สําหรับรอบระยะเวลา มกราคม – กันยายน 2560

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ

ประธานกรรมการและประธานอํานวยการของบริษัทฯ มิได้เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการให้ชดั เจน เนื่องจากประธานกรรมการทําหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่
กํากับดูแลการการบริหารจัดการของฝ่ ายจัดการ ส่วนประธานอํานวยการเป็ นหัวหน้าฝ่ ายจัดการ ซึ่งทําหน้าที่บริหารจัดการ
ให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ นอกจากนี ้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็ นบุคคลเดียวกับ
ประธานอํานวยการ ทําให้เกิดการคานอํานาจ และประธานกรรมการสามารถทําหน้าที่ได้โดยอิสระ
นอกจากนี ้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริหารในสัดส่วน 1:8 จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้ คณะ 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารในคณะกรรมการ
บริษัทจํานวนน้อยที่สดุ เช่นนีเ้ ป็ นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถกู ครอบงําโดยฝ่ ายจัดการ
สรุ ปการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2561
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ
กํากับดูแล คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บรรษัทภิบาล บริหาร

รายชื่อกรรมการบริษทั

คณะกรรม
การบริษัท

1. นายวันชัย ศารทูลทัต/1
2. นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี

6 / 6 ครัง้
5 / 6 ครัง้

3. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

4 / 6 ครัง้

4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

5 / 6 ครัง้

5. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

6 / 6 ครัง้

6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

6 / 6 ครัง้

4 / 4 ครัง้

7. นายอุดม พัวสกุล

6 / 6 ครัง้

4 / 4 ครัง้

8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

6 / 6 ครัง้

4 / 4 ครัง้

9. นายธนพล ศิรธิ นชัย

6 / 6 ครัง้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

2 / 2 ครัง้
2 / 2 ครัง้

11 / 12 ครัง้

12 / 12 ครัง้
2 / 2 ครัง้

2 / 2 ครัง้
2 / 2 ครัง้
2 / 2 ครัง้

12 / 12 ครัง้
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การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ณ 30 กันยายน 2561

กรรมการ / ผูบ้ ริหาร

จํานวนหุน้ ที่ถือโดย
กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ต้นปี

จํานวนหุน้ ที่ถือโดย
ผูเ้ กี่ยวข้อง*

ระหว่างปี ปลายปี

ต้นปี ระหว่างปี ปลายปี

รวม
รวม
31/08/62 30/09/61

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

กรรมการ
1. นายวันชัย ศารทูลทัต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. นายอุดม พัวสกุล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. นายธนพล ศิรธิ นชัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. นายธนพล ศิรธิ นชัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. นายแสนผิน สุขี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายวิทวัส คุตตะเทพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้บริหาร

ข้อที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนําให้ปฏิบตั ิตาม “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับ
บริษัทจดทะเบียนประจําปี 2555” ซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการให้ทดั เทียมกับ
สากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชีแ้ จงข้อขัดข้องที่ทาํ ให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปี 2562 บริษัท ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณีท่ีบริษัทยังไม่
สามารถนํามาปฏิบตั ิได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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หัวข้อ
1. บริษัทไม่ได้เปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO

เหตุผล/ความจําเป็ น
การที่ประธานอํานวยการเป็ นส่วนหนึ่งของคณะผูบ้ ริหาร
ของบริษั ท ฯ และบริษั ท ฯ ได้มี ก ารเปิ ด เผยรายละเอียด
ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง ป ร ะ ธ า น อํ า น ว ย ก าร ร ว ม อยู่ ใ น
ค่าตอบแทนของคณะผูบ้ ริหารแล้ว จึงมิได้แยกมาเปิ ดเผย
ต่างหาก
2. คณะกรรมการยังไม่มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวน ตามข้อบังคับของบริษัท ในทุกปี ได้กาํ หนดให้มีกรรมการ
ปี ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระอิสระไว้ให้ไม่
ออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามโดยกรรมการที่อยู่ใน
เกิน 9 ปี
ตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการ โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผู้
พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการที่ เ หมาะสม เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการอนุมัติ บริษัทฯ จึงไม่ได้กาํ หนดนโยบาย
จํา กั ด จํา นวนปี เพื่ อ รั ก ษาความต่ อ เนื่ อ งในการดํา รง
ตําแหน่งของกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ท่ีจาํ เป็ นต่อ
การสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุ
เป้าหมาย
3. คณะกรรมการยังไม่มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวน คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัท
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ง
จดทะเบียนที่กรรมการอิสระแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งได้
กรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท
ไม่เกิน 5 บริษัท
4. คณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิงอย่าง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผู้
น้อย 1 คน
พิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ี เ หมาะสมของกรรมการ เพื่ อ นํา เสนอ
คณะกรรมการพิ จ ารณา บริ ษั ท ฯ ให้ค วามสํา คั ญ กั บ
ความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัติท่เี หมาะสมของตัวบุคคล
โดยไม่ได้แบ่งแยกด้านเพศ อายุ แต่อย่างใด
5. บริษัทฯ ยังไม่ได้จดั ทํารายงานแบบบูรณาการ
บริ ษั ท ฯ อยู่ ใ นขั้ น ตอนของการศึ ก ษาพิ จ ารณาความ
(Integrated Report)
เหมาะสมในการจัดทํารายงาน และการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลากรรับผิดชอบในการทํารายงานดังกล่าว
การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้นาํ หลักปฏิบตั ิส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว โดยเพิ่มเติมหลักปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและสามารถทําได้โดยไม่มี
ผลกระทบอื่นๆ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม ทําแผนงาน
เพื่อทยอยปรับปรุงนโยบายกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 (CG Code) ต่อไป
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ดาํ เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความ
ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็ นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กาํ หนดให้การสร้างความยั่งยืนแก่สังคม ซึ่งเป็ นหนึ่งในวาระสําคัญของการ
ดําเนินงาน โดยมีการวางกลยุทธ์สร้างความเติบโตควบคู่กันใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจ 2) ทรัพยากรมนุษย์ และ 3)
ความยั่งยืนของสังคม โดยมีวัฒนธรรมองค์กร GOLD เป็ นตัวกระตุน้ และปลูกฝั งให้พนักงานนําไปปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางการปฏิบตั ิและดําเนินธุรกิจ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ พนักงาน
ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี ้ ชุมชนและสังคมอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยยึดหลักที่สาํ คัญได้แก่
การให้ขอ้ มูลข่าวสารและคําแนะนําที่ถกู ต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้า
และการบริการที่ครบถ้วน การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม และหลีกเลี่ยงการ
ดําเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และการดําเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกําหนดนโยบายเกี่ยวกับมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการ
ทํางานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานจะมีตาํ แหน่ง ถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย
สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิ การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ
ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนล้วนมีศกั ดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ซึ่งพึงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทําหน้าที่ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล พนักงานสามารถเรียนรู แ้ ละพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูอ้ ื่น และได้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กร
ต่างๆ ทัง้ ในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ รวมทัง้ ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนัก
อยู่เสมอว่า จะปฏิบตั ิต่อพนักงานเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัว รวมทัง้ เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตัง้ อยู่ รวมถึงการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยเช่นกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็ นการ
แสดงถึ งความรับ ผิ ดชอบต่อ สังคมและนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ ังยื น โดยมี ก ารสนับ สนุน และส่ง เสริมให้มีก ารฝึ กอบรม
แลกเปลี่ยนความรู ้ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน
โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน และการพัฒนาบริษัทฯ การ
ทํางานของพนักงานถูกกําหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็ นผูจ้ ดั หาสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมการทํางานโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อา
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ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอือ้ ประโยชน์ในการทํางาน
อย่างสูงสุด

บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การ
พิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ไข โดยช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความ
เข้าใจอันดีในองค์กร
บริษัทฯ ได้รณรงค์ปลุกจิตสํานึกให้พนักงานในบริษัทฯ ให้ยึดถือ และปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้
พนักงานได้ดาํ เนินชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทํางานอย่างมีสมดุล มีการจัดตัง้ หน่วยงานชื่อว่า Happy Helper เพื่อส่งเสริม
การทํากิจกรรมร่วมกันในองค์กร การมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก กิจกรรมโยคะในสํานักงาน การจัดประกวดวงดนตรี และการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท แบดมินตัน
ฟุตบอล การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การนวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทํางาน การปฏิบตั ิธรรม ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการ
ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเองทัง้ ทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ
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สําหรับการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานของคู่คา้ ที่ดาํ เนินธุรกิจร่วมกัน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ได้มีการสํารวจ
สภาพความเป็ นอยู่สภาพการทํางานของแรงงานเป็ นประจํา เพื่อให้การปรับปรุ งแก้ไขร่วมกับคู่คา้ ในกรณีท่ีพบปั ญหา
นอกจากนัน้ ยังมีการมอบของอุปโภคบริโภคแก่แรงงานในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

ภายในไซต์ก่อสร้างโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด “สมาร์ท แอนด์ เฟรนด์ลี่” ในการสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยให้ความสําคัญกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของแรงงาน มีการ
จัดทําโรงอาหาร มีแม่ครัวประจํา นับเป็ นการยกมาตรฐานในการใช้ชีวิตของแรงงานให้ดีขนึ ้

การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายที่เป็ นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดย
บริษัทฯ ได้วางกรอบและแนวทางการดําเนินงานสําหรับการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่
การเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบจากการก่อสร้างและวางแนวทางแก้ไขในกรณีเกิดปั ญหาไว้อย่างเป็ นระบบ
บริษัทฯ ได้มีการอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การ
รณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิลในการสั่งพิมพ์เอกสารภายในบริษัท
สําหรับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและยึดหลักการการพัฒนาโครงการให้เป็ นอาคารเขียว
ตามมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล โดยโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ถูกสร้างขึน้ โดยมีการออกแบบ การ
จัดการ การวางแผนการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพิจารณาเรือ่ ง
การจัดการหลังการก่อสร้าง การติดตัง้ นวัตกรรมอันจะช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงานเป็ นไปอย่างคุม้ ค่า และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผเู้ กี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมอันจะ
นําไปสู่การพัฒนาที่ย่งั ยืน

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้รว่ มมือกับชุมชนรอบโครงการในการปรับทัศนียภาพบริเวณเกาะกลางถนน โดยมอบประติมากรรม
ใบบัวเพื่อให้เป็ นอัตลักษณ์แก่เขตปทุมวัน นอกจากนัน้ ยังร่วมปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนเพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว และปรับปรุง
ทางเท้าเพื่อเอือ้ ประโยชน์ต่อผูส้ ญ
ั จรบริเวณนัน้ และสังคมส่วนรวม
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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สําหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ กระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาโครงการนัน้ มีผลกระทบ
ต่อภายนอกหลายมิติดว้ ยกัน บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคัญกับการรับทราบปั ญหาและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกับชุมชน
โดยรอบบริเวณโครงการ โดยมีการจัดตัง้ หน่วยงานที่คอยให้ขอ้ มูล สร้างความเข้าใจ รับฟั งปั ญหาจากผูอ้ ยู่อาศัยโดยรอบ
เพื่อนํามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ทําความสะอาดล้อรถก่อนออกจากโครงการเพือ่ ควบคุมไม่ให้ฝนุ่ ละอองฟุ้งไปนอกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง

กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทฯ ไม่เพียงจะให้ความสําคัญกับการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการของบริษัท แต่บริษัทฯ ยังคํานึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สงั คมรอบข้าง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ย่งั ยืนต่อไปในอนาคต
• Worst of the Best (พฤศจิกายน 2560)
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จดั
งานทอล์ก ที่ เ ชิ ญ วิ ท ยากรจากหลากหลายสาขาอาชี พ มาแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์อีกด้านของความสําเร็จให้แก่คนในวัยที่กาํ ลังค้นหาตัวเอง
อาทิ เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือแม้กระทั่งคนทํางาน เป็ นการช่วย
เปิ ดโลกทัศน์ของคนกลุ่มดังกล่าวให้ได้รูแ้ นวทางการใช้ชีวิตและสามารถ
นําไปต่อยอดพัฒนาตนเองสู่ความสําเร็จได้ โดยงานนีจ้ ดั ขึน้ ที่เอเชียทีค
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผูเ้ ข้าร่วมงานแต่อย่างใด
• GOLD Giving ชวนน้องเล่นกีฬา (ธันวาคม 2560)
เพื่อส่งเสริมการศึกษาควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนรอบโครงการ บริษัทฯ ได้จดั โครงการ GOLD Giving ชวนน้องเล่นกีฬา
ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬา
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สื่อการเรียนการสอน เลีย้ งอาหารกลางวัน และพนักงานของบริษัทฯ ยังได้เป็ นจิตอาสาทํากิจกรรมสร้างความ
สนุกสนานให้แก่เด็กนักเรียน
• GOLD Giving – Back to School (ธันวาคม 2560)
เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนใน
พืน้ ที่ชนบทที่ขาดแคลน และกระตุน้ จิตสํานึกรักบ้าน
เกิ ด ของสั ง คม บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้จั ด โครงการ GOLD
Giving – Back to School ขึน้ เป็ นปี ท่ี 2 ติดต่อกัน โดย
ให้พ นัก งานเขี ย นเรี ย งความถึง ความประทับ ใจและ
สภาพปั ญ หาของโรงเรี ย นที่ เ คยศึ ก ษาอยู่ ส มัย เด็ ก
เพื่ อ ให้บ ริษั ท ฯ พิ จ ารณาความช่ ว ยเหลื อ ในรู ป แบบ
ต่างๆ โดยครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วย
การมอบทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าไปปรับลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์ให้ถูก
สุขลักษณะ อาทิ ติดตัง้ ระบบกรองนํา้ เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนได้มีนาํ้ สะอาดเพื่อการบริโภค เปลี่ยนหลังคา
โรงอาหาร ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสมุด
• โกลเด้นแลนด์วิ่งเพื่อเพื่อน (มกราคม 2561)
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาออกกําลังกายป็ นลักษณะนิสยั
โดยให้พนักงานบริษัทฯ วิ่งสะสมระยะทางรวมกัน ซึ่งในทุกๆ 1
กิโลเมตร ทางบริษัทฯ จะสมทบทุนกิโลเมตรละ 10 บาท โดย
กิ จ กรรมมี ขึ ้น ระหว่ า งวั น ที่ 13 มกราคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 13
มีนาคม 2561 ซึ่งเงินที่ได้จากการสมทบทุนถูกนําไปจัดตัง้ เป็ น
กองทุน พิ เศษ เพื่ อ ช่ วยเหลื อพนักงานและครอบครัวในกรณี
ฉุกเฉิน อาทิ กรณีเกิดความเจ็บป่ วยชนิดฉับพลัน ซึ่งจําเป็ นต้อง
ได้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือกรณีพนักงานประสบอุบตั ิภยั
หรืออุบตั ิเหตุต่างๆ นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทจัดให้
• พันธมิตรโกลเด้นแลนด์เพื่อการกุศล ครั้งที่ 6 (กุมภาพันธ์ 2561)
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเยาวชนทัง้ ในและ
นอกห้องเรียน บริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษา ได้ร่วมกับคู่คา้ ของบริษัทฯ จัดกิจกรรม
การกุ ศ ลบริ จ าคเครื่ อ งเล่ น สนามกลางแจ้ ง แก่
โรงเรียนบ้านหน้าค่าย อําเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และอุปกรณ์สาํ หรับห้องเรียนนาฏศิลป์
และดนตรี แก่โรงเรียนบ้านกลาง อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• GOLD Giving Classroom Makeover (พฤษภาคม 2562)
เพื่อเป็ นการมอบโอกาสและสร้างความตระหนักต่อสังคม เกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้
บกพร่องทางการมองเห็น บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการสร้างห้องเรียนกระตุน้ พัฒนาการสําหรับเด็กเล็กผูพ้ ิการทาง
สายตา โดยได้รับ ความร่ ว มมื อ จากคู่ ค ้า และพัน ธมิ ต รที่ มี แ นวคิ ด และอุ ด มการณ์เ ดี ย วกั น โดยโครงการ
Classroom Makeover ไม่เป็ นเพียงการสร้างห้องเรียนต้นแบบสําหรับเด็กผูพ้ ิการทางสายตาเท่านัน้ แต่เป็ นการ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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สร้างหลักสูตรการพัฒนาแบบบูรณาการผ่านการแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะการสัมผัส เสียง
กลิ่น และแสง โดยคํานึงถึงการนําไปต่อยอด ใช้ได้จริง เพื่อให้ภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมสามารถนําองค์ความรู ้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างต่อไป
โดยในวันส่งมอบห้องเรียน ได้เชิญชวนพนักงานของบริษัทฯ ไปเป็ นจิตอาสา เลีย้ งอาหารกลางวัน และสอนเด็กผู้
พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
• GOLD Giving โกลเด้นแลนด์พาน้องเรียนรู้ (กรกฎาคม 2562)
เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้ประสบการณ์การเรียนรู น้ อกห้องเรียนและเปิ ดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพในวงการ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ทางบริษั ท ฯ ได้จัด โครงการแนะแนวการศึก ษาและทัศ นศึกษาให้แ ก่ เยาวชนในระดับชั้น
มัธ ยมศึก ษาตอนปลายต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ท่ี 5 โดยได้พ าเด็ ก นัก เรี ย นจากโรงเรี ย นมัธ ยมวัด สิ ง ห์ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมโครงการโกลเด้น นีโอ สาทร โดยมีผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่พาชม อธิบายขัน้ ตอนการ
ดําเนินการก่อสร้าง พร้อมทัง้ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ขอ
ความร่วมมือพนักงานในการมาเล่าประสบการณ์การเรียน และการทํางาน ให้คาํ แนะนําด้านการเรียนแก่เยาวชน
และได้พาเยาวชนไปทัศนศึกษาเรียนรูว้ ิถีไทยและการเกษตรแบบอินทรีย ์ ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
• พันธมิตรโกลเด้นแลนด์เพื่อการกุศล ครั้งที่ 9 (กันยายน
2562)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเยาวชนทั้ง ในและนอก
ห้อ งเรี ย น บริษั ท ฯ ซึ่ง เล็ ง เห็ น ความสําคัญ ของการศึกษา ได้
ร่ว มกับ คู่คา้ ของบริษัทฯ จัด กิ จ กรรมการกุศลบริจาคเงินเพื่อ
สร้างสนามเด็กเล่นและปรับปรุ งรัว้ โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนวัด
รําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของการดําเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
สายงานคิ ดค้น นวัต กรรม ทั้ง ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์และบริก ารซึ่ง ครอบคลุม ทั้งกระบวนการพัฒ นาและออกแบบโครงการ
กระบวนการก่อสร้าง และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
มูลค่าเพิ่มทัง้ ต่อบริษัทและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยมีการมอบรางวัล GOLD Innovation Award ให้แก่ไซต์งานที่สามารถ
พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และรางวัล Supervisor of the Year ให้แก่ไซต์โครงการที่อยู่อาศัย
ของบริษัทฯ ที่มีการจัดการควบคุมด้านคุณภาพการก่อสร้างดีเด่น เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ผรู้ บั ผิดชอบในแต่ละโครงการมี
การพัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีการเปิ ดโอกาสให้หน่วยงาน
ภายนอกและสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมตลอดจนสอบถามถึงกระบวนการทํางานเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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แนวทางเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
นโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็ น
ธรรม และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
และตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคําประกาศ เจตนารมณ์แนว
ร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็ นการกําหนดทิศทางขัน้ ตอนการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั
ชันของบริษทั เป็ นไปในทางเดียวกัน
คํานิยาม
คอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตาํ แหน่ง อํานาจ หน้าที่ ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรูจ้ กั หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของ
ผูอ้ ื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบน การให้คาํ มั่นสัญญา ทัง้ ที่เป็ นเงิน
สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีประโยชน์ทบั ซ้อน การปกปิ ดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใด กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรือบุคคลผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือ บุคคลนั้น ละเว้นจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ที่ถกู ต้องตามกฎหมาย / ศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี
บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
เพื่อให้นโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นจะได้รบั การนําไปปฏิบตั ิอย่างทั่วถึงทัง้ องค์กร และมีการกํากับดูแลที่
ชัดเจน บริษัทจึงได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชันทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่ อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ดังต่ อไปนี ้
1. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รปั ชันของบริษัท และจัดทํามาตรการปฏิบตั ิท่ีสอดคล้องกับ
ความเสี่ยงนัน้ และเป็ นไปตามระบบควบคุมภายใน
2. บริษัทจัดทําขัน้ ตอนปฏิบตั ิท่ีเพียงพอต่อการนําไปปฏิบตั ิให้เป็ นตามนโยบายฯ นีท้ ่ีสามารถป้องกันการเกิดทุจริตและ
คอร์รปั ชันในการดําเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของบริษัท
3. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้พนักงานของบริษัท และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายสามารถขอคําแนะนํา
แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน กรณีเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยมีมาตรการคุม้ ครองสิทธิ์ให้แก่
บุคคลดังกล่าว
4. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบ
นโยบายฯ ของบริษัท ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่บริษัทมีอาํ นาจใน
การควบคุม นํานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษัทไปปฏิบตั ิ
5. บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการปฐมนิเทศให้แก่
พนักงานใหม่ เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขัน้ ตอนปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน บทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี ้
6. บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน โดยมี
ขัน้ ตอนการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์
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บริ ษทั ฯ มีมาตรการต่ อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั่น ดังต่ อไปนี ้

1.

การช่วยเหลือทางการเมือง

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอันจะทําให้สญ
ู เสียความเป็ นกลางหรือได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาํ เนินการ หรือดําเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง
2.
การบริ จาคเพื่อการกุศล
2.1. การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทัง้ ไม่เป็ นการกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวม
2.2. พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้ม่นั ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลนัน้ จะไม่ถกู นําไปใช้เป็ นวิธีการหลีกเลีย่ ง
ในการให้สินบน ตลอดจนต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
2.3. การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่ อ
ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบ
ของบริษัท
2.4. ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคําปรึกษาจากฝ่ ายกฎหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรือในเรื่องที่มีความสําคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการ
3.
เงินสนับสนุน
3.1. การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทเท่านัน้
3.2. พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้ม่ ันใจว่าการเป็ นผู้ให้การสนับสนุนนั้น จะไม่ถูกนําไปใช้เป็ นวิธีการ
หลีกเลี่ยงในการให้สนิ บน ตลอดจนต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส และเป็ นไปตามกฎหมาย
3.3. พนักงานต้องมัดระวังเพื่อให้ม่นั ใจว่า การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุในนาม
บริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจภาพลักษณ์ท่ดี ี และชื่อเสียงของบริษัท
4.
ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.1. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ผคู้ า้ ผูข้ าย ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่วง หรือผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มอบ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความ
ลําเอียง หรือความลําบากใจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็ นการมอบของขวัญตาม
ประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ
4.2. การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ท่ีตอ้ งไม่เกิน
สมควร หรือฟุ่ มเฟื อย หรือสุรุย่ สุรา่ ย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม
4.3. ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่พึงรับเงิน ของขวัญ ของกํานัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่เกินความเหมาะสม
นอกเหนือจากในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ แต่หากสุดวิสยั ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้
ให้พนักงานที่รับเงิน ของขวัญ ของกํานัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน และปฏิบตั ิตามระเบียบที่บริษัทกําหนด
5.
การประเมินความเสี่ ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการทําธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ที่อาจมีขนั้ ตอนหรือกระบวนการที่
เข้าข่ายคอร์รปั ชั่น โดยให้ทาํ การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รปั ชันของบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
รวมทัง้ ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
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6.

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการรายงานทางการเงิน

6.1. บริษัทฯ ได้มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชา และมี
การอนุมัติดาํ เนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบ
ทานและควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดําเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานและข้อกําหนดของบริษัทฯ
6.2. จัด ให้มี ร ะบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่ าบริษัท ได้ป ฏิ บัติตาม
มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และการสอบทานของ
กรรมการตรวจสอบ
6.3. ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา ทัง้ งบรายปี และรายไตรมาส ซึ่งจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่เี ป็ นที่ยอมรับ
6.4. บริษัทมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมต่อการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิงานทุกขัน้ ตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน
7.
การฝึ กอบรมและการสื่ อสาร
7.1.
การสื่ อสาร
• จั ด ให้มี ก ารสื่ อ สารนโยบายและมาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์รัป ชัน ให้แ ก่ ผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งรับ ทราบ
ประกอบด้วย กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอาํ นาจในการควบคุม และ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ สื่อสาร
นโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
• จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของ
บริษัท
• ทั้งนี ้ เมื่อมีการจัดทําหรือปรับปรุ งนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิ ดเผยข้อมูลทุกครัง้
ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย E-mail Website ทั้งภายใน (intranet) และภายนอกของ
บริษัท สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
7.2.
การฝึ กอบรม
• จัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันให้แก่กรรมการ พนักงาน
และผูบ้ ริหาร และปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่
• สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีส่วนในการให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
8.
การคัดเลือก และการประเมินผลงาน
บริษั ท ฯ จัด ให้มี ก ระบวนการปฏิ บัติ ง านในการบริห ารงานทรัพ ยากรบุค คล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การคัด เลื อ กการ
ประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนตลอดจนการเลื่อนตําแหน่งของพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
9.
มาตรการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรี ยนการคอร์รัปชัน
บริษัทฯ กําหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ, ข้อกําหนดของบริษัทฯ, หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจังและได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็ นระบบ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
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เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่ได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการ
ปฏิบตั ิของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทําที่อาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รปั ชัน
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี ้
การร้องเรียนทางโทรศัพท์
• ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงได้ท่หี วั หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-764-6206 (ใน
เวลาทําการ) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-764-6200 พนักงานรับโทรศัพท์จะทําการสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น และ
โอนสายให้หวั หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่อไป
กรณีรอ้ งเรียนทาง E-mail ทางไปรษณีย์ หรือร้องเรียนด้วยตนเอง
• บริษัทฯ ได้จดั เตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิ ดเผยให้ผรู้ อ้ งเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวก
• ร้องเรียนผ่านทาง E-mail : independent-director@godenland.co.th
• ร้องเรียนทางไปรษณียไ์ ด้ท่ี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนพระรามที่ 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทัง้ ที่เป็ นพนักงานบริษัท ลูกค้าบริษัท บุคคลที่รบั จ้างทํางานให้แก่บริษัท หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย
กลุ่มอื่นที่เป็ นผูแ้ จ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องและคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท
ได้กาํ หนดไว้
10. แนวทางในการติดตาม / ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มีวิธีการที่ทาํ ให้คนทัง้ องค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น อบรม /ฉายวีดี
ทัศน์ (Video) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทัง้ มีการติดตามประเมินผล การปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวโดย
การสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
11. บทลงโทษ
โดยผู้ท่ี ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ขั ด กั บ
นโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกระทําฝ่ าฝื นใดๆ
อันเป็ นเหตุให้บริษัทฯ ได้รบั ความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ผูท้ ่ีฝ่าฝื นจะต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกพิจารณา
โทษทางวินยั ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่อง
การลงโทษทางวินยั
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย มี ม ติ ใ ห้ก ารรับ รองให้บ ริ ษั ท ฯ เป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมรับ
มอบใบประกาศรับรอง ในการประชุมประจําปี โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ
"Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society" ใน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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11.1

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อ
ความมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพี ย งพอ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักการควบคุม
ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทัง้ บริษัทฯ ได้
จัดให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเคร่ ง ครัด ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ไตรมาส กํา หนดให้มี ว าระหลัก เพื่ อ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้การดําเนินงานตามแผนงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และกําหนดให้รายงานผล
การตรวจสอบตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ผู้ต รวจสอบภายในสามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผูบ้ ริหารระดับสูง และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อม
การควบคุม (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (4) ระบบสารสนเทศ (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุป
ได้ดงั นี ้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
คณะกรรมการบริษัทกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ าย
บริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสํา คัญ ของการนํา หลัก บรรษั ท ภิ บ าลและการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าปฏิ บัติ เพราะเป็ น ปั จ จัย ที่ มี
ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจที่ย่งั ยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คาํ นึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
อันเป็ นพืน้ ฐานที่ส่งเสริมการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ และคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม
• จัด ให้มี โ ครงสร้า งสายการรายงาน กํา หนดอํา นาจผู้บ ริห ารในความรับ ผิ ดชอบ และการสั่ง การที่
เหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
• จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ซึ่งมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็ นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทมีวฒ
ั นธรรมองค์กร โดยนําหลักบรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดีมารวมเป็ นส่วนหนึ่ง
ในวัฒนธรรมองค์กรภายใต้คาํ ว่า “G-O-L-D” ซึ่งมีความหมายดังนี ้
G : Good Governance
- ทํางานอย่างโปร่งใส
O : Open-Minded
- ต้องเปิ ดใจไม่ปกปิ ด
L : Learning Organization - เรียนรูอ้ ย่างเป็ นมิตร
D : Drive for Excellence - ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้
ประกอบด้วยตัวแทนผูบ้ ริหารจากแต่ละสายธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ จากปั จจัย
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

107

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ภายในและปั จจัยภายนอกของธุรกิจภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
• จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารคอยกํากับ
ดูแลให้เป็ นไปตามนโยบายบริษัท
• ดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดให้มีกระบวนการป้องกันการทุจริต
ในทุกกิจกรรมดําเนินงาน
• กําหนดนโยบายและแนวทางคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistle blower) เพื่อให้ความคุม้ ครองต่อพนักงาน
ผูแ้ จ้งเบาะแสการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
• พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ครอบคลุมทุก กระบวนการทํางานอย่างต่อ เนื่ อ ง รวมทั้งให้
ความสํา คัญ กับ ความปลอดภัย ในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการจัด เก็ บ รัก ษาข้อ มูล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
• สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้รบั ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงาน
ทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
• บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล ไว้สาํ หรับเปิ ดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จาก
พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็ นไปตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็ นประจําทุกเดือน โดยหากมี
การตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยฝ่ าย
ตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ และพิจารณาแก้ไขต่อไป

11.2
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คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผูบ้ ริหารระดับสูงที่เป็ นผูแ้ ทนจาก
สายงานต่างๆ ในการทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการใน
แผนธุรกิจ และระบุถึงปั จจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็ นแนวทางการกําหนดกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดให้มีการประเมิน
ป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกราย
ไตรมาส
ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย :
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร (Management Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
5. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)
6. ความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน (Corruption Risk)
แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทําหน้าที่ให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ ายบริหารในการกําหนดกรอบ
แนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นความสําคัญกับการบริหาร
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ถูกนําเสนอนัน้ จะมีการติดตามเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเตรียม
แนวทางป้องกัน เพื่อมิให้ความเสีย่ งส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

11.3

สรุ ปความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

1. บริษัท และบริษัทย่อยได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชีท่ยี อมรับโดยทั่วไป ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอ และเหมาะสม ครอบคลุมถึงการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอ
3. บริษัทจัดให้มีบคุ ลากรเพียงพอเพื่อรองรับกับธุรกิจที่เจริญเติบโต
โดยระหว่างปี 256/ ฝ่ ายตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานระบบงานต่างๆ ดังนี ้
1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
1.1. ระบบงานพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์
1.2. ระบบงานบัญชีและการเงิน
1.3. ระบบงานธุรการ
1.4. ระบบงานพัฒนาทรัพย์สิน (Asset Development)
1.5. ระบบงานบริหารทรัพย์สิน (Asset Management)
1.6. ระบบงานบริหารโรงแรม (Ascott, Marriott, Modena, W Bangkok and Triple Y)
1.7. การติดตามประเด็นการตรวจสอบฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก KPMG
2. บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด
2.1. สายงานพัฒนาโครงการทาวน์โฮมและบ้านแฝด และโครงการบ้านเดี่ยว
2.1.1. ระบบงานขายและงานก่อสร้างโครงการ
2.2. สายงานพัฒนาโครงการต่างจังหวัด และโครงการพิเศษ
2.2.1. ระบบงานขายและงานก่อสร้างโครงการ
2.2.2. ระบบงานจัดสรรและจัดซือ้ ที่ดินต่างจังหวัด
2.3. สายงานสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัย
2.3.1. ระบบงานจัดซือ้ ที่ดิน
2.3.2. ระบบงานจัดซือ้ และจัดจ้างงานโครงการ
2.3.3. ระบบงานการกําหนดราคาขายรายแปลง
2.3.4. ระบบงานบัญชีตน้ ทุน
2.3.5. ระบบงานการจัดทํา BOQ รายแปลง
2.3.6. ระบบงานฝ่ ายจัดสรรที่ดิน
2.3.7. ระบบงานฝ่ ายประสานงานราชการ
2.3.8. ระบบงานวิเคราะห์สินเชื่อและนิติกรรมการโอน
จากผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั รายงานจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

11.4

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ / ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

เพื่อความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผูต้ รวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่าง
น้อ ยปี ล ะ 1 ครั้ง เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่ า ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตให้ค วามเห็ น ในประเด็ น การตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ต่ อ
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คณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระและตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ถึงการให้ความร่วมมือของผูร้ บั การตรวจ และการถูกจํากัดขอบเขตในการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ได้แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้รบั ความร่วมมือในการประสานงานเป็ นอย่างดีจาก
ผูร้ บั การตรวจ มีความเป็ นอิสระในการปฎิบตั งิ าน และไม่ถกู จํากัดขอบเขตในการตรวจสอบ
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้แต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ
บริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ที่มีสาระสําคัญต่องบการเงิน

11.5

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน :

นางสาวนพรัตน์ ยอดเพ็ชร์

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท :

นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์สรุ วัฒน์

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี โดยคุณสมบัติปรากฏตามแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
งานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรม
ที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
12.
12.1

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่สาํ คัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็ นรายการที่สาํ คัญระหว่างปี 2561 - 2562 ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
บุคคล/บริษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ลําดับ
ที่

ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์

1 กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลด์
บริษัทร่วม

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก้า เก้า
ม.ค.เดือน เดือน ปี
ก.ย.
2561
ปี 2562 ปี 2561
2560

1.1 ค่าเช่าช่วงที่ดิน 46.99 46.99 59.55 43.02 ในระหว่างปี 2550 กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อัตราค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึง่ ได้
อาคาร และ
อสังหาริมทรัพย์โกลด์ ได้ให้ บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ ซึง่ ผ่านการอนุมตั ิเข้าทํารายการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เฟอร์นิเจอร์ของ
เป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษทั เช่าช่วงที่ดินและ แล้ว มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามแนว
โครงการเมย์แฟร์
อาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการเมย์ ทางการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
แมริออท
แฟร์แมริออท เพื่อประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
และโรงแรม โดยจ่ายค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท
และค่าเช่าแปรผันรายเดือนตามผลการดําเนินงาน เป็ น
ระยะเวลา 16 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15
มี.ค. 2566 และเมื่อหมดสัญญาเช่าช่วง บจก. แกรนด์
เมย์แฟร์ สามารถใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้อีก 10 ปี
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

บุคคล/บริษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ลําดับ
ที่

ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์

2 บริษัท นอร์ท
สาธร โฮเต็ล จํากัด
บริษัทร่วม

2.1 รายได้ค่าเช่า

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก้า เก้า
ม.ค.ปี
เดือน เดือน 2561 ก.ย.
ปี 2562 ปี 2561
2560
32.94 32.94 69.71 34.43 ในเดือนสิงหาคม 2550 บจก.นอร์ท สาธร เรียลตี ้ จํากัด อัตราค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มี
(บริษัทย่อย) ได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจก.นอร์ท ความสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามแนวทางการ
สาธร โฮเต็ล (บริษัทร่วม) จํานวน 2 ฉบับ เพื่อดําเนิน ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
โครงการโรงแรม W Bangkok และอาคารอนุรกั ษ์โดย
สัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลาสิน้ สุดและเงื่อนไข
เช่นเดียวกันกับสัญญาเช่าหลักที่ บจก.นอร์ท สาธร
เรียลตี ้ ทํากับ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติมให้ บจก.นอร์ท สาธร โฮเต็ล ชําระเงินค่า
เช่ารายปี ให้กบั บจก.นอร์ท สาธร เรียลตี ้ ในอัตรา
เดียวกับสัญญาหลัก สัญญาเช่าช่วงฉบับที่ 1
กําหนดให้ บจก.นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ่ายเงินค่าเช่า
เริ่มแรก เป็ นจํานวนเงิน 989 ล้านบาท ให้แก่ บจก.
นอร์ท สาธร เรียลตี ้ การเช่าช่วงที่ดินนีไ้ ด้รบั ความ
ยินยอมจากสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ โดยค่า
เช่าเริ่มแรกที่ได้รบั บจก.นอร์ท สาธร เรียลตี ้ ทยอยรับรู ้
เป็ นรายได้คา่ เช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

2.2 รายได้ดอกเบีย้ 8.00
รับ

8.00 10.70 8.22 ดอกเบีย้ รับจากเงินที่บริษัทให้กยู้ มื แก่ บจก.นอร์ท สาธร อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามอัตราตลาด และเป็ นไป
โฮเต็ล ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท (20%) เป็ นไป เพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและ
ตามสัญญาเงินกู้
เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท

2.3 ค่าอาหารและ
เลีย้ งรับรอง

0.05

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/บริษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ลําดับ
ที่

ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก้า เก้า
ม.ค.ปี
เดือน เดือน 2561 ก.ย.
ปี 2562 ปี 2561
2560

3 ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 3.1 รายได้ค่าเช่าที่ดิน 233.97 233.97 312.82 234.02 ในระหว่างปี 2559 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา อัตราค่าเช่า มีมลู ค่าที่สงู กว่า
อาคาร และงานระบบ
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ "โกลเด้นเวนเจอรีท" ได้เช่า มูลค่าที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
สิทธิการเช่า
ช่วงที่ดิน อาคารและงานระบบ จาก บจก. นอร์ท สาธร
อสังหาริมทรัพย์
เรียลตี ้ (บริษัทย่อย) เป็ นเวลา 25 ปี สนิ ้ สุดวันที่ 6 ตุลาคม
โกลเด้นเวนเจอร์
2583 รวมถึงการซือ้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของ
โครงการสาทร สแควร์ รวมทัง้ ได้จา้ ง บจก. นอร์ท สาธร
บริษัทร่วม
เรียลตี ้ เป็ น ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
3.2 รายได้
79.10 54.40 77.98 44.84
ในการบริหารจัดการหาผลประโยชน์ จัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมบริหาร
บํารุงรักษาซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมี
อสังหาริมทรัพย์
อัตราค่าธรรมเนียมพืน้ ฐานไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และ
ค่าธรรมเนียมผันแปรไม่เกิน 8% ต่อปี ของรายได้จากการให้
เช่าพืน้ ที่ทงั้ หมดและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่สามารถเรียกเก็บได้
ตามจริง ตามที่กาํ หนดในสัญญา โดยรายการดังกล่าวได้รบั
การอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557
ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
3.3 ค่าเช่าจ่าย
27.50 22.80 31.07 22.45 บริษัท และ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ (บริษัทย่อย) ได้ ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เป็ นอัตราเช่าและบริการตาม
เช่าพืน้ ที่สาํ นักงานชัน้ 36 และ 38 ของอาคารสาทร สแควร์ เงื่อนไขปรกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามอัตราตลาด
กับ โกลเด้นเวนเจอร์รีท โดยมีการทําสัญญาเช่าและบริการ
3.4 เงินประกันการ
8.30 8.00 8.00 7.19 ตามเงื่อนไขปรกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราตลาด
เช่าสํานักงาน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

บุคคล/บริษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ลําดับ
ที่

ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์

4 บริษัท เกษมทรัพย์
ภักดี จํากัด
การร่วมค้า

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก้า เก้า
ม.ค.ปี
เดือน เดือน 2561 ก.ย.
ปี 2562 ปี 2561
2560

3.5 ค่าใช้บริการห้อง
ประชุม

0.11

1.51

1.83

3.6 รายได้อื่น

0.03

-

-

1.58 มีการใช้บริการห้องประชุมของ อาคารสาทรสแควร์ และ
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
-

ค่าเคลมประกันความเสียหายทรัพย์สิน

ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา

4.1 รายได้ค่าบริหาร 84.63 62.10 64.80 33.75 บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี เป็ นผูร้ บั สิทธิเข้าทําสัญญาให้ ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา คํานวณมาจากประมาณ
จัดการ
สิทธิใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาพืน้ ที่บริเวณตลาดสาม การต้นทุนที่เกิดขึน้ ของบริษัท บวกกําไรที่เหมาะสม
ย่านเดิม กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามแนวทางการ
ประหยัดในการว่าจ้างบุคคลากรใหม่ และใช้ประโยชน์ ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
จากความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ของ
บุคคลากรของบริษัท รวมไปถึงระบบงาน และการจัดการ
องค์กร บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี จึงว่าจ้างบริษัท เพื่อ
ให้บริการทุกด้านทัง้ ด้านการบริหารโครงการการก่อสร้าง
การออกแบบรูปแบบโครงการ การบริหารการตลาด และ
การบริหารจัดการทั่วไป
4.2รายได้รบั
ค่าบริการห้อง
ประชุม

0.07

-

-

-

มีการใช้บริการห้องประชุมของ อาคารสาทรสแควร์

ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท

4.3ค่าที่ปรึกษา

0.47

-

-

-

ค่าที่ปรึกษาโครงการ

ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา มีความสมเหตุสมผลและ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท

114

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

บุคคล/บริษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ลําดับ
ที่

ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก้า เก้า
ม.ค.ปี
เดือน เดือน 2561 ก.ย.
ปี 2562 ปี 2561
2560

5 บริษัท สยามโฮลดิง้ 5.1 ดอกเบีย้ จ่าย
จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ ของ บจก.สา
ธรทรัพย์สิน (บริษัท
ย่อย) ในสัดส่วน 40%

11.07 11.07 14.80 11.07 ดอกเบีย้ จ่ายของ บจก.สาธรทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) จาก
การกูย้ ืมเงินจาก บจก.สยามโฮลดิง้ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับ บจก.สยามโฮ
ลดิง้ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ร่วม

ดอกเบี ย้ จ่ ายจากเงิน กู้ยื มจากบริษัท สยามโฮลดิง้
จํา กั ด เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น
ระหว่างบริษัทกับ บริษัท สยามโฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็ นผู้
ถื อ หุ้ น ร่ ว ม และอั ต ราดอกเบี ้ย เป็ น อั ต ราที่ ต กลง
ร่ว มกัน กับ บริษั ท ให้เ ป็ น อัต ราเดี ย วกัน ที่ จ ะคิ ด กั บ
บริษัทย่อย เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ มีความ
สมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปตามแนวทางการดํา เนิ น
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ

6 บริษัท แอสคอท
6.1 ค่าธรรมเนียม
อินเตอร์เนชั่นแนล การจัดการ
แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จํากัด

10.22 9.29 12.82 9.44 บจก.แอสคอทฯ เป็ นผูบ้ ริหารจัดการ โครงการแอสคอท
ซึ่งเป็ นโครงการอาคารพักอาศัยเพื่อให้เช่าระยะยาว ใน
รูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม ซึ่งมีการเรียก
เก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จากบจก.
สาธรทรัพย์สิน (บริษัทย่อย)

อัตราค่าบริการที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาร่วมทุนซึ่ง
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดที่ทาํ กับบุคคลภายนอก
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปตามแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับ บจก.สยามโฮลดิง้
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ย่อย

6.2 ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ
6.3 ค่าใช้จ่าย
ส่วนกลาง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

8.12

8.59 10.81 7.79

5.71

5.37

7.23

4.03
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

บุคคล/บริษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ลําดับ
ที่

ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
6.4 รายได้ค่าเช่า
และค่าบริการ

7 บริษัท บางนากลาส 7.1 ค่าซือ้ ที่ดิน
จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของกลุ่ม
บริษัท เป็ นญาติสนิท
ของกรรมการ/ผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ของบริษัท

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก้า เก้า
ม.ค.ปี
เดือน เดือน 2561 ก.ย.
ปี 2562 ปี 2561
2560
0.22

0.95

1.14

-

-

317.33

0.20 รายได้จากการใช้บริการที่พกั และอาหารเพื่อรับรองลูกค้า มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
-

เพื่อใช้พฒ
ั นาโครงการที่อยู่อาศัย ตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯการทํารายการซือ้ ที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการคํานวนขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 2.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2561 ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ
ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และเปิ ดเผย
รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การหาซือ้ ที่ดินเปล่า
เพื่อพัฒนาเป็ นโครงการที่อยู่อาศัยตามพืน้ ที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยพิจารณาซือ้ ที่ดินที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา และมีความเหมาะสมในด้าน
ราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็ นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซือ้ ทีด่ ินแปลงนีเ้ ป็ นการ
ทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อความโปร่งใส
ยิ่งขึน้ บริษัทฯจึงได้ว่าจ้างบริษัทผูป้ ระเมินอิสระ 2
บริษัทซึ่งเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั อนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเมินราคาเปรียบเทียบ โดยราคาที่ซอื ้ มีความ
เหมาะสม และไม่สงู กว่าราคาของผูป้ ระเมินอิสระทัง้
2 ราย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมตั ิให้บริษัทฯ ซือ้
ที่ดินตามรายการข้างต้น เพื่อใช้พฒ
ั นาโครงการที่อยู่
อาศัยตามพืน้ ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เป็ นไปตาม
แนวทางการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
12.2 รายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไปที่ทาํ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2561 – 2562 บริษทั และบริษัทย่อยมีการทํารายการค้าที่มเี งื่อนไขปกติท่วั ไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและมีขนาดรายการต่อครัง้ ที่ไม่สงู ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่
1

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เก้าเดือน เก้าเดือน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่โดยถือหุน้ ใน รายได้รบั ค่าบริการห้องประชุม
บริษัท ร้อยละ 39 และมีผแู้ ทน
เป็ นกรรมการของบริษัท
รายได้คา่ สนับสนุนกิจกรรม

2

บริษัท ฟอร์เวิรด์ ซิสเต็ม จํากัด

บริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ ค่าใช้จา่ ยดูแลบํารุงรักษาและค่าบัตรผ่านระบบเข้าออก
บริษัท
ลานจอดรถ และระบบเก็บค่าจอดรถ
รายได้รบั ค่าบริการห้องประชุม

3

บริษัท อะเฮดออล จํากัด

เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ของ ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริษัท/มีกรรมการร่วมกัน

4

บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
จํากัด
ของบริษัท
ค่าที่พกั อาหาร

ปี 2562
-

ปี 2561
(0.19)

(0.09)

ปี 2561

เก้าเดือน

(0.33)

ปี 2560
(0.06)

-

-

-

3.40

2.63

3.96

2.60

-

-

-

(0.03)

1.29

5.07

6.39

-

(0.40)

-

(0.20)

-

0.03

-

-

-

5

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์ เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
จํากัด
ของบริษัท

(0.21)

(0.07)

(0.09)

-

6

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง้ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
ของบริษัท

-

-

(0.01)

-

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

7

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด
(มหาชน)

8

บริษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี ้ พีทีอี ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เป็ นญาติสนิทของ ค่าเดินทางและที่พกั
แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร์)
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริษัท

เก้าเดือน เก้าเดือน
ปี 2562
-

เป็ นบริษัทร่วมของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
ของบริษัท

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ
9

บริษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี ้
(ประเทศไทย) จํากัด

เก้าเดือน

(0.01)

ปี 2560
-

-

0.03

(0.22)

(0.02)

(0.05)

-

-

1.04

1.39

-

5.64

4.53

6.24

4.31

-

(0.01)

(0.01)

(0.18)

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

(0.01)

(0.04)

-

-

เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ
ของบริษัท

(0.05)

(0.06)

(0.16)

-

0.25

-

-

-

เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ค่างานระบบ
ของบริษัท
ค่าบริหารโครงการ

10 บริษัท เฟรเซอร์ แมเนจเม้นท์
เซอร์วิส พีทีอี แอลทีดี (ประเทศ
สิงคโปร์)

เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
ของบริษัท

11 บริษัท เฟรเซอร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ โฮล
ดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
12 บริษัท เฟรเซอร์ พร๊อพเพอร์ตี ้
คอเปอเรท เซอร์วสิ พีทีอี แอลทีดี
(ประเทศสิงคโปร์)

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษทั

ค่าอบรมสัมมนา
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ปี 2561
-

ปี 2561
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เก้าเดือน เก้าเดือน

ปี 2561

เก้าเดือน

ปี 2562

ปี 2561

13 บริษัท เฟรเซอร์ พร๊อพเพอร์ตี ้
เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ของบริษัท
(เดิมชื่อ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน))
14 บริษัท วัน แบงค็อก จํากัด
มีกรรมการร่วมกัน
รายได้คา่ บริการห้องประชุม
(เดิมชื่อ บริษัท เกษมทรัพย์วฒ
ั นา
จํากัด)

(0.52)

(0.10)

(0.10)

-

(0.06)

(0.04)

(0.12)

(0.11)

15 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

ซือ้ สินค้าวัสดุสนิ ้ เปลืองใช้ในสํานักงาน

1.51

1.27

1.70

1.46

รายได้รบั ค่าบริการห้องประชุม

(0.13)

-

(0.02)

(0.13)

-

0.02

0.02

-

รายได้คา่ สนับสนุนกิจกรรม

(0.47)

-

-

-

ค่านํา้ ดื่มใช้ในสํานักงาน

0.25

0.16

0.23

0.11

18 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มีกรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ บริการห้องประชุม

(0.13)

-

-

(0.06)

19 บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด

รายได้คา่ สนับสนุนกิจกรรม
ค่าเช่ารถยนต์

(2.80)
4.04

4.06

5.16

4.79

16 บริษัท ไทยดริง้ ค์ จํากัด
17 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

มีกรรมการร่วมกัน

มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน

มีกรรมการร่วมกัน

ค่านํา้ ดื่มใช้ในสํานักงาน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เก้าเดือน เก้าเดือน

3.85

-

(0.09)

-

(0.86)

-

-

-

ค่าประกันสุขภาพพนักงาน

11.71

5.99

5.99

4.89

รายได้คา่ บริการห้องประชุม

-

(0.02)

(0.02)

(0.09)

22 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จํากัด มีกรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ บริหารจัดทําบัญชี

-

-

-

(0.63)

23 บริษัท เครืออาคเนย์ จํากัด

รายได้คา่ บริการห้องประชุม

-

-

(0.10)

-

24 บริษัท ศูนย์วชิ าการอาคเนย์ จํากัด มีกรรมการร่วมกัน

รายได้รบั ค่าบริการห้องประชุม

-

-

-

(0.47)

25 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ ห้องประชุมและค่าที่พกั

-

(0.07)

(0.07)

(0.48)

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าจัดกิจกรรมภายในองค์กร
รายได้รบั ค่าบริการห้องประชุม

(0.08)

-

-

0.09
(0.01)

ใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

27.47

17.74

26.65

10.30

21 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)

26 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้
จํากัด
27 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

มีกรรมการร่วมกัน

มีกรรมการร่วมกัน

มีกรรมการร่วมกัน

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท

ปี 2561
3.13

รายได้คา่ บริการห้องประชุม

(0.06)

รายได้อื่น

เก้าเดือน
ปี 2560
2.29

20 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

ปี 2562
3.56

ปี 2561
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

28 บริษัท ชินาทรัพย์ จํากัด

ความสัมพันธ์

มีกรรมการร่วมกัน

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เก้าเดือน เก้าเดือน

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับบริการลูกค้าสัมมนา

29 บริษัท แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
ค่าบริการซักอบรีดของโรงแรม
กรรมการร่วมกัน
30 บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เป็ นญาติสนิทของ ค่าห้องจัดเลีย้ งรับรอง
เนจเม้นท์ จํากัด
กรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ของบริษทั

ปี 2562
0.19

ปี 2561
0.20

-

ปี 2561

เก้าเดือน

0.25

ปี 2560
0.36

1.22

1.22

1.78

0.27

0.09

0.17

0.13

31 บริษัท ทีซีซี แอทเซ็ทส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ บริการห้องประชุม

-

(0.12)

(0.12)

(0.01)

32 บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าขายเศษซากรือ้ ถอน

-

-

(0.08)

-

33 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ บริการห้องประชุม

(0.25)

-

(0.07)

(0.26)

รายได้คา่ การจัดการ

(3.20)

-

-

-

ค่าเช่าและค่าบริการ

0.36

0.34

0.34

0.22

0.71

0.58

0.63

0.63

-

(0.01)

(0.01)

-

34 บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลับ จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

ค่ารับรองลูกค้า

35 บริษัท นอร์ธปาร์คเซอร์วิส อพาร์ท
เม้นท์ จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ บริการห้องประชุม

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

121

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

36 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าจัดกิจกรรมภายในองค์กร

37 บริษัท ป้อมบูรพา จํากัด

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
กรรมการร่วมกัน

ค่าเลีย้ งรับรอง

38 บริษัท ป้อมคลัง จํากัด

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
กรรมการร่วมกัน

ค่านํา้ ดื่มแกลลอน

39 บริษัท ป้อมกิจ จํากัด

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
กรรมการร่วมกัน

วัสดุสนิ ้ เปลือง

40 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่น มีกรรมการร่วมกัน
แนล จํากัด

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เก้าเดือน เก้าเดือน

ค่าอาหารและเครื่องดืม่ สําหรับบริการห้องประชุมสัมมนา
รายได้คา่ บริการห้องประชุม

ปี 2562
0.08

ปี 2561
0.13

0.03

ปี 2561

เก้าเดือน

0.14

ปี 2560
0.08

-

-

-

0.02

-

-

-

0.10

-

-

-

1.30

1.65

1.67

0.32

-

(0.02)

(0.02)

-

41 บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

ซือ้ สินค้านํา้ ดื่มสําหรับบริการลูกค้า

2.07

1.51

2.00

1.76

42 บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าอาหารและเครื่องดืม่

0.01

-

-

0.02

43 บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ บริการห้องประชุม

-

-

-

(0.04)

44 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ มีกรรมการร่วมกัน
บางปะอิน จํากัด

ค่าของใช้ในสํานักงาน

-

0.80

1.06

0.56

45 บริษัท อินน์ไซด์ โฮเทล สุขมุ วิท50
จํากัด

ค่าใช้บริการห้องประชุม

-

-

-

0.14

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

มีกรรมการร่วมกัน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เก้าเดือน เก้าเดือน

46 บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
กรรมการร่วมกัน

ค่าจ้างบริหารโรงแรม

ปี 2562
2.45

47 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จํากัด

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
กรรมการร่วมกัน

ค่าอาหารและเครื่องดืม่

0.02

รายได้รบั จากการให้เช่าพืน้ ที่
48 บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ท มีกรรมการร่วมกัน
เนอร์ส จํากัด
49 บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จํากัด

เก้าเดือน

3.03

ปี 2560
0.75

0.04

0.08

0.08

(2.00)

(2.98)

(3.67)

(2.87)

ค่าบริการด้านกฎหมาย

0.19

0.15

0.15

0.13

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าขนมเพื่อแจกลูกค้า

-

-

-

0.23

50 บริษัท ไทยโชว์ 2013 จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าบริการยานพาหนะ ค่าเช่าสถานที่

-

0.02

0.17

0.15

51 บริษัท อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับ
ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าโฆษณา

0.85

0.82

0.83

0.09

52 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่นั จํากัด

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
กรรมการร่วมกัน

ค่าโฆษณา

1.13

-

-

-

53 บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารและ
เครื่องดื่ม จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าอาหารและเครื่องดืม่

0.05

0.13

0.18

-

54 บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

(0.15)

(0.08)

(0.08)

-

55 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าบัตรกํานัลแจกสื่อมวลชน

0.03

0.04

0.05

-

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ปี 2561
2.28

ปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เก้าเดือน เก้าเดือน

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้รบั ค่าบริการห้องประชุม

ปี 2562
-

57 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ มีกรรมการร่วมกัน
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด

รายได้รบั ค่าบริการห้องประชุม

-

58 บริษัท ลีพ โซลูช่นั เอเชีย จํากัด

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้รบั ค่าบริการห้องประชุม

59

ผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติสนิทของ
รายได้คา่ บริการห้องประชุม
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริษัท

56 บริษัท เบฟเทค จํากัด

บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่
แมนเนจเม้นท์ จํากัด

61 บริษัท สิรทิ รัพย์พฒ
ั นา จํากัด

62 บริษัท ซี เอ ซี จํากัด

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

เก้าเดือน

-

ปี 2560
(0.03)

-

-

(0.01)

-

-

-

(0.10)

(0.73)

-

(0.07)

-

-

(0.06)

(0.06)

-

ค่าของใช้สนิ ้ เปลืองในสํานักงาน

0.06

-

-

-

รายได้คา่ ขายที่ดินทับสะแก

(0.40)

-

-

-

รายได้จากการให้เช่าและบริการ

(0.07)

-

-

-

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ีผู้ รายได้จากการให้เช่าและบริการ
ถือหุน้ ใหญ่เป็ นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริษัท

(0.51)

-

-

-

60 บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
(มหาชน)
กรรมการร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ี
กรรมการร่วมกัน

รายได้คา่ บริการห้องประชุม
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ปี 2561
-

ปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย/(รายได้)
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

เก้าเดือน เก้าเดือน
ปี 2562
(0.18)

ปี 2561
-

64 บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ีผู้ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
จํากัด
ถือหุน้ ใหญ่เป็ นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริษัท

(0.01)

65 บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค
จํากัด

(0.01)

63 บริษัท ซี เอ ไอ จํากัด

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ีผู้ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
ถือหุน้ ใหญ่เป็ นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริษัท

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัททีม่ ีผู้ รายได้คา่ บริการห้องประชุม
ถือหุน้ ใหญ่เป็ นญาติสนิทของ
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริษัท
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ปี 2561

เก้าเดือน

-

ปี 2560
-

-

-

-

-

-

-

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทฯ กําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เป็ นราคาตลาดเทียบได้กับพืน้ ที่ใกล้เคียง หรือเทียบเท่ากับราคาที่ทาํ กับ
บุคคลภายนอกและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า ราคาซือ้ ขายสินค้าและบริการเป็ นไปตามธุรกิจไม่มีความแตกต่างจาก
บุค คลภายนอก หรื อ การกํา หนดอัต ราตามที่ ต กลงในสัญ ญาโดยมี เ งื่ อ นไข คิ ด อัต ราตามต้น ทุน บวกเพิ่ ม ด้ว ยกํา ไร
เปรียบเทียบได้กบั ราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทาํ กับบุคคลภายนอก
12.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวังโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ
การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็ นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็ น
รายการที่มีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ
ระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ น้ จะถู ก กํา หนดให้เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้า ปกติ แ ละเป็ น ไปตามราคาตลาด และดํา เนิ น การ
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สําหรับการกูย้ ืมเงินกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องนั้น
บริษัทฯ ดําเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจําเป็ นเท่านัน้
12.4 มาตรการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตาม
ระเบี ย บปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท ฯ และผ่ า นขั้น ตอนการพิ จ ารณาของคณะกรรมการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการ
กําหนดราคาเป็ นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทําธุรกรรมระหว่าง
บริษัทฯ กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี ้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตบริษัทฯ จึง
ขออนุมตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าใน
ลัก ษณะเดีย วกับ ที่ วิญ�ูชนจะพึ งกระทํากับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดี ยวกัน ด้ว ยอํา นาจต่อ รองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดทํารายงาน
สรุปการทําธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
นอกจากนี ้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัด
ให้ผู้เ ชี่ ย วชาญอิส ระเป็ น ผู้ให้ความเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่างกันดังกล่ าว เพื่ อ นํา ไปใช้ป ระกอบการตัด สิ นใจของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันที่สาํ คัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ
12.5 นโยบายหรื อแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในปั จจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปด้วยนโยบายการกําหนดราคาที่เป็ นธรรมและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติท่ีชดั เจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็ นไปตามหลักการกํากับกิจการที่ดีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
13

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
งบการเงิน ณ

ชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่

วันทีร่ ายงาน

วันที่ 30 กันยายน 2560

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

3920

24 พ.ย. 2560

วันที่ 30 กันยายน 2561

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

3920

21 พ.ย. 2561

วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

3920

6 ส.ค. 2562

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
จากรายงานผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ “สําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 และสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561”
มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินรวมและฐานะทางการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและของบริษัทตามลําดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 ผลการดําเนินงานรวมและ
ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ “สําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึ ง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และสํา หรับ ปี สิ น้ สุด วันที่ 30 กัน ยายน 2561” โดยถูก ต้อ งตามที่ ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ นงบการเงินระหว่างกาลผูส้ อบ
บัญ ชี จึ ง ไม่ ไ ด้แ สดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ นระหว่างกาล เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ท าํ การตรวจสอบงบการเงิน ดัง กล่ า ว แต่ ไ ด้
ปฏิบตั ิงานสอบทาน และได้รายงานว่าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จดั ทําขึน้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
13.1

งบการเงิน: สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปี ที่ผา่ นมา

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจํา
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีแ้ ละเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินมัดจําที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562

ณ วันที่
30 กันยายน 2561

(สอบทาน)

(ตรวจสอบ)

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
30 กันยายน 2560
(ตรวจสอบ)

1,099,930
8,811
121,655
123,957
26
29,461,973

1,018,444
8,748
66,624
120,205
23,508,787

905,967
9,858
72,287
82,097
5,736
15,425,854

917,143
241,636
31,975,131

238,363
195,960
25,157,131

127,327
161,063
16,790,189

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ค่าความนิยม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิทธิการเช่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีถกู หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,248
1,915,201
1,387,743

5,248
1,965,092
1,435,217

5,463
2,030,633
921,440

232,583
1,626
6,016,213
928,442
2,451,214
49,594
337,395
375,971
40,765
13,737,995

232,583
1,626
6,222,988
966,843
2,462,607
37,908
277,626
394,977
41,812
14,044,527

232,583
1,626
6,557,550
1,019,308
2,539,674
20,188
244,220
406,794
35,002
14,014,481

รวมสินทรัพย์

45,713,126

39,201,658

30,804,670

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562
(สอบทาน)

หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีแ้ ละเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถงึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ่ถี ึงกําหนดภายในหนึง่ ปี
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีท่ถี งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินหมุนเวียนอื่นระยะสัน้
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

ณ วันที่
30 กันยายน 2561

ณ วันที่
30 กันยายน 2560

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

4,615,406

3,412,660

-

2,444,539
1,176,616
155

2,242,974
1,123,518
28

1,442,495
1,000,410
159

859,350
249,510
4,000,000

249,000
-

144,624
-

306,818
140,399
383,511
14,176,304

306,061
241,562
16,569
276,534
7,868,906

306,061
136,063
2,238
260,079
3,292,129

1,807,018

705,618

357,326

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างจ่ายจากผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทย่อย
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว
หุน้ กู้
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่นระยะยาว
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

536,606
5,993,831
6,205,871
184,723

525,537
245,387
6,996,194
6,435,606
190,276

510,739
4,995,715
6,741,667
219,179

106,119
85,437
158,196
15,077,801

75,624
119,724
149,089
15,443,055

60,171
131,637
132,366
13,148,800

รวมหนีส้ ิน

29,254,105

23,311,961

16,440,929

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว – ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

30 มิถุนายน 2562

ณ วันที่
30 กันยายน 2561

ณ วันที่
30 กันยายน 2560

(สอบทาน)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

11,037,670
11,037,670
1,714,252

11,037,670
11,037,670
1,714,252

11,037,670
11,037,670
1,714,252

463,406
3,519,132

446,956
2,959,586

264,756
1,607,044

29,528
16,763,988
(304,967)
16,459,021

29,528
16,187,992
(298,295)
15,889,697

29,528
14,653,250
(289,509)
14,363,741

45,713,126

39,201,658

30,804,670
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

(หน่วย : พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวด
เก้าเดือน

สําหรับงวด
เก้าเดือน

สิน้ สุดวันที่

สิน้ สุดวันที่

30 มิถุนายน 2562
(สอบทาน)

30 มิถุนายน 2561
(สอบทาน)

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
รายได้จากธุรกิจโรงแรม
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้ค่าการจัดการ
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่
สินทรัพย์หลัก
รายได้อื่น
รวมรายได้

สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561
(ตรวจสอบ)

สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี ตั้งแต่
1 มกราคม 2560
ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
(ตรวจสอบ)

11,591,041
710,169
426,404
24,895
166,932
10,382

10,188,018
694,062
405,675
21,066
116,502
10,808

14,052,933
958,887
551,422
26,992
142,779
13,524

8,069,781
636,792
394,447
16,951
79,221
9,797

18,056

-

-

90,043

69,827
13,017,706

45,699
11,481,830

49,124
15,795,661

323
54,763
9,352,118

7,925,109
402,373
293,821
8,752
134,749
935,023
1,228,005
13,463
62,301
11,003,596

6,903,624
399,842
281,931
10,115
107,991
801,328
958,638
16,545
48,981
9,528,995

9,502,381
567,342
377,816
13,671
86,173
1,146,697
1,416,356
20,305
67,706
13,198,447

5,519,660
416,701
278,961
8,770
43,675
669,915
1,016,396
8,545
136,283
8,098,906

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และการร่วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้

32,850
2,046,960

49,794
2,002,629

75,634
2,672,848

69,622
1,322,834

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,046,960
(408,725)

2,002,629
(425,522)

2,672,848
(572,235)

1,322,834
(236,352)

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
ต้นทุนธุรกิจโรงแรม
ต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนค่าจัดการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

(หน่วย : พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

30 มิถุนายน 2561
(สอบทาน)

สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561
(ตรวจสอบ)

สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี ตั้งแต่
1 มกราคม 2560
ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
(ตรวจสอบ)

1,577,107

2,100,613

1,086,482

6,272

(2,120)

2,106,885

1,084,362

สําหรับงวด
เก้าเดือน

สําหรับงวด
เก้าเดือน

สิน้ สุดวันที่

สิน้ สุดวันที่

30 มิถุนายน 2562
(สอบทาน)

1,638,235

กําไรสําหรับปี /งวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บ ปี /
งวด-สุทธิ

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

1,638,235

1,577,107
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

งบกระแสเงินสด
(หน่วย พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี /งวด
รายการปรับปรุง
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
(กลับรายการ) ประมาณการหนีส้ นิ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์
ค่าเผื่อหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนของบริษทั ร่วมและการร่วม
ค้า
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่
สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่

30 มิถุนายน 2562
(สอบทาน)

30 มิถุนายน 2561
(สอบทาน)

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดําเนินงาน
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีแ้ ละเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินมัดจําที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีแ้ ละเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561
(ตรวจสอบ)

สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี ตั้งแต่
1 มกราคม 2560
ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
(ตรวจสอบ)

1,638,235

1,577,107

2,100,613

1,086,482

(228,978)
349,677
37,625
(10,382)
62,301
(31,211)
911

(228,978)
335,075
40,016
(10,808)
48,981
7,600
10,467

(306,061)
448,673
51,495
(13,524)
67,706
(2,550)
14,653

(228,978)
345,939
39,774
(9,797)
136,283
12,605
12,022

4,493
13,463

298
16,545

32,271
20,305

(17,181)
8,545

(32,850)
408,725
30,613

(49,794)
425,522
16,520

(75,634)
572,235
21,726

(69,622)
236,352
8,995

(187)

(118)

13

(323)

(18,057)

-

-

(90,043)

(60)
2,224,318

(420)
2,188,013

1,113
2,933,034

(9,750)
1,461,303

(57,726)
(6,537)
(26)
(5,663,073)

(748)
(54,861)
2,366
(4,914,230)

11,861
(47,891)
(263)
(7,648,792)

9,637
11,153
20,211
(1,683,978)

(678,780)
(35,314)
1,048
201,566
93,714
127
60,160

(158,666)
(31,421)
(32,282)
623,645
(100,352)
345
16,324

(111,036)
(37,473)
(6,810)
800,479
121,323
(131)
16,455

4,970
(3,653)
295,199
318,020
55
29,384
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

(หน่วย พันบาท)

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับคดีความ
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม
ดําเนินงาน

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่

30 มิถุนายน 2562
(สอบทาน)

30 มิถุนายน 2561
(สอบทาน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย้
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจําลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ ประกันลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สินทรัพย์
หลักในการประกอบธุรกิจ
รับเงินปั นผล
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินรับสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิม่ ในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายปั นผล
เงินสดรับ (จ่ายชําระคืน) จากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

9,883
(118)
(19,645)
(3,870,403)
(568,039)

16,113
(718)
(2,446,472)
(467,900)

สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561
(ตรวจสอบ)

สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี ตั้งแต่
1 มกราคม 2560
ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
(ตรวจสอบ)

17,693
(718)
(3,952,269)
(527,720)

(39,723)
(3,604)
(172,301)
246,673
(398,932)

(4,438,442)

(2,914,372)

(4,479,989)

(152,259)

2,383
(64)
4,000
5,714

2,783
1,130
(21)
22,432

2,803
1,110
215
23,789

1,586
(75)
6,937
14,336

130,215

104,095

155,177

141,067

23,850

-

-

280,000

86

671

7,671

27,004

(112,395)

(40,598)

(88,935)

(72,519)

-

11,220

11,220

3,250

53,789

(539,000)
(437,288)

(539,000)
(425,950)

(538,902)
(137,316)

(384,700)
(1,068,911)

(201,226)
(580,930)

(272,187)
(580,930)

(93,276)
(534,456)

1,208,000
3,163,750
(1,452,000)
3,000,000

2,341,865
(128,332)
2,000,000

3,418,865
590,000
(137,332)
2,000,000

(250,000)
103,673
(612,708)
2,000,000

4,466,139

3,431,377

5,018,416

613,233
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

งบกระแสเงินสด
(หน่วย พันบาท)
สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่

30 มิถุนายน 2562
(สอบทาน)

30 มิถุนายน 2561
(สอบทาน)

สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561
(ตรวจสอบ)

สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี ตั้งแต่
1 มกราคม 2560
ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
(ตรวจสอบ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

81,486
1,018,444

79,717
905,967

112,477
905,967

323,658
582,309

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

1,099,930

985,684

1,018,444

905,967

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

135

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
13.2

อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)(1)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์
(Activity ratio)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (2) (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (2) (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า (3) (เท่า )
ระยะเวลาชําระหนี(3)้ (วัน)
วงจรเงินสด(3) (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(3) (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(3) (วัน)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนทีแ่ สดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม
(Leverage Ratio )
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่ (เท่า)
ความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (5) (เท่า)

สําหรับงวด
เก้าเดือน

สําหรับงวด
เก้าเดือน

สิน้ สุดวันที่

สิน้ สุดวันที่

30 มิถุนายน
2562
(สอบทาน)

30 มิถุนายน
2561
(สอบทาน)

สําหรับรอบระยะ
สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน
2561
(ตรวจสอบ)

เวลาบัญชีตั้งแต่
1 มกราคม 2560
ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
(ตรวจสอบ)

2.26
0.09

3.69
0.17

3.20
0.14

5.10
0.30

44.64
8.18
7.06
53.39
6.84
908.02
0.40
914.86
0.41

52.81
6.91
6.11
80.74
4.52
715.03
0.51
719.55
0.45

50.94
7.17
6.32
61.60
5.93
748.87
0.48
754.79
0.45

47.704
7.65
4.894
87.464
4.17
722.94
0.504
727.11
0.424

1.75
11.17

1.36
19.02

1.44
12.66

1.12
19.32

อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

1.78

1.38

1.47

1.14

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (6) (เท่า)

1.38

0.94

1.04

0.65

อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิต่อ EBITDA(7)

4.08

2.19

3.23

2.83

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน(8)

0.54
0.26

2.94
0.22

0.94
0.28

12.46
-

อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ต่อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ทัง้ หมด(9)

0.54

0.23

0.30

0.02

อัตราส่วนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่อหนีส้ ินรวม(10)

0.25

0.13

0.19

0.03

อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ (9)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

(Profitability Ratio)
อัตรากําไรขัน้ ต้น-ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ( %)
อัตรากําไรขัน้ ต้น-ธุรกิจให้เช่าและบริการ ( %)
อัตรากําไรขัน้ ต้น-ธุรกิจโรงแรม ( %)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราตอบแทนสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
หมายเหตุ

สําหรับงวด
เก้าเดือน

สําหรับงวด
เก้าเดือน

สิน้ สุดวันที่

สิน้ สุดวันที่

30 มิถุนายน
2562
(สอบทาน)

30 มิถุนายน
2561
(สอบทาน)

สําหรับรอบระยะ
สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน
2561
(ตรวจสอบ)

เวลาบัญชีตั้งแต่
1 มกราคม 2560
ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
(ตรวจสอบ)

31.6%
43.3%
31.1%
12.6%
6.6%

32.2%
42.4%
30.5%
13.7%
8.1%

32.4%
40.8%
31.5%
13.3%
7.8%

31.6%
34. 6%
29.3%
11.6%
6.5%4

13.3%

13.9%

13.7%

10.1%4

(1)
(2)

สินทรัพย์หมุนเวียน / หนีส้ ินหมุนเวียน
อัตราส่วนในกลุ่มนีว้ ดั เฉพาะธุรกิจให้เช่า เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ รับรูร้ ายได้เมื่อโอน เงินดาวน์รบั บันทึกเป็ นหนีส้ ิน จึง
ไม่มีลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีก้ ารค้าเป็ นลูกหนีจ้ ากการให้เช่า ส่วนรายได้ค่าเช่าค้างรับที่รวมอยู่ในบัญชีลูกหนีก้ ารค้าก็เป็ นการการ
บันทึกรายได้ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รบั สูงขึน้ ตามสัญญาในอนาคต ให้เป็ นเส้นตรง ลูกค้าไม่ได้คา้ งชําระจริง ยังไม่สามารถเรียกเก็บ
หนีไ้ ด้ จะใช้วดั ระยะเวลาเก็บหนีไ้ ม่ได้ จึงคํานวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการหารด้วยลูกหนีค้ ่าเช่าค้างรับเฉลี่ย
(3) อัตราส่วนในกลุ่มนีใ้ ช้วดั ประสิทธิภาพของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เท่านัน้ อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า จึงใช้ตน้ ทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์ หารด้วยเจ้าหนีก้ ารค้าเฉลี่ย (ซึ่งยอดเจ้าหนีโ้ ดยส่วนใหญ่จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์) อัตราส่วนหมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ ใช้ตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์หารด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเฉลี่ย ส่วนวงจรเงินสด เนื่องจาก
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ไม่มีลกู หนีก้ ารค้า จึงคํานวณจากระยะเวลาขายสินค้าหักระยะเวลาจ่ายชําระหนีเ้ ท่านัน้
(4) ปรับเป็ นอัตราส่วนสําหรับทัง้ ปี (annualized)
(5) อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) คํานวณจาก {กําไรสุทธิ (NP) + ภาษี เงินได้ (Tax) - ดอกเบีย้ จ่าย(Interest)} /
ดอกเบีย้ จ่าย (Interest) ตามงบกระแสเงินสด
(6) ข้อกําหนดสิทธิสาํ หรับหุน้ กูท้ ่ีออกและเสนอขายในครัง้ นีก้ าํ หนดว่า ตลอดอายุของหุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนีส้ ิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) โดยคํานวณจากข้อมูลที่ปรากฏตามงบการเงินรวมประจําปี บญ
ั ชีที่มีผสู้ อบบัญชีรบั
อนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทัง้ นี ้ ตามนิยามของคําว่า "หนีส้ ิน" และ "ส่วนของผูถ้ ือหุน้ " ที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
(7) (หนีส้ ินทัง้ หมดที่มีภาระดอกเบีย้ - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย
(8) กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย / (หนีส้ ินระยะสัน้ ที่มีภาระดอกเบีย้ + หนีส้ ินระยะยาวที่มีภาระ
ดอกเบีย้ ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี )
(9) (หนีส้ ินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี ย้ + หนีส้ ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ) / หนีส้ ินทั้งหมดที่มีภ าระ
ดอกเบีย้
(10) เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน / หนีส้ ินรวม
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
14.
14.1

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ

ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ เป็ นปี แห่งการเก็บเกี่ยวความสําเร็จ (Harvesting Success)
ด้วยการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงสินทรัพย์ท่ีมีให้มีมลู ค่าที่สงู ขึน้ พัฒนาระบบงานของบริษัท เพื่อรองรับการ
เติบโตและมีมลู ค่าที่เพิ่มขึน้
ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2562 เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัวลงอย่างชัดเจน การส่งออกลดลงเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีผลต่อมูลค่าทางการค้ารวม
ของโลก ประกอบกับค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึน้ มาก
การเปิ ดตัวโครงการใหม่ของบ้านจัดสรรและอาคารชุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงครึ่งปี แรกชะลอตัวลงจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน นอกจากนัน้ สภาวะตลาดโดยรวมของอสังหาริมทรัพย์ยงั ได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยออกมาตรการใหม่เพื่อป้องกันปั ญหาหนีเ้ สียในภาคอสังหาริมทรัพย์ เน้นบังคับการให้สินเชื่อสําหรับบ้าน
หลังที่สอง และหลังที่สามขึน้ ไปมากขึน้ เพื่อป้องกันการเก็งกําไร ซึ่งเริ่มมีผล 1 เมษายน 2562
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (Residential Development) ของบริษัทฯ ก็ยังคงมีการเปิ ดโครงการใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี มีการเปิ ดโครงการใหม่จาํ นวน 11 โครงการ แต่บริษัทฯ ก็ยัง
สามารถรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนปี ก่อน
ธุรกิจพัฒนาอาคารเชิงพาณิ ชยกรรม (Commercial Building Development) ก็ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากอัตราการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานของอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) และโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ส (Modena by Frasers)
ครบรอบปี ท่ีสองของการเปิ ดดําเนินงาน ส่วนการพัฒนาโครงการ สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) การก่อสร้าง
คืบหน้าไปได้ดว้ ยดี เริ่มการเจาะอุโมงลอดถนนพญาไท เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที – สามย่าน ลงนามสัญญาจอง
พืน้ ที่กบั ผูเ้ ช่าหลักทัง้ ในส่วนอาคารสํานักงาน และส่วนศูนย์การค้า
ภาพโดยรวมของบริษัทฯ ในรอบปี นี ้ จึงยังคงมีรายได้ท่เี ติบโตขึน้ และทําให้บริษัทฯ มีผลกําไรที่เพิ่มขึน้ ด้วย
ซึ่งรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินมีดงั นี ้

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
14.2

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร

ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ดงั นี ้
รายได้แยกตาม
ประเภทธุรกิจ

สําหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2562
(สอบทาน)
ล้านบาท

ร้อยละ

สําหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2561
(สอบทาน)
ล้านบาท

ร้อยละ

11,591.0

89.0%

10,188.0

88.7%

การให้เช่าและบริการ

710.2

5.4%

694.1

6.1%

ธุรกิจโรงแรม

426.4

3.3%

405.7

3.5%

24.9

0.2%

21.1

0.2%

166.9

1.3%

116.5

1.0%

รายได้จากการประกอบธุรกิจ

12,919.4

99.2%

11,425.4

99.5%

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

การขายอสังหาริมทรัพย์

กิจการสนามกอล์ฟ
ค่าการจัดการ

อื่น ๆ
รายได้รวม

-

-

-

98.3

0.8%

56.5

0.5%

13,017.7

100.0%

11,481.9

100.0%

หมายเหตุ 1. ตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี

โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี การเงิน
2562 มีสดั ส่วนร้อยละ 89 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.3 สัดส่วนเพิ่มขึน้ เล็กน้อย แนวโน้มการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงเพิ่ม
สัดส่วนรายได้จากการขายมากขึน้ กว่านี ้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี ้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเติบโตด้านรายได้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายรายได้โดยรวมในปี 2563 อยู่ใน 5 อันดับแรกของอุตสาหกรรม ซึ่งการเติบโตด้วยการขายทําได้รวดเร็วกว่า ธุรกิจ
ให้เช่าอาคารสํานักงานและโรงแรม ที่ตอ้ งใช้เวลาในการก่อสร้างและสร้างรายได้นานกว่า รวมทั้งใช้เงินทุนในโครงการ
อาคารสํานักงานและโรงแรมค่อนข้างมาก ให้อตั ราหมุนเวียนรายได้ต่าํ กว่า
อย่างไรก็ตาม นโยบายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ต้องการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจให้เช่าและโรงแรมมากขึน้ โดยตัง้
เป้าให้มีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากมีความผันผวนต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจจากการขาย มี
ความมั่นคงทางรายได้ เพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด
บ้านเดีย่ ว
ต่างจังหวัด
อื่นๆ
รวม

9 เดือน
1 ต.ค. 61 –
30 มิ.ย. 62

6,249
2,233
2,704
405
11,591

9 เดือน
1 ต.ค. 60 –
30 มิ.ย. 61

5,689
1,005
3,236
258
10,188

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

560
1,228
(532)
147
1,403

ร้อยละ

9%
55%
(20%)
36%
12%

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 11,591 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากรอบเดียวกันปี ก่อนคิด
เป็ นร้อยละ 12 โดย 9 เดือนนี ้ บริษัทฯ เปิ ดโครงการใหม่จาํ นวน 10 โครงการ ปั จจุบนั มีจาํ นวนรวม 75 โครงการ บริษัทฯ
สามารถเปิ ดโครงการใหม่ในทําเลที่ดี และเปิ ดกลุ่มโครงการขนาด 3-5 โครงการ เรียกว่า โกลเด้น เอ็มไพร์ (Golden
Empire) มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทัง้ ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขึน้ แบบ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ ได้รบั การตอบรับที่ดี
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะเปิ ดโครงการใหม่ ที่อยู่ระหว่างการรอเปิ ดโครงการ จํานวน 38 โครงการ โดยเตรียม
ออกแบบบ้านใหม่ในทุกผลิตภัณฑ์ บ้านแฝด จะเรียกชื่อใหม่ว่า “นีโอโฮม” เพื่อสร้างความรับรูใ้ นหมู่ผบู้ ริโภค ว่าเป็ นบ้าน
แฝดรุ่นใหม่ ภายใต้สโลแกน “สวย ครบ คุม้ ใกล้” บ้านเดี่ยวขนาดกลาง ได้มีการปรับแบบบ้านใหม่ให้ดโู อ่โถง มีคลับเฮ้าส์
และสระว่ายนํา้ ขนาดใหญ่ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจ อยากเข้า
มาเป็ นสมาชิกในโครงการ โครงการในต่างจังหวัด ก็จะเปิ ดเพิ่มขึน้ อีก 7 โครงการ ด้านการจัดการ จัดให้การดูแลบริการ
หลังการขาย การรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปั ญหา จัดตัง้ สถาบันศูนย์ฝึกอบรมช่างฝี มือ
รายได้ จากการให้ เช่ าและบริ การ
โดยในกลุ่มธุรกิจให้เช่าและบริการนีแ้ บ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ อาคารสํานักงานให้เช่ากับเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และ
โรงแรม โดยแยกเป็ นรายได้ตามประเภทอาคารได้ดงั นี ้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้แยกตามอาคาร
อาคารสํานักงาน
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
โกลเด้นแลนด์บิวดิง้
สาทร สแควร์
รวมอาคารสํานักงาน
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และโรงแรม
แอสคอท สาทร
เมย์แฟร์ แมริออท หลังสวน
โมเดน่า บาย เฟรเซอร์
รวมเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม
รายได้คา่ เช่าระยะยาว(1)
อื่นๆ
รวมรายได้จากการให้เช่าและบริการ

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

9 เดือน

9 เดือน

2562

2561

373.0
62.5
435.5

351.8
61.8
413.6

159.2
187.9
79.3
426.4
266.9
7.8
1,136.6

147.5
174.7
83.5
405.1
266.9
13.5
1,099.7
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ในรอบ 9 เดือนปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการเป็ นจํานวน 1,136.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน จํานวน 36.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 3.35 สาเหตุหลักมาจาก อัตราการเช่าพืน้ ที่ และอัตราค่าเช่า ที่ขยับ
เพิ่มขึน้
ส่วนธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรมของบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ จาก แอสคอท สาทร และ เมย์แฟร์ แมริออท หลัง
สวน ส่วนโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ มีรายได้ท่ีลดลง ส่วนหนึ่งเนื่องจากการปิ ดซ่อมใหญ่ศนู ย์ประชุมสิรกิ ิติ์
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ ฟ
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ เพิ่มขึน้ 3.82 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 18.82% จาก
การบริหารจัดการสนามที่ดีขึน้ และปริมาณผูใ้ ช้บริการมากขึน้ และบริษัทลงทุนซือ้ รถกอล์ฟ เพื่อให้เป็ นรายได้ของบริษัท
โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงกําหนดว่าธุรกิจสนามกอล์ฟไม่ใช่ธุรกิจหลัก และยังอยู่ระหว่างประกาศขายให้กับ
ผูส้ นใจลงทุนรายอื่น
รายได้ ค่าการจัดการ
ในรอบ 9 เดือน ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับบริหารจัดการ เพิ่มขึน้ 50.43 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ 43.28% จากการ
ปรับเพิ่มค่าจัดการบริหารอาคารสํานักงานสาทรสแควร์และปาร์คเวนเจอร์ให้กบั โกลเด้นเวนเจอร์รีท รวมทัง้ การให้บริการ
การจัดการแบบเบ็ดเสร็จให้กบั บริษทั เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด ซึ่งได้สิทธิพฒ
ั นาโครงการสามย่านมิตรทาวน์
ต้ นทุนแยกตามประเภทธุรกิจ
อัตรากําไรขัน้ ต้นของกลุ่มธุรกิจ ตัง้ แต่ปี 2561 จนถึง 2562 มีดงั นี ้
อัตรากําไรขัน้ ต้น
ธุรกิจ
9 เดือน 2562
9 เดือน 2561
31.6%
32.3%
การขายอสังหาริมทรัพย์
43.3%
42.4%
การให้เช่าและบริการ
31.1%
30.5%
ธุรกิจโรงแรม
64.8%
52.0%
กิจการสนามกอล์ฟ
19.3%
7.3%
ค่าการจัดการ
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรั พย์
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 31.6 ลดลงร้อยละ 0.7 เป็ นผลมาจากการปรับขึน้ ของราคาวัสดุบาง
รายการ บริษัทฯ มีนโยบายที่กาํ หนดอัตรากําไรขัน้ ต้นไว้ท่ีระดับร้อยละ 30-34 ขึน้ อยู่กบั ต้นทุนและสภาวะการแข่งขันในแต่
ละโครงการ
ต้ นทุนการให้ เช่ าและบริ การ
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 43.4 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.9 เนื่องจากอาคารสํานักงานเอฟวายไอ เซนเตอร์
และอาคารโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ สามารถควบคุมต้นทุนในการบริหารอาคารได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ อัตรากําไรขั้นต้น
สําหรับธุรกิจให้เช่าและบริการ อาจจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงไม่มาก เนื่องจากอัตราการให้เช่าพืน้ ที่ใกล้เต็ม ค่าใช้จ่ายการ
บํารุงรักษาอาคารของอาคารสํานักงานเอฟวายไอ เซนเตอร์ จะเพิ่มสูงขึน้ อุปกรณ์หลายส่วนหมดระยะเวลารับประกัน ถ้า
ชํารุดเสียหายจะต้องจ่ายค่าซ่อมบํารุงเอง
ต้ นทุนธุรกิจโรงแรม
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 31.1 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.6 จากการบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้
ต้ นทุนกิจการสนามกอล์ ฟ
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 64.8 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.8 อัตรากําไรขัน้ ต้นที่ปรับตัวดีขึน้ เนื่องจากมีการ
ลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการนํา้ ทําให้สามารถลดต้นทุนที่เกียวข้องได้ ประกอบกับการฟื ้ นตัวของการท่องเที่ยว

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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ต้ นทุนค่ าการจัดการ
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 19.3 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12 จากการปรับขึน้ ของรายได้ค่าจัดการบริหาร
อาคารสํานักงานสาทรสแควร์และ ปาร์คเวนเจอร์ให้กบั โกลเด้นเวนเจอร์รีท
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด

9 เดือน
ปี 2562

9 เดือน
ปี 2561

ค่าใช้จา่ ยทางการตลาด

335.91

256.87

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน

463.72

437.82

3.53

10.85

ค่าใช้จา่ ยพนักงาน

60.63

81.87

ค่าบริหารจัดการงานขาย

71.23

4.25

-

9.67

935.01

801.33

ค่านายหน้า

อื่นๆ
รวม
หมายเหตุ : มีการจัดประเภทใหม่

ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีตน้ ทุนในการจัดจําหน่ายจํานวน 935.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของก่อน จํานวน
133.68 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.68 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานขาย ซึ่ง
เพิ่มขึน้ ตามการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
ส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์ และโรงแรม ค่านายหน้าจํานวน 3.53 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากพืน้ ที่ท่ีปล่อยเช่าใหม่อาคาร
เอฟวายไอเซ็นเตอร์ เหลือน้อยลง
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าซ่อมแซมดูแล
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าใช้จา่ ยสํานักงาน
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยประมาณการหนีส้ ิน
อื่นๆ
หัก ปั นส่วนต้นทุน
รวม

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

9 เดือน
ปี 2562
632.86
135.29
97.57
87.18
83.66
31.82
37.76
26.62
13.46
0.01
163.94
1,310.17
(68.70)
1,241.47

9 เดือน
ปี 2561
525.37
100.79
78.88
65.23
57.36
25.30
28.50
23.42
16.55
1.58
1.20
89.45
1,013.63
(38.43)
975.20
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ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,241.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.53 ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 266.27 ล้านบาท สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี ้
- การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึน้ 107.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17 ยังคงเป็ นการรับพนักงานใหม่เพิ่ม
เพื่อรองรับการขยายโครงการส่วนใหญ่ในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และในส่วนธุรกิจพัฒนาอาคารเชิงพาณิชย์
- ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เพิ่มขึน้ 34.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 26 เป็ นค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้กับที่ปรึกษาใน
การดูแลระบบ SAP และ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสํานักงาน รวมค่าซ่อมแซมดูแล ค่าเช่าและค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค เพิ่มขึน้
66.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33 เป็ นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ตามสัดส่วนกิจกรรมของบริษัทฯ การเพิ่มโครงการที่ดูแล
และจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการขยายพื่นที่เช่าสํานักงาน เพื่อรองรับจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึน้
- อื่น ๆ เพิ่มขึน้ 74.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 45 เกิดจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อนมีการกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ประมาณไว้มากเกินไปจํานวน 66.88 ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 62.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
13.32 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.19 สาเหตุหลักจากการขยายตัวของบริษัทฯ ในการจัดซือ้ ที่ดินเพิ่มเติม ทําให้ตอ้ ง
จัดหาเงินกูเ้ พิ่มเติม ในรอบ 9 เดือนนี ้ บริษัทฯ ได้มีการออกหุน้ กูเ้ พิ่มเติมอีก จํานวน 3,000 ล้านบาท
ภาษีเงินได้
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 บริษัทฯมีภาษี เงินได้ท่ีคิดเป็ นอัตราภาษี เงินได้ ร้อยละ 19.96 ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่รอ้ ยละ 21.24
กําไรสุทธิ
ในรอบ 9 เดือนปี 2562 มีกาํ ไรเพิ่มขึน้ เป็ น 1,638.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.6 ของรายได้รวม มีกาํ ไรเพิ่มขึน้ ร้อยละ
3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบ 9 เดือนปี ก่อน เพิ่มขึน้ จากการขยายตัวทัง้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่วนธุรกิจพัฒนาอาคาร
เพื่อการพาณิชย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ส่วนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.95 ใกล้เคียงกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อนที่รอ้ ยละ 9.92 ซึ่งเป็ นผลจากการขยายธุรกิจตามแผน ทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับ
อัตราผลตอบแทนให้ผถู้ ือหุน้ ได้
14.3

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจํานวน 45,713 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 30 ก.ย. 2561 เป็ นจํานวน 6,511
ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.61 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ใน โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้ จํานวน 5,953
ล้านบาท และเงินมัดจําที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เพิ่มขึน้ จํานวน 678 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ
ยังคงจัดซือ้ ที่ดินเพื่อพัฒนาเป็ นโครงการใหม่เพิ่ม เพื่อให้บริษัทฯ มีอตั ราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนลดลง 206 ล้านบาท จากการคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

143

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

ลูกหนีก้ ารค้ า
ประกอบไปด้วยลูกหนีส้ องส่วนดังนี ้

ลูกหนีก้ ารค้า
เกินกําหนดชําระ 3-6 เดือน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ น้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระ 3-6 เดือน
เกินกําหนดชําระ 6-12 เดือน
เกินกําหนดชําระ มากกว่า 12 เดือน
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ
รายได้ค้างรับจากสัญญาเช่าดําเนินงาน
ลูกหนีค้ ่าการจัดการ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ น้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระ 3-6 เดือน
รวมลูกหนีค้ า่ การจัดการ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

30 มิย.2562
2.83

หน่วย : ล้านบาท
30 กย.2561
-

30.87
2.88
0.33
2.27
36.35
20.98

25.32
3.75
0.54
0.22
2.04
31.87
24.97

12.76
34.24
17.42
64.42
124.58
(2.93)
121.65

10.01
10.01
66.85
(0.23)
66.62

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ โดยปกติบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สินเชื่อแก่ลกู ค้ามีระยะเวลาตัง้ แต่ 15 วันถึง 30 วัน
ส่วนที่คา้ งชําระนาน ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีค้ ่าภาษี โรงเรือนที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งทดรองจ่ายแทนลูกค้าไปก่อน แล้วจึงเรียก
เก็บคืนจากลูกค้า แต่ลกู ค้าบางรายปฏิเสธการจ่าย บริษัทย่อยจึงฟ้องเรียกคืน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทย่อยชนะคดีและสามารถ
บังคับให้ลกู ค้าจ่ายชําระหนีไ้ ด้ บางส่วนลูกค้าขอทยอยจ่าย ส่วนลูกค้ายังคงพักอาศัยอยู่ในอาคารของบริษัทย่อย จึงไม่ได้
พิจารณาตัง้ สํารองหนีส้ งสัยจะสูญในส่วนนี ้
รายได้คา้ งรับจากสัญญาเช่าดําเนินงาน เริ่มตัง้ แต่ปี 2556 บริษัทฯมีการบันทึกรายได้ค่าเช่าค้างรับ ตามการปฏิบตั ิตาม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง ”สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน” โดยบันทึกเฉพาะส่วนรายได้ค่าเช่าค้างรับ
ไม่รวมรายได้ค่าบริการ ซึ่งคํานวณจากค่าเช่าที่ลูกค้าต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า ถัวเฉลี่ยบันทึกเป็ นรายได้ตามวิธี
เส้นตรง โดยนับรวมระยะเวลาที่บริษัทฯผ่อนผันให้ใช้พืน้ ที่เช่าโดยไม่คิดค่าเช่าเพื่อเป็ นระยะเวลาการปรับปรุ งให้เป็ น
สํานักงาน รวมถึงต้องนําค่าเช่าตามสัญญาที่จะจ่ายในอัตราที่สงู ขึน้ ในอนาคต มาบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่าค้างรับ ซึ่งถ้าใน
อนาคตลูกค้าอยู่ไม่ครบตามสัญญาเช่า รายได้ค่าเช่าค้างรับก็จะไม่เกิดขึน้ บริษัทฯจะต้องพิจารณากลับรายการการรับรู ้
รายได้ดงั กล่าวออก ในวันสิน้ งวดบัญชี ลูกหนีร้ ายได้คา้ งรับดังกล่าว ยังคงเป็ นลูกค้าในอาคารที่ยงั จ่ายชําระค่าเช่าอยู่ตาม
ปรกติ
การวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรั พย์ ที่ใช้ ในธุรกิจขายอสังหาริ มทรั พย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์คือ บัญชี
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา จํานวน 29,461.97 ล้านบาท และ 23,508.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.45
และ 59.97 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีอตั ราการหมุนของสินค้าคงเหลือ ที่ 0.40 และ 0.51 เท่า ในช่วง 9
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

เดือนแรกของรอบบัญชีปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทยอยซือ้ ที่ดิน เพื่อเตรียมเปิ ดโครงการใหม่ในอนาคต แต่อตั ราการหมุน
ของสินค้าคงเหลือที่ยงั ดีขึน้ กว่าปี ก่อนสะท้อนจากความสามารถในการพัฒนาและโอนขายบ้านและที่ดินได้ดีในเกือบทุก
โครงการ ถึงแม้จะมีการชะลอตัวลงใน กลุ่มบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่มีนโยบายในการเก็บสะสม
ที่ดิน (Land Bank) และไม่มีบา้ นสร้างเสร็จเพื่อขายเหลือเป็ นจํานวนมาก
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์
ในปี 2561 บริษัทฯ กําหนดกลยุทธให้เป็ นปี แห่งการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Adding value) มีการเปิ ดโครงการพัฒนาบ้านที่อยู่
อาศัย เพิ่มขึน้ มากถึง 19 โครงการ บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 7.83 ในส่วนธุรกิจพัฒนาอาคาร
เชิงพาณิชยกรรม อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ มีอัตราการเช่าเกือบเต็มโครงการ มูลค่าของโครงการเพิ่มขึน้ อย่างชัดเจน
เตรียมพร้อมสําหรับเป็ นทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคตของบริษัทฯ
ในรอบ 9 เดือน ปี 2562 กลยุทธ์ในปี 2562 ของบริษัทฯ คือ ปี แห่งการเก็บเกี่ยวความสําเร็จ (Harvesting Success) มีการ
เปิ ดโครงการพัฒนาบ้านที่อยู่ศยั เพิ่มอีก 11 โครงการ และมีแผนจะเปิ ดเพิ่มเติมอีก 10 โครงการ ภายในเดือน กันยายน
2562 ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2562 บริษั ท ฯ มี ผ ลตอบแทนจากสิ นทรัพย์อยู่ท่ี 6.62% ลดลงจากปี 2561 ที่ 7.83%
เนื่องจากอยู่ในช่วงของการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดขาย
คาดการณ์ในปี ถัดๆ ไป บริษัทฯ พยายามสร้างความสมดุลระหว่างการลงทุนในธุรกิจพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัย และธุรกิจ
พัฒนาอาคารเชิงพาณิชยกรรม ซึ่งธุรกิจพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยเป็ นการซือ้ ที่ดินมาพัฒนาเพื่อขาย ให้อตั ราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ท่ดี ีกว่า ธุรกิจพัฒนาอาคารเชิงพาณิชยกรรม ที่ได้ผลตอบแทนจากการให้เช่า แต่ก็มีความไม่แน่นอนสูง ในขณะที่
ธุรกิจให้เช่าจะให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ท่สี มํ่าเสมอมากกว่า โดยบริษัทฯจะสร้างฐานจากธุรกิจการขายก่อน โดยรักษา
สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจเพื่อขายไว้ท่รี อ้ ยละ 60-65
14.4

สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

หนีส้ ิ นรวม

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวม 29,254 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน เป็ นจํานวน 5,942 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นร้อยละ 25.5 โดยเพิ่มขึน้ จาก
- หุน้ กู้ เพิ่มขึน้ จํานวน 3,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการออกหุน้ กูเ้ สนอขายให้กบั นักลงทุนเพิ่มขึน้
- มีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว สุทธิจ่ายคืนจํานวน 2,919 ล้านบาท
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อทุนรวมของบริษัทฯ ณ วันสิน้ งวด อยู่ท่ี 1.78 : 1 เพิ่มขึน้ จากการขยายกิจการของบริษัทฯ
สําหรับอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเงินกูก้ าํ หนดไว้ไม่เกิน 2.0 : 1 โดยหนีส้ ินรวมไม่นบั รวมรายได้รอตัด
บัญชี ณ สิน้ เดือน มิถุนายน 2561 อัตราดังกล่าว ยังอยู่ท่ีระดับ 1.38 : 1 ตามแผนการดําเนินงาน บริษัทฯ จะยังซือ้ ที่ดิน
เพื่อรองรับการเติบโตเพิ่มขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทฯ จะยังก่อหนีเ้ พิ่มขึน้ ตามแผน เมื่อบรรลุตาม
เป้าหมายจากนัน้ อัตราการเติบโตของการก่อหนีจ้ ะลดลง อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริหารโดยคณะกรรมการได้กาํ หนดเกณฑ์การ
เฝ้าระวัง มีการจัดทํา Stress test analysis คาดการณ์ในกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่สามารถทํายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย บริษัท
ฯ จะยังคงมีความสามารถในการจ่ายชําระคืนหนีไ้ ด้หรือไม่ รวมทัง้ กําหนดตัวชีว้ ดั ในหลายด้าน เพื่อติดตามการทํางานของ
ฝ่ ายบริหาร
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในส่วนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 16,763 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน เป็ นจํานวน
576 ล้านบาท ผลจากกําไรเบ็ดเสร็จส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จํานวน 1,645 ล้านบาท หักจ่ายปั นผลประจําปี 2561 ให้
ผูถ้ ือหุน้ อีกในอัตรา 0.46 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 1,069 ล้านบาท
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กระแสเงินสด
กระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)
9ด. ปี 2562

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(4,438)
54
4,466
82

9 ด.ปี 2561
(2,914)
(437)
3,431
80

ในงวด 9 เดือน ปี 2562 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน (4,438) ล้านบาท จากการนําเงินที่ได้
จากการดําเนินงาน ไปซือ้ ที่ดินโครงการใหม่เพื่อเตรียมพัฒนาเป็ นที่อยู่อาศัยเพื่อขาย กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จํานวน 54 ล้านบาท เป็ นเงินปั นผลรับจากการลงทุนจํานวน 130 ล้านบาท และเงินจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ จํานวน 112 ล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 4,466 ล้านบาท เป็ นการออกหุน้ กู้
จํานวน 3,000 ล้านบาท กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินสุทธิ 2,919 ล้านบาท และจ่ายปั นผล (1,069) ล้านบาท
14.5

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริ หารจัดการภาระนอกงบดุล

สัญญาเช่ าดําเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าอุปกรณ์สาํ นักงาน และสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับ กับเจ้าของที่ดินหลายราย เพื่อ
พัฒนาโครงการ หรือใช้พืน้ ที่ ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าเช่าในอนาคตทีต่ ้องจ่ายชําระ
ณ 30 มิ.ย.2562
ณ 30 ก.ย.2561
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

189.06
322.28
1,643.43
2,154.77

138.80
319.18
1,700.73
2,158.71

โดยที่ค่าเช่าเหล่านีส้ ่วนใหญ่ เป็ นค่าเช่าที่ดิน เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอาคารเชิงพาณิชยกรรม ซึง่ ได้ถกู คํานวณไว้เป็ น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนดําเนินงานตัง้ แต่ก่อนเริ่มทําโครงการแล้ว ที่ผ่านมารายได้จากการดําเนินงานของแต่ละโครงการ
สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าวได้
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้ างงานและรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างออกแบบและก่อสร้างรวม 1,216.78
ล้านบาท ซึ่งทัง้ หมดเป็ นสัญญาว่าจ้างในการพัฒนาโครงการบ้านที่อยู่อาศัยหลายโครงการ ซึ่งบางส่วนบริษัทฯ ได้จดั หา
วงเงินกูย้ ืมโครงการไว้รองรับ บางส่วนบริษัทฯ จัดหาวงเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และการออกตั๋วแลกเงินระยะสัน้ เนื่องจากวงจร
การก่อสร้าง ขาย และโอนบ้านและที่ดิน อยู่ในรอบ 6-9 เดือน
ภาระผูกพันจากการออกหนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ออกหนังสือคํา้ ประกัน จํานวนรวม 2,988.49 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็ นเพื่อการคํา้ ประกันการจัดทําสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะตามวิธีการจัดสรรที่ดินที่ย่ืนเสนอต่อคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน ซึ่งมูลค่าเหล่านีไ้ ด้รวมอยู่ในการประมาณการต้นทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทย่อย และจะลดลงตาม
ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการตามความคืบหน้าของงานขายบ้านและที่ดินในโครงการ
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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ประมาณการหนีส้ ิ นและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ ินไว้เป็ นจํานวน 85 ล้านบาท
โดยมากเป็ นคดีความที่บริษัทฯ แพ้คดีในชัน้ ศาล และมีความเป็ นไปได้ท่ีตอ้ งชําระหนีส้ ินเหล่านี ้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ โดย
ฝ่ ายบริหารยังคงใช้ความพยายามในการเจรจาประนีประนอม และ/หรือต่อสูใ้ นชัน้ ศาล เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สดุ
ประมาณการหนีส้ ินเหล่านี ้ บริษัทฯ ได้รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนในแต่ละงวดแล้ว ในกรณีท่ีสามารถเจรจาลด
ค่าเสียหาย หรือชนะคดีในชัน้ ศาลถัดไป ก็จะสามารถบันทึกกลับรายการเป็ นรายได้อื่น
14.6

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคต

ความผันผวนทางการเมือง และความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลปั จจุบนั ไปเป็ นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ การ
บริหารธุรกิจต้องมีความระมัดระวังรอบคอบ และมีความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจ จะช่วยให้ผ่านพ้นความผันผวนเหล่านี ้
ไปได้
การออกกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ด้านหนึ่งจะเพิม่
ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทําให้เจ้าของที่ดิน ที่ไม่ได้นาํ ที่ดินไปใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้คุม้ ค่ากับภาระภาษี ใหม่ จะต้องทยอยขายออกมามากขึน้ เป็ นโอกาสให้ผูม้ ีศักยภาพในการ
พัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การสิน้ สุดของอัตราดอกเบีย้ ที่ต่าํ ลงมากมาเป็ นระยะเวลาพอสมควร มีแนวโน้มที่อตั ราดอกเบีย้ นโยบายจะปรับตัวสูงขึน้
ทําให้ตน้ ทุนทางการเงินสูงขึน้ กิจการจะชะลอการขยายตัว ผูบ้ ริโภคมีตน้ ทุนที่สูงขึน้ ทําให้มีการชะลอการตัดสินใจซือ้
อสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับมาตรการจํากัดสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ตอ้ งการชะลอการเร่งตัวขึน้ ของราคา
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันการเกิดฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ จะทําให้บริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวังในการขยายกิจการใน
ภาวะที่เริ่มตึงตัวมากขึน้
อย่างไรก็ตาม การลงทุนขยายระบบราง การขนส่ง และการเร่งเปิ ดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของภาครัฐอีกครัง้ ก็
ช่วยกระตุน้ การลงทุน ทําให้มีโอกาสขยายธุรกิจทัง้ ด้านที่อยู่อาศัย และความต้องการพืน้ ที่เชิงพาณิชยกรรม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงประชากรที่ ทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ ก็เป็ นอีกปั จจัย ที่ตอ้ งพิจารณาถึง
กําลังซือ้ ของกลุ่มลูกค้าผูส้ งู อายุท่ีเริ่มเข้าสู่วยั เกษี ยณ แต่ยงั มีความต้องการในด้านที่อยู่อาศัยควบไปกับการบริการด้าน
สุขภาพ เพื่อให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแ้ ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วย ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี *ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย
แล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทัง้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้ การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รบั รองความถูกต้องเป็ นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ ว้ทกุ หน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กํากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทฯ ได้รบั รอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ตําแหน่ง

1. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

กรรมการ

2. นายธนพล ศิรธิ นชัย

กรรมการ / ประธานอํานวยการ

ชื่อ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

ตําแหน่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน
บัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ
1.1

รายละเอียดคณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นม์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 8 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่าน
มา และไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งใดในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
มีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อ - นามสกุล / อายุ

1. นายวันชัย ศารทูลทัต
อายุ 73 ปี
ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
ตําแหน่งปั จจุบัน
• ประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
• กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ครั้งแรก
26 ธันวาคม 2555
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

เอกสารแนบ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นใน
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่ง

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิบิช่ นั ส์ เอเชีย-แปซิฟิก

2554 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

2554 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ

2554 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล

2554 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ นั ออกาไนเซอร์

ประสบการณ์ :
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการ

บมจ. การบินไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
6 ปี 9 เดือน

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเภทกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการ
ผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน
ตําแหน่งปั จจุบัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• รองประธานกรรมการ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ วิศวกรรม อุตสาหกรรม และ
เศรษฐศาสตร์
สรรหา
มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ครั้งแรก
25 ธันวาคม 2555
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
6 ปี 9 เดือน
• Directors Certification
Program (DCP 46/2547)
อายุ 41 ปี

เอกสารแนบ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ผู้บริหาร
GOLD (ร้อยละ) โดย ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
นับรวมการถือหุ้นของ 2560 - ปั จจุบัน
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ไทย) (ชื่อเดิม บมจ. ไทคอน อินดัสเตรี
ไม่บรรลุนิติภาวะ
ยล คอนเน็คชั่น)
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

2550 - ปั จจุบัน

รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา /
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

บมจ.ยูนิเวนเจอร์

ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
เป็ นน้องชายของ
2561 - ปัจจุบนั
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์
บจก. บุรีรมั ย์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. สิริดาํ รงธรรม
บจก. ภักดีวฒ
ั นา
บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตีส้ ์ พลัส
บจก. นํา้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
• Directors Accreditation
Program (DAP 10/2547)
• Finance for Non – Finance
Directors (FND 10/2547)

เอกสารแนบ

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2559 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited
Frasers Property Limited
กรรมการ
บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
กรรมการ
บจก. ควอนตัม แคปปิ ตอล ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ
บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ ส์ (2519)
กรรมการ
บจก. วัน แบงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรัพย์วฒ
ั น)
กรรมการ
บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ
บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
กรรมการ
บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจก. เกษมทรัพย์สิริ
กรรมการ
บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ
บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิช่นั แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
กรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่นั ออกาไนเซอร์
กรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
กรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
กรรมการ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ
บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท
กรรมการ
บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ
กรรมการ
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บจก. เอเชียน แคปปิ ตอล
บจก. วัฒนภักดี
บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2553 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บจก. ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
บจก. เดอะชะอํา ยอร์ช คลับโฮเต็ล
International Beverage Holdings (UK) Limited
InterBev(Singapore) Limited
บจก. อเดลฟอส
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
บจก. คริสตอลลา
บจก. พรรณธิอร
International Beverage Holdings Limited
บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
บจก. แก่นขวัญ
บจก. เทพอรุโณทัย
บจก. สุราบางยี่ขนั
บจก. อธิมาตร
บจก. เอส.เอส. การสุรา
บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
International Beverage Holdings (China) Limited
Blairmhor Distillers Limited
Blairmhor Limited

ประสบการณ์ทาํ งานในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
2556 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2553 - 2556
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
กรรมการ

เอกสารแนบ
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2550 - 2560

ตําแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการบริหาร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บมจ. อาหารสยาม

ประสบการณ์ทาํ งานในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2556 - 2558
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ - เทค
กรรมการ
2556 - 2558
บจก. ทิพย์สพุ รรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่
กรรมการ
2554 - 2558
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
กรรมการ
2555 - 2560
บจก. ทีซีซี ภูมิพฒ
ั น์
กรรมการ
2554 - 2558
บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่
กรรมการ
2554 - 2556
บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิง้
กรรมการ
2554 - 2555
บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
กรรมการ
2553 - 2555
บจก. เอ ซี เค ริลตี ้
กรรมการ
2553 - 2555
บจก. ทีซีซีซีแอล 1
กรรมการ
2553 - 2554
บจก. ทิพย์พฒ
ั นอาร์เขต
กรรมการ
2553 - 2554
บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้นท์
กรรมการ
2552 - 2556
บจก. ปรีดีประภา
กรรมการ
2551 - 2558
บจก. ทิพย์กาํ แพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่
กรรมการ
2551 - 2558
บจก. นํา้ ตาลทิพย์นครสวรรค์
กรรมการ
2551 - 2557
บจก.ทีซีซี โฮลดิง้
กรรมการ
2551 - 2557
บจก. ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ
2551 - 2557
บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล
กรรมการ
2551 - 2556
บจก. ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ
2550 - 2556
บจก.ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป
กรรมการ
2549 - 2559
บจก. สิริวนา
กรรมการ

เอกสารแนบ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
อายุ 44 ปี
ประเภทกรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
ตําแหน่งปั จจุบัน
• กรรมการ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ครั้งแรก
23 เมษายน 2556

เอกสารแนบ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การโรงแรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
เป็ นพี่ชายของ
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2549 - 2558
2549 - 2558
2548 - 2557
2547 - 2556

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บจก. นํา้ ตาลทิพย์กาํ แพงเพชร
บจก. อุตสาหกรรมนํา้ ตาลสุพรรณบุรี
บจก. ทีซีซี แลนด์
บจก. โกลเด้นเวลธ์

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
กรรมการ
2561 - ปัจจุบนั
บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ ส์
2560 - ปัจจุบนั
บมจ. อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิ่ง
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
2560 - ปัจจุบนั
บมจ. เสริมสุข
ประธานกรรมการบริหาร
2558 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ คนที่ 3 บมจ. เสริมสุข
2554 - ปัจจุบนั
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการบริหาร
2554 - ปัจจุบนั
บมจ. เสริมสุข
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
2549 - ปัจจุบนั
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ประธานกรรมการ
2561 - ปัจจุบนั
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
6 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
์
กิตติมศักดิ สาขาการจัดการโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
• ปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตําแหน่ง
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

บมจ. เบียร์ไทย (1991)

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
กลุ่มบริษัททีซีซี

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด

อื่นๆ
• รางวัล Asia’s Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ปี 2560
• รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance ปี 2554
• รางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO (Investor Relations) จาก
นิตยสาร Corporate Governance ปี 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558
• รางวัล Asia’s Best Company 2009, Thailand Best CEO จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552

ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Directors Accreditation
Program (DAP 10/2547)

เอกสารแนบ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

4. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
อายุ 56 ปี

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
ตําแหน่งปั จจุบัน
• กรรมการ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ครั้งแรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
6 ปี 5 เดือน

เอกสารแนบ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยมิสซูรี
สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification
Program (DCP 155/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นของ
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
GOLD (ร้อยละ) โดย ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
นับรวมการถือหุ้นของ 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศ
่
คู่สมรสและบุตรทียัง
ไทย) (ชื่อเดิม บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล
ไม่บรรลุนิติภาวะ
คอนเน็คชั่น)
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ ) 2554 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บมจ. เสริมสุข จํากัด
2551 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
2551 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. บิก๊ ซี เซอร์วิสเซส
ความสัมพันธ์ทาง
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ครอบครัวระหว่าง
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
กรรมการและ
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
ผู้บริหาร
2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บจก. อาคเนย์ แคปปิ ตอล
เป็ นสามีของพี่สาว
2551 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บจก. เครือไทย โฮลดิง้ ส์
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี
และ
2550 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษา
บจก. ทีซีซี โฮลดิง้
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี ประสบการณ์ :
2543 – 2550
Head of Investment Banking
Deutsche Bank, Bangkok
2538 – 2543
Head of Corporate Banking
JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong
Local Corporate Team
Relationship Manager,
2533 – 2538
Bank of America, Bangkok
Local Corporate Team
Relationship Manager
2531 – 2533
TISCO Securities Co., Ltd. Thailand
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
อายุ 65 ปี
ประเภทกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตําแหน่งปั จจุบัน
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ครั้งแรก
26 ธันวาคม 2555
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
6 ปี 9 เดือน

เอกสารแนบ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Mini MBA สาขา
Leadership Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Certification
Program (DCP 26/2546)
• DCP Refresher Course
(2/2549)

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 - ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม
2550 - ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2544 - ปัจจุบนั
กรรมการ / รองประธาน
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร คนที่ 2
2554 - ปัจจุบนั

กรรมการ / รองประธานคณะ บมจ. เสริมสุข
กรรมการบริหาร คนที่ 2

ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
บจก. วัฒนภักดี
กรรมการ
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2556 - ปัจจุบนั
บจก. เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด
กรรมการ
2556 - ปัจจุบนั
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ ลิมิเต็ด
กรรมการรองกรรมการ
2553 - ปัจจุบนั
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่อาวุโส
2550 - ปัจจุบนั
บจก. อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
กรรมการ
ประสบการณ์ :
2559 – 2560
บมจ. บิก๊ ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
กรรมการบริหาร
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

6.นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
อายุ 69 ปี
ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตําแหน่งปั จจุบัน
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ครั้งแรก
27 ธันวาคม 2555

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

เอกสารแนบ

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ประวัติการอบรม
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
GOLD (ร้อยละ) โดย ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
นับรวมการถือหุ้นของ 2560 - ปัจจุบนั
• Bachelor Degree in
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
่ ัง
คู
ส
่
มรสและบุ
ต
รที
ย
Higher Accounting
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ไทย) (ชื่อเดิม บมจ. ไทคอน อินดัสเตรี
ไม่
บ
รรลุ
น
ต
ิ
ภ
ิ
าวะ
/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ / ยล คอนเน็คชั่น)
California College of
-ไม่
ม
ี
/
0.00%
(0
หุ
น
้
)
กรรมการตรวจสอบ
Commerce, U.S.A.
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้แอสฟั ลท์
2559 - ปัจจุบนั
• ปริญญาโทการบริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ ความสัมพันธ์ทาง
กรรมการ /
ครอบครัวระหว่าง
บจก. พริมามารีน (เปลี่ยนจาก บจก.
2558 - ปัจจุบนั
นทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
/
กรรมการและ
เป็ น บมจ. เมื่อ 29 มี.ค. 60)
มหาวิทยาลัย
กรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหาร
และกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The Role of the
Chairman Program (RCP)
รุน่ ที่ 33/2557
• หลักสูตร Financial
Institutions Governance
Program (FGP) รุน่ ที่ 3/2554
• หลักสูตร Directors
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 63/2550

-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
กรรมการ และประธานกรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
บจก. ทรัพย์ทิพย์
ตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบนั
บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
กรรมการ
ประสบการณ์
2559 - ม.ค. 2562
2559 - 2561

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
กรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ
6 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2556 - 2557
2554 - 2561
2553 - 2559
2553 - 2555
2552 - 2561
2551 - 2553
2551 - 2553
2550 - 2553

เอกสารแนบ

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

บมจ. ไออาร์พีซี
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
คณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บมจ. อะโรเมติกส์และการกลั่น
ผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ปตท.
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. อะโรเมติกส์และการกลั่น
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล / อายุ
7. นายอุดม พัวสกุล
อายุ 68 ปี
ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตําแหน่งปั จจุบัน
 กรรมการอิสระ


กรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ครั้งแรก
27 ธันวาคม 2555
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
6 ปี 9 เดือน

เอกสารแนบ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท- รัฐศาสตร์
การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Certification
Program (DCP 109/2551)

สัดส่วนการถือหุน้ ของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์
การพัฒนาพิงคนคร
2556 – 2558
ประธานกรรมการบริหาร
(องค์การมหาชน)
2555 – 2556
ประธานกรรมการ
บมจ. ทีโอที
2551 – 2555
อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
2549 – 2551
ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดอุทยั ธานี

-ไม่ม-ี
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ประเภทกรรมการ
2559 - ปัจจุบนั
บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
2557 - ปัจจุบนั
บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
กรรมการ
2557 - ปัจจุบนั
บจก. เฟิ รส์ แสควร์
กรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ทาง
2557 - ปัจจุบนั
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
กรรมการ
ครอบครัวระหว่าง
 กรรมการ
2557 - ปัจจุบนั
บจก. รีกลั รีเจีย้ น
กรรมการ
กรรมการและผู
บ
้
ริ
ห
าร
 กรรมการบริหาร
2557 - ปัจจุบนั
บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
กรรมการ
กรรมการ
-ไม่
ม
ี
 กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
ประวัติการอบรมหลักสูตร
2556 - ปัจจุบนั
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
กรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2556 - ปัจจุบนั
บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
กรรมการ
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประธานอํานวยการ
2556 - ปัจจุบนั
บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
กรรมการ
• Directors Certification
2556 - ปัจจุบนั
บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
กรรมการ
Program (DCP 39/2547)
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ครั้งแรก
2556 - ปัจจุบนั
บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้ เซอร์วิสเซส
กรรมการ
• Directors Accreditation
25 ธันวาคม 2555
2556 - ปัจจุบนั
บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
กรรมการ
Program (DAP 10/2547)
2556 - ปัจจุบนั
บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
กรรมการ
• Audit Committee Program
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
2556 - ปัจจุบนั
บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
(ACP 39/2555)
กรรมการ
6 ปี 9 เดือน
2556 - ปัจจุบนั
บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
กรรมการ
่
ประวัติการอบรมอืน
2556 - ปัจจุบนั
บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้
กรรมการ
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
2556 - ปั จจุบัน
บจก. ริทซ์ วิลเลจ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ (วปอ. รุน่ ที่ 61)
8. นายธนพล ศิริธนชัย
อายุ 52 ปี

เอกสารแนบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส
เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
ประสบการณ์
2555 – 2559
2546 – 2559
2546 – 2558
2546 – 2558

เอกสารแนบ

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. สาธรทรัพย์สิน
บจก. สาธรทอง
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
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บมจ. ยูนิเวนเจอร์
บจก. แกรนด์ ยูนิตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์
บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
1.2

รายละเอียดคณะผูบ้ ริ หาร

ผูบ้ ริหารของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นม์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 7 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ผี ่านมา
และไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งใดในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มี
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

1. นายธนพล ศิริธนชัย
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“รายละเอียดกรรมการ”)
2. นายแสนผิน สุขี
ตําแหน่งปั จจุบัน
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(Ex. MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Directors Certification
Program (DCP 190/2557)

เอกสารแนบ

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เฟิ รส์ แสควร์
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. รีกลั รีเจีย้ น
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ประสบการณ์
2552 – 2555
2552 – 2555
2549 – 2551
2545 – 2548

เอกสารแนบ

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส –
สายโครงการบ้าน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโครงการ –
สายคอนโดมีเนียม
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ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บจก. คาซ่าวิลล์
บมจ. ควอลิตเี ้ ฮ้าส์
บมจ. ควอลิตีเ้ ฮ้าส์
บมจ. ควอลิตเี ้ ฮ้าส์

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ
3. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
ตําแหน่งปั จจุบัน
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารเสี่ยง
 รองกรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

เอกสารแนบ

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
- ไม่มี ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2562 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ภักดี ฮอสพิทาลิตี ้
2562 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ภักดี รีเทล
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ ) 2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เฟิ รส์ แสควร์
ความสัมพันธ์ทาง
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
ครอบครัวระหว่าง
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. รีกลั รีเจีย้ น
กรรมการและผูบ้ ริหาร 2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
-ไม่ม-ี
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้ เซอร์วิสเซส
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. สาธรทรัพย์สิน
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
ประสบการณ์ :
2555 - 2556
2551 - 2555

เอกสารแนบ

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. สาธรทอง
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล

กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน วางแผนการเงิน

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ
4. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
ตําแหน่งปั จจุบัน
 รองกรรมการผูจ
้ ดั การอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification
Program (DCP 228/2016)

เอกสารแนบ

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
ความสัมพันธ์ทาง
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้ เซอร์วิสเซส
ครอบครัวระหว่าง
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
กรรมการและผูบ้ ริหาร 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น
-ไม่ม-ี
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. สาธรทอง
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เฟิ รส์ แสควร์
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
ประสบการณ์
2548 – 2556
ผูอ้ าํ นวยการ – ฝ่ ายการเงินและบัญชี บมจ. ค้าเหล็กไทย
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ
5. นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร
ตําแหน่งปั จจุบัน
 เลขานุการบริษัท
 เลขานุการคณะกรรมการกํากับ
ดูแลบรรษัทภิบาล
 นักลงทุนสัมพันธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท MBA
การเงินระหว่างประเทศ
International University of
Japan
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
และการบัญชีบณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Company Secretary
Program (CSP 79/2560)

เอกสารแนบ

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์
2558 – 2559
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทาง
– ฝ่ ายบริหารกลุ่มลูกค้า
ครอบครัวระหว่าง
ธนบดีและธนบดีธนกิจ
กรรมการและผูบ้ ริหาร 2555 – 2558
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด
-ไม่ม-ี
–ฝ่ ายบริหารการเงินการ
(มหาชน)
ลงทุน บริการธนาคารพิเศษ
และธนาคารระหว่างประเทศ
2549 – 2555
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
ฝ่ ายกลยุทธ์และกํากับดูแล จํากัด (มหาชน)
ประเทศไทย
2548 – 2549
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
ฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผน
จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจรายย่อย
2544 – 2548
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2542 – 2544

เอกสารแนบ

ตําแหน่ง
ฝ่ ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ด้านการเงินและบริหาร
ความเสี่ยง
ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายควบรวมกิจการ ด้าน
บัญชีการเงิน
และบริหารสินทรัพย์หนีส้ ิน
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ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ
6. นายวิทวัส คุตตะเทพ
ตําแหน่งปั จจุบัน
 กรรมการบริหารเสี่ยง
 ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรม
โครงสร้าง University of
Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่ม-ี

เอกสารแนบ

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2562 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี ้ จํากัด
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้ จํากัด
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จํากัด
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จํากัด
ความสัมพันธ์ทาง
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จํากัด
ครอบครัวระหว่าง
บริษัท สาธรทอง จํากัด
กรรมการและผูบ้ ริหาร 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท โกลเด้น แลนด์ (โปโล) จํากัด
-ไม่ม-ี
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้ เซอร์วิสเซส จํากัด
ประสบการณ์
2548 – 2556
ผูอ้ าํ นวยการ – ฝ่ ายพัฒนา
บจก. ฟิ โก้ คอร์ปอเรชั่น
ธุรกิจ
2535 – 2548
วิศวกรโครงสร้างอาวุโส
บจก. เอเชี่ยน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

170

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

7. นางธีรนันท์ กรศรีทพ
ิ า
ตําแหน่งปั จจุบัน
 รองกรรมการผูจ
้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ประวัติการอบรม
กรรมการและ
ผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
GOLD (ร้อยละ) โดย
นับรวมการถือหุ้นของ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of North Texas คู่สมรสและบุตรทีย่ ัง
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ไม่บรรลุนิติภาวะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )
ประวัติการอบรมหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่ม-ี

เอกสารแนบ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. ภักดี รีเทล
ประสบการณ์
2556 – 2559
กรรมการ
บจก. กรุงเทพ ซิตีส้ มาร์ท
2555 – 2559
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ –
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
สายงาน Strategic Innovation and Execution
2553 – 2554
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –
บมจ. ปริญสิริ
สายงานการขายและการตลาด
2552 – 2553
EVP Corporate Marketing
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทย่อยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บริษัทย่อย
GOLD
1 นายวันชัย

ศารทูลทัต

2 นายปณต

สิริวฒ
ั นภักดี

 ▲ //

3 นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

▲

4 นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

5 นายสิทธิชยั

ชัยเกรียงไกร

6 นายชายน้อย

เผื่อนโกสุม

▲

7 นายอุดม

พัวสกุล

▲

8 นายธนพล

ศิริธนชัย

9 นายสมบูรณ์

วศินชัชวาล

10 นายแสนผิน

สุขี

11 นายกําพล

ปุญโสณี

12 นายวิทวัส

คุตตะเทพ

13 นายเทพศักดิ์

นพกรวิเศษ

14 นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา
15 นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร
หมายเหตุ:  = ประธานกรรมการ

KLAN
GP GM GPS GMF PO GLR GH SWL NS NR PPA FS UN RV
D

WH

ST MSGL SS KSB BDR
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▲

▲
▲

//

// x ▲ ▲
// x ▲ ▲
// x ▲ ▲
//
▲
x
x
▲
▲
x
x
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= กรรมการผูจ้ ดั การ

▲

= กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทถึงวันที่ 16 เมษายน 2562

เอกสารแนบ

RR
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x = ผูบ้ ริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย
KLAND บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จํากัด (มหาชน)

GLR บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด

FS

บริษัท เฟิ รส์ แสควร์ จํากัด

MSGL

บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด

GP

บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด

GH บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จํากัด

UN

บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จํากัด

SS

บริษัท สาธรทรัพย์สิน จํากัด

GM

บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จํากัด

SWL บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จํากัด

RV

บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จํากัด

KSB

บริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด

GPS

บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้ เซอร์วิสเซส จํากัด

NS

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้ จํากัด

RR

บริษัท รีกลั รีเจีย้ น จํากัด

BDR

บริษัท ภักดี รีเทล จํากัด

GMF

บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จํากัด

NR

บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จํากัด

WH

บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จํากัด

BDH

บริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี ้ จํากัด

PO

บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จํากัด

PPA บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จํากัด

ST

บริษัท สาธรทอง จํากัด

NSH

บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จํากัด

เอกสารแนบ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแล
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวนพรัตน์ ยอดเพ็ชร์
หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท : นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์สรุ วัฒน์
ทั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทําความผิดตาม
กฎหมายในระยะเวลา 10 ปี

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

1. นางสาวนพรัตน์ ยอดเพ็ชร์

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
อายุ 50 ปี
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน • ปริญญาตรี สาขาสถิติ
ประยุกต์ คณะพาณิชศาสตร์
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิด้านวิชาชีพ:
วุฒิบตั ร- CIA (Certified
Internal Auditor)

เอกสารแนบ

สัดส่วนการถือหุน้ ของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร
สัดส่วนการถือหุน้ ใน
GOLD (ร้อยละ) โดยนับ
รวมการถือหุน้ ของคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ:
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

มิถนุ ายน 2559 – ปัจจุบนั

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ตรวจสอบภายใน
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
เมษายน 2557 – พฤษภาคม 2559 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินมั
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
มิถนุ ายน 2551 – เมษายน 2557 ผูจ้ ดั การฝ่ ายสํานักตรวจสอบ
บริษัท สยามพารากอน
ภายใน
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร:
-ไม่ม-ี
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุน้ ของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ประวัติการอบรม:
• Foundation of Leadership
for Supervisors
• Creative Problem-Solving
Techniques for Auditors
• Fraud Audit
• Risk Based Audit
• การบริหารความเสี่ยงตาม
แนวทาง COSO, ERM
• Fundamentals for
Corporate Secretaries
• Anti Corruption - the
Practical Guide
IT Risk and IT Governance
•The Seven Habits of Highly
Effective People

เอกสารแนบ
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แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / อายุ
2. นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์
สุรวัฒน์
อายุ 44 ปี
- หัวหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัท

เอกสารแนบ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร
สัดส่วนการถือหุน้ ใน
GOLD (ร้อยละ) โดยนับ
รวมการถือหุน้ ของคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ:
-ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• LL.M University of
Minnesota, มินเนโซต้า
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การบริหารความเสี่ยงด้านการ
กํากับการปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์ทาง
รุน่ ที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ ครอบครัระหว่างกรรมการ
หารศาสตร์
และผูบ้ ริหาร:
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2558 – ปัจจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมายและ
กํากับดูแลกิจการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

2557 – 2558

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
และตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมาย
และกํากับดูแลกิจการ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

2556 – 2557
2554 – 2555
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ไว้ดงั นี ้
ลําดับ

วัตถุประสงค์และ

บริษัทประเมิน

รายละเอียดสินทรัพย์ทป่ี ระเมิน

ผู้ประเมินหลัก

มูลค่าประเมิน
(บาท)

วันทีป่ ระเมิน
วันทีร่ ายงาน

1 เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และใช้เป็ นราคายุติธรรมในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์
ที่ดินเปล่าบริเวณด้านหน้าโครงการ เดอะ แกรนด์ ปิ่ นเกล้า

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด

103,910,000

17 กรกฎาคม 2561

โดย นายจํานงค์ บัวไขย

ที่ดินว่างเปล่าติดซอยโครงการบ้านราชพฤกษ์ ถนนวงแหวน-เพชรเกษม ซอย14
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

21,400,000

1 สิงหาคม 2562

ที่ดินว่างเปล่าแยกจากซอยราชพฤกษ์ 17 และซอยอินทราวาส 35 ถนนราชพฤกษ์
แขวงบางระมาด เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร

โดยนาย สุรศักดิ์ ลิมปอารยะ
กุล

25,900,000

1 สิงหาคม 2562

118,000,000

1 สิงหาคม 2562

ที่ดินเปล่าบริเวณด้านหน้าโครงการรามอินทรา - วงแหวน

18,300,000

14 สิงหาคม 2562

ที่ดินเปล่าว่างเปล่าติดซอยทางเข้าโครงการรามอินทรา - คูบ้ อน1

35,700,000

14 สิงหาคม 2562

สิทธิการเช่าที่ดินให้เช่าช่วงกับโรงแรมดับเบิล้ ยู

688,000,000

14 สิงหาคม 2562

ที่ดินติดภาระการให้เช่า ที่ตงั้ โรงแรม เดอะ แอสคอท สาทร กรุงเทพ

875,000,000

1 สิงหาคม 2562

6,139,000,000

1 สิงหาคม 2562

61,000,000

1 สิงหาคม 2562

อาคารโกลเด้นแลนด์ ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมอาคารสํานักงานโครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์
ห้องชุดจํานวน 3 ยูนิต ห้องเลขที่ 3009 3109 3402 และ 3502
โครงการ สกาย วิลล่าส์ ภายในอาคารแอสคอท สาทร บางกอก
เอกสารแนบ

177

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2562*

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

วัตถุประสงค์และ
รายละเอียดสินทรัพย์ทป่ี ระเมิน
อาคารสาทร สแควร์ ถ.สาทรเหนือ กทม. สิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

บริษัทประเมิน
ผู้ประเมินหลัก
บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล
จํากัด
โดยนายวีระมาศ จรัสเลิศรังสี

มูลค่าประเมิน
(บาท)

วันทีป่ ระเมิน
วันทีร่ ายงาน

6,899,000,000

9 กรกฎาคม 2562

188,000,000

1 สิงหาคม 2562

476,500,000

1 สิงหาคม 2562

2 เพื่อตัง้ ราคาขาย และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และใช้เป็ นราคายุติธรรมในการตัง้ ค่า
เผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
ที่ดินว่างเปล่าติดถนนสายบ้านดินแดงน้อย-บ้านคลองทราย จังหวัดกระบี่
ที่ดินว่างเปล่าติดโครงการสนามกอล์ฟ พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ

เอกสารแนบ

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
โดยนาย สุรศักดิ์ ลิมปอารยะ
กุล
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ ด้านบัญชี ด้าน
การเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร จึงมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิ หน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล และนายวันชัย ศารทูลทัต เป็ นกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม นายชายน้อย เผื่อนโกสุม แจ้ง
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และคณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตัง้ นายอุดม พัวสกุล ทําหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบแทนในระหว่างนี ้ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2562
เป็ นต้นไป
ในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิน้ 4 ครัง้
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์มุ่ง เน้น ไปที่ ก ารสอบทานความเพี ย งพอ และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายใน
ประสิทธิผลของการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี ้ มีกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชายน้อย
นายอุดม
นายชินวัฒน์
นายวันชัย

เผื่อนโกสุม1
พัวสกุล1
ชินแสงอร่าม2
ศารทูลทัต2

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด
4/4
4/4
2/2
1/1

หมายเหตุ : 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
สืบเนื่องจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ หุน้ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษทั
ฯ มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และโดยที่นายชายน้อย เผื่อน
โกสุม ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) จึงไม่สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) ได้อีกต่อไป เพราะจะเป็ นการขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายอุดม พัวสกุล ทําหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบแทนใน
ระหว่างนี ้ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
2. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 และเมื่อ
วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี มติ อนุมัติ แ ต่ งตั้งนายวัน ชัย ศารทูล ทัต ให้ด าํ รงตํา แหน่ง
กรรมการตรวจสอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มี
ผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครัง้ เป็ นวาระเพิ่มเติมในการประชุม ครัง้ ที่ 4 ซึ่งเป็ นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ าย
ปฎิบตั ิงานของบริษัทในการตรวจสอบ และความเป็ นอิสระจากการชีน้ าํ ของฝ่ ายบริหาร ซึ่งผูส้ อบบัญชี ชีแ้ จงว่าได้รบั ความ
ร่วมมือจากฝ่ ายบริหารในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และได้ดาํ เนินงาน อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษทั ในเครือโดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี 2562 ได้ดงั นี ้
เอกสารแนบ
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1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สาํ คัญของรายงานทางการเงินทัง้ รายไตร
มาสและประจําปี 2562 (สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562) ของบริษัทฯ และบริษทั ในเครือ ร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีท่ีสาํ คัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปี ท่ีผา่ นมา
ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึน้ และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติท่ีมีนัยสําคัญความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษัทในเครือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทํารายงาน
ทางการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบ
รายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจําปี 2562 ซึ่ง
จัดทําโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกําหนดความสําคัญของแต่ละ
ระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะการดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รบั ความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน การแต่งตัง้ โยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกําหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานตามที่กาํ หนดในแผนการตรวจสอบประจําปี
รวมทั้ง ประเมิน ผลการปฏิ บัติห น้า ที่ข องหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื่อ นําไปเป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ งพัฒนางาน
ตรวจสอบ นอกจากนี ้ ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิงานที่ดีและเป็ นสากล
3. สอบทานการควบคุ มภายในที่เ กี่ย วข้อ งกั บการกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี และนโยบายต่ อ ต้ านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจําปี 2562 โดย
จัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยไม่พบ
ประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญอันอาจจะกระทบต่อการดําเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบตั ิตามหลักการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยมีการติดตามการดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการดําเนินการตามมาตรการปิ ดหรือลดความเสี่ยงอย่าง
สมํ่าเสมอทั้งระยะสัน้ และระยะยาวซึ่งผลการสอบทานพบว่าการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย และดําเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชีท้ ่ีทาํ ให้เชื่อว่ามี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตาม และ/หรือการปฏิบตั ิท่ขี ดั หรือแย้งกับข้อกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณา เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีโดย
พิจารณาจากความเป็ นอิสระ ความรู ค้ วามสามารถประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2562 ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาว
นิตยา เชษฐโชติรส ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7494
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจําปี 2562 ของบริษัทฯ
7. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
เอกสารแนบ
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เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นการดําเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติท่วั ไป ไม่มีความขัดแย้งกันทาง
ผลประโยชน์ มีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ตลท. กําหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใด
ที่ผิดปกติ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตัง้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ โดย
สมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ตามที่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (FPT) ได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการขอทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท และบริษัท ไนท์
แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระของบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการเพื่อจัดทํารายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) เพื่อเสนอผูถ้ ือหุน้
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในขณะนัน้ ไม่ได้
ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครัง้ และจัดทํารายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ตามหลักเกณฑ์ท่ี ตลท. กําหนด
ทัง้ นี ้ ในรอบปี ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็ นข้อบ่งชีว้ ่า
เป็ นรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่าง
ใด
สรุ ปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ได้จัดทํารายงานทางการเงินในสาระสําคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองโดยทั่วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จดั ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทัง้ บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความ
เสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม มีการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและโปร่งใส มีผสู้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในที่มีความ
เป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชี และระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิผล

(นายอุดม พัวสกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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