
         กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
 

หน้า 1 

 

Golden Land Property Development PLC. 
36th Floor, Sathorn Square Office Tower 
98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak 
Bangkok 10500, Thailand 
T. +66 2 764 6200 F. +66 2 764 6222 
www.goldenlandplc.co.th 

 
 

 
 

กฎบัตร 
คณะกรรมการบริษัท 

 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
 

หน้า 2 

 

Golden Land Property Development PLC. 
36th Floor, Sathorn Square Office Tower 
98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak 
Bangkok 10500, Thailand 
T. +66 2 764 6200 F. +66 2 764 6222 
www.goldenlandplc.co.th 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลการจดัการของบริษัท ในฐานะผู้น าในการก าหนดกล
ยทุธ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญั มอบหมายและติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชดุย่อยและฝ่ายจดัการ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ยืน เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ เก่ียวข้องภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
โดยเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต 
 

2. องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

(1) กรรมการไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 11 คน ซึ่งแต่งตัง้
และถอดถอนโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้อง
มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร   

(3) มีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
ความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไมน้่อยกวา่ 3 คนและไมน้่อย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

(4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริษัทก็ได้ 

(5)  การแต่งตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคบับริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯด าเนินโดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา ทัง้นี ้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวตัิ
การศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ  โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือ
ประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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3. คุณสมบัต ิ

(1) เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง
เพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ 

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มี
ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(3) กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทัง้นีใ้นการเป็นกรรมการดงักลา่ว
ต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( กลต.)และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดไว้ 

(4) กรรมการอิสระต้องไมท่ าหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุ 
เป็นบุคคลซึง่สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนั เพ่ือป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้
ซึ่งไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลกัษณะท่ีจะให้มีข้อจ ากัดในการแสดง
ความเห็นท่ีเป็นอิสระและต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดไว้ คือ 

(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้นับรวมหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ เก่ียวข้องด้วย ได้แก่ คูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ของกรรมการอิสระนัน้ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษา
ซึ่งได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้น
แต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(ค) ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
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หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับต าแหน่ง  
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้ หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน การรับหรือการให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้
สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน้ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท 
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิของบริษัท หรือ ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพันธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ
ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท  
หรือ 
บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของบริษัท  
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4. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดให้กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจได้รับ
พิจารณาเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้ 

(2) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับ
ต าแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีตอ่ๆไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท 

มหาชน จ ากดั หรือ มีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้ นตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(ง) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  
(จ) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

(3) กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท 
(4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัท  ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อย
กวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีเข้ามาแทน 

(5) คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามขนาดธุรกิจของบริษัท โดย
เทียบเคียงกับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

5. การประชุม 

(1) ก าหนดให้มีการประชมุอย่างน้อย 5 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปีและอาจมี
การประชมุวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 
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(2) ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นผู้ ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการ
ประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทัง้นีฝ่้ายบริหารจะพิจารณาค าขอบรรจุวาระท่ีส าคญัของ
กรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุ 

(3) เลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้กรรมการมีเวลา
ศกึษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชมุ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้สามารถแจ้งการนดัประชมุเร็วกวา่
นัน้ได้ 

(4) ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมมีหน้าท่ีดแูลจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพียงพอส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีส าคัญโดย
ค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม 

(5) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้ กล่าวสรุปประเด็นส าคัญของวาระการประชุมเพ่ือการ
พิจารณาของกรรมการ พร้อมทัง้สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติท่ีประชมุ 

(6) ในการประชุมคณะกรรมการนัน้ กรรมการผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยนยัส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาต้อง
ออกจากท่ีประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ และไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(7) การลงมติหรือการวินิจฉัยชีข้าด ให้ใช้เสียงข้างมากของจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และหากมีกรรมการคดัค้านมติดงักล่าว ให้บันทึกค าคดัค้านไว้ในรายงานการ
ประชมุ 

(8) ก าหนดให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารประชุมกนัเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรายปัญหา
ตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 

(9) ในการพิจารณาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้องและขอให้ฝ่าย
บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมชีแ้จงข้อมลูรายละเอียดเพ่ิมเติม รวมถึงสามารถขอความเห็นท่ีเป็น
อิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ 

(10)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัท มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการ
บริษัทเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชมุ  

(11) กรรมการบริษัทคนหนึง่มีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการบริษัท ซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด 
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(12)  เลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม  ภายใน 14 วัน จัดเก็บ
รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
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ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมทัง้ประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีหลกัในฐานะผู้แทนของผู้ ถือหุ้น มีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีได้
ก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถงึการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั (duty of care) และความซื่อสตัย์สจุริต (duty of 
loyalty) และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฏหมาย ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ  
เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีส าคญัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ ก าหนด เป็นต้น  

(2) มีหน้าท่ีดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการ
สนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่ 

(3) ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ
บริษัท และบริษัทย่อยตามหลกัธรรมาภิบาล คู่มือจรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทัง้เปิดเผยให้รับทราบ ก าหนดให้ปฏิบตัิตามและติดตามให้
มีการปฏิบตัิ 

(4) พิจารณาอนุมตัินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสยัทัศน์ เป้าหมายหลกัของกิจการเพ่ือความยั่งยืน กล
ยุทธ์ทางธุรกิจในระยะเวลาปานกลาง 3-5ปี แผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณประจ าปี
ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทัง้สนบัสนนุการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภยั 

(5) ดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุม (Monitoring and Supervision) การบริหารและการ
จัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(6) ติดตามผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท และบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย 

(7) จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความ
ถูกต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 
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(8) จดัให้มีการท ารายงานประจ าปีของบริษัทและรับผิดชอบตอ่การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินของ
บริษัท เพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาและน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

(9) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

(10) พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชน จ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีท่ี
ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

(11) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการชุดย่อย  เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม   

(12) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท และบริษัทย่อย 
(13) พิจารณาเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้กรรมการของบริษัท 
(14) แตง่ตัง้บคุคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ

มอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ  และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆได้ ทัง้นี ้
การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ
มอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

(15) พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 
(16) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นเหมาะสมต่อการสนับสนุน

การด าเนินงานของคณะกรรมการ พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
เลขานกุารบริษัท 

(17) พิจารณาคดัเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

(18) ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
รายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ี
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เพียงพอและเหมาะสม และมีระบบจดัเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู
ได้ในภายหลงั 

(19) พิจารณาอนุมตัินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร 
และก ากบัดแูลให้มีกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม 

(20) พิจารณาอนุมตัิการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่อย  เว้นแต่
รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นีใ้นการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้องของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทและของบริษัทย่อย 

(21) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัท มีก าไรพอสมควรที่จะ
ท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น
คราวตอ่ไป 

(22) ด าเนินการให้บริษัทเผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บคุคลผู้มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและตรงตอ่เวลา 

(23) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม 

(24) ดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและด าเนินการในกรณีมีการชีเ้บาะแส โดยก าหนดให้
บริษัทจัดท าและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด
และการทุจริต (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะช่วงเวลา 

(25) ดแูลให้ฝ่ายจดัการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพันธ์ท่ีท าหน้าท่ีใน
การสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กนั และทนัเวลา 

7. การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในรูปแบบของการประเมิน
รายบุคคลและการประเมินรายคณะ ซึง่อ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินจะน ามาใช้เป็นกรอบ
ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานตอ่ไป 
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 กฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนมุตัิ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561  
 
 
ทัง้นี ้ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................... 
  (นายวนัชยั  ศารทลูทตั) 

    ประธานกรรมการ 
           บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 


