
1 

 

 

9. การก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้ตระหนัก และค ำนึงถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate 

Governance Code :CG Code) ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี รวมถึงควำมส ำคญัของธรรมำภิบำลและควำมรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม และระเบียบปฏิบตัิของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยม์ำเป็นปัจจยัหลกัในกำรเสรมิสรำ้งองคก์รให้
มีระบบกำรบรหิำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และเป็นพืน้ฐำนของกำรเตบิโต ทำงธุรกิจของบรษิัท โดยกำรปฎิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีเมื่อพิจำรณำกบัหลกัปฎิบตัิของ CG Code ปี 2561 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

 

หลกัปฎิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้  ำองคก์รที่สรำ้งคณุภำพใหแ้ก่กิจกำร                      
อย่ำงยั่งยืน 

หลกัปฎิบตัิ 2 ก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยของกจิกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน 
หลกัปฎิบตัิ 3 เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฎิบตัิ 4 สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบคุลำกร 
หลกัปฎิบตัิ 5 ส่งเสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมคีวำมรบัผิดชอบ 
หลกัปฎิบตัิ 6 ดแูลใหม้ีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 
หลกัปฎิบตัิ 7 รกัษำควำมนำ่เชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฎิบตัิ 8 สนบัสนนุกำรมีส่วนรว่มและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ 
 

หลักปฎิบตัิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณภาพให้แก่
กิจการอย่างย่ังยืน 
 บรษิัทไดด้  ำเนินกำรแต่งตัง้บคุคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถด ำรงต ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ย กรรมกำร
อิสระที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 3 คน และกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 3 คน พรอ้มทัง้ก ำหนด หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
อย่ำงชดัเจน นอกจำกนัน้แลว้บริษัทไดม้ีกำรด ำเนินกำรเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหส้ำมำรถแสดงควำมเห็นอย่ำง
อิสระ ปรำศจำกกำรชี ้น ำ ซึ่งจะท ำให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป ทั้งนี ้ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 คณะกรรมกำรบริษัทท ำหนำ้ที่พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมมติที่ไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้  ทัง้นีร้ำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรได้
เปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหวัขอ้กำรจดักำร  เรื่องค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรขำ้งตน้แลว้ 
 ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท ก ำหนดใหต้อ้งมีกำรประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัท เป็นจ ำนวน อย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นี ้
ในกำรประชุมแต่ละครัง้ในระหว่ำงปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยบริหำรจัดกำร จะเขำ้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รบัทรำบนโยบำยและกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร  เพื่อให้ส ำมำรถน ำ
นโยบำยและแผนงำนต่ำงๆ ไปด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพไดโ้ดยเรว็   
 คณะกรรมกำรบริษัทได ้ก ำหนดใหจ้ัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทยโดยไดเ้ลือก
นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ยึดหลกัควำมระมดัระวงัและถือปฏิบตัิอย่ำง
สม ่ำเสมอ รวมถึงไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรมีนโยบำยใหบ้ริษัท ด ำเนินกำรจดัหำหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญท ำหนำ้ที่ตรวจสอบภำยในและ
ประเมินกำรควบคุมภำยในองคก์ร โดยมีก ำหนดระยะเวลำจดัหำผู้เชี่ยวชำญ โดย ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำง
กำรเจรจำตกลงท ำสญัญำ 
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1.1 วำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 วำระในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดตำมขอ้บังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร  ขอ้ที่ 16                            
ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้ 
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภำยหลงัจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั แลว้ ใหจ้บัสลำกกัน
ว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง โดยเสนอเ รื่องเพื่อขอ
ควำมเห็นจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชมุถือหุน้ดว้ย 
1.2 กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทท ำหนำ้ที่พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมมติที่ไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งนีร้ำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร                      
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหวัขอ้กำรจดักำร  เรื่องค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรขำ้งตน้แลว้ 
1.3 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 
 คณะกรรมกำรบรษิัทมีกลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท  ำใหส้ำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและรบัผิดชอบด ำเนินงำนของบรษิทั
ย่อย เพื่อดแูลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทนุ ดงันี ้
 1. บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดส่งกรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อย เพื่อติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโดยใกลช้ิด โดยกำรจดัส่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 
 2. บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย มีหน้ำที่ด  ำเนินกำรเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทย่อยนัน้ๆ และ
บรษิัทไดก้ ำหนดใหบ้คุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื่อง
ส ำคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร หำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบรษิัทเอง 
 3. บคุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อย จะตอ้งดแูลใหบ้รษิัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง
ที่สอดคลอ้งกับบริษัท มีกำรจดัเก็บขอ้มลูและกำรบนัทึกบญัชีใหบ้ริษัทสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจัดท ำงบกำรเงินไดท้ัน
ก ำหนดดว้ย 
 4. บรษิัทย่อยจะตอ้งมีกำรก ำกบัดแูลที่มีผลกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำง
บรษิัทกับบคุคลที่เก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิัท ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
และใชห้ลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัท 
 5. มีกำรก ำหนดระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและรดักมุเพียงพอในบรษิัทย่อยที่เป็นบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
  
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
 ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์เป็นธุรกิจที่สรำ้งรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อ
สรำ้งควำมมั่นคง สรำ้งรำยไดใ้นอนำคตใหก้บักลุ่มบรษิัทในระยะยำว อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทไดก้ ำหนดเป้ำหมำยที่จะสรำ้งควำมเติม
โตอย่ำงยั่งยืนในธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้ับกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้ พนกังำน สถำบนักำรเงิน รวมถึง
บริษัทคู่ค้ำ โดยจะเห็นได้จำกวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท  ทั้งนี ้กรรมกำรบริษัทได้ค ำนึงถึงสภำวะกำรแข่งขันธุรกิจ
อสังหำริมทรพัยแ์ละสภำพเศรษฐกิจเป็นส ำคัญ กรรมกำรจะก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีของบริษัทให้สอดคลอ้งกับ
วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษัท กรรมกำรจะพิจำรณำอย่ำงรอบครอบและรอบดำ้นโดยจะพิจำรณำจำกปัจจยัและควำมเส่ียงของ
เศรษฐกิจเป็นส ำคญั เช่น กลยทุธท์ำงกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรเงิน กลยทุธท์ำงกำรตลำด ดำ้นกำรเมือง เป็นตน้   
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 นอกจำกนีก้รรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและบริษัทย่อยกำ้วไปสู่
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทมุ่งเนน้ค่ำนิยมแบบ Teamwork โดยบริษัทจะมีนโยบำยและกิจกรรมที่สอดแทรกค่ำนิยมใหก้ับ
พนกังำน ในกำรจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัเรื่องกำรใหก้ำรบรกิำร กำรท ำงำนรว่มกนัในองคก์ร กำรพฒันำบคุลิกภำพใหก้บัฝ่ำยขำยและ
หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในงำนบรกิำรมำกขึน้ รวมถึงกำรพฒันำธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้ติบโตไปอย่ำงยั่งยืน บรษิัท
จ ำเป็นจะตอ้งมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำยงำน มีควำมคิดสรำ้งสรรคใ์นกำรพัฒนำผลิตภัณฑแ์ละกำรท ำงำน อย่ำงไรก็
ตำมภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตำมขึน้ตอนและอยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตยส์ุจริต มีธรรมำภิบำล ตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรมีนโยบำยใหบ้ริษัท ด ำเนินกำรจดัหำหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญท ำหนำ้ที่ตรวจสอบภำยในและ
ประเมินกำรควบคมุภำยในขององคก์ร โดยมีก ำหนดระยะเวลำจดัหำผูเ้ชี่ยวชำญโดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำง
กำรเจรจำตกลงท ำสญัญำ 
 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิภาพ 
โครงสรำ้งกรรมกำรบรษิัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิัท และ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมีควำมรูค้วำมสำมำรถ เป็นผูม้ีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยของ

บริษัท โดยร่วมกับผูบ้ริหำรระดับสูงวำงแผนกำรด ำเนินงำนทัง้ ระยะสัน้ ระยะยำว ตลอดจนก ำหนดนโยบำยกำรเงิน กำรบริหำร
ควำมเส่ียง และภำพรวมขององคก์ร มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และ
ผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีวำงไวอ้ย่ำงเป็นอิสระ 

ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิัท มีจ ำนวน 6 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร 1 ท่ำน กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจำก
บริษัทย่อย 2 ท่ำน อีก 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรอิสระที่ไม่เป็นผูบ้รหิำร และไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่มีควำมสมัพนัธก์ับผูถื้อหุน้ใหญ่ ไม่เป็น
กรรมกำรหรือผูบ้รหิำรของผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือไม่เป็นผูบ้รหิำรหรือตวัแทนผูถื้อหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กรรมกำรผูบ้รหิำร  
นำยสวจิกัร ์โลจำยะ ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจำกบรษิทัย่อย  
นำยพิรสั ประดิษฐวณิช กรรมกำร 
นำยอภิชยั โภชกปรภิณัฑ ์ กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ  
นำยก ำธร อดุมฤทธิรุจ  รองประธำนคณะกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
นำงสำววนดิำ มชัฉิมำนนท์  กรรมกำร/รองประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
นำงสภุทัรำ เชือ้รอต/1 กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหต ุ: 
/1 นำงสภุทัรำ เชือ้รอต มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 
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ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัทฯตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท 
1.จดักำรบรษิัท ตลอดจนปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่

ประชมุผูถื้อหุน้ 
2.ก ำหนดเงินปันผลระหว่ำงกำลใหก้ับผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้ และ

รำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 
3.ก ำหนดจ่ำยบ ำเหน็จรำงวลัหรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นแก่พนกังำน หรือลกูจำ้งของบรษิัท หรือบคุคลใดที่

ท  ำงำนใหบ้รษิัท โดยท ำเป็นประจ ำหรือไม่ประจ ำก็ได ้
4.ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ในกำรประชมุ 

คณะกรรมกำร ซึ่งสถำนที่ที่ประชมุนัน้อำจก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นนอกเหนือไปจำกทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัท 
5.ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมกำรที่เหลืออยู่สำมำรถกระท ำ

กำรในนำมของคณะกรรมกำรได ้แต่เป็นเฉพำะกำรจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงทั้งหมด
เท่ำนัน้ และใหก้ระท ำภำยใน 1 เดือน นบัจำกวนัท่ีจ ำนวนกรรมกำรว่ำงลง 

6.มอบหมำยใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทนคณะกรรมกำร 
7.แต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมกำรบริหำร โดยใหม้ีอ  ำนำจหนำ้ที่ควบคุมดูแลกิจกำร

ของบรษิัทตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย และในจ ำนวนนี ้ใหแ้ต่งตัง้กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร 
8.คณะกรรมกำรมีอ ำนำจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมำเป็นท่ีปรึกษำ เพื่อช่วยเหลือใหค้วำมคิดเห็นในกิจกำรงำนของ

บริษัท แก่คณะกรรมกำร ตำมที่เห็นสมควรได ้จดัใหม้ีและเรียกประชุมผูถื้อหุน้   จดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำน
กำรประชมุ ผูถื้อหุน้ 

9.จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีบรษิัท จดัหนงัสือนดัประชมุ  
พรอ้มดว้ยรำยละเอียด และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

10.จดัใหม้ีกำรท ำบญัชีงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญั 
ประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน  3 ท่ำน โดยองคป์ระกอบคณะกรรมกำรให้ประกอบด้วย

กรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 หรือไม่นอ้ยกว่ำ 3 ท่ำนเสมอ และไดก้ ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมกฎระเบียบของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนดกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนเป็นผูท้รงคุณวุฒิที่มีพืน้ฐำนและควำม
เชี่ยวชำญจำกหลำยอำชีพ มีภำวะผูน้  ำ วิสัยทศันก์วำ้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรท ำงำนที่โปร่งใสไม่ด่ำง
พรอ้ย และมีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ  นอกจำกนีย้ังมีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำรอย่ำงชดัเจน เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนให้บริษัท  มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยอย่ำง
เพียงพอ โดยประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูบ้ริหำรท่ีรบัผิดชอบ รวมทัง้สอบทำนใหบ้ริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน 
ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบรหิำรควำมเส่ียงที่รดักมุ เหมำะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำ
หนำ้ที่เป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัท ที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงัต่อไปนี ้
กรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง 

1. นำยก ำธร อดุมฤทธิรุจ  รองประธำนคณะกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงสำววนิดำ มชัฉิมำนนท์1 กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/รองประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสภุทัรำ เชือ้รอต กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ :  กรรมกำรตรวจสอบล ำดบัท่ี 3 นำงสุภัทรำ เชือ้รอต มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงิน 
 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรประชมุดงันี ้
                     หน่วย : ครัง้ 

รำยชื่อกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.นำยก ำธร อดุมฤทธิรุจ  4/4 
2.นำงสำววนิดำ มชัฉิมำนนท ์ 4/4 
3.นำงสภุทัรำ เชือ้รอต 4/4 
หมำยเหต ุ:  กำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 ของ บริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ำกดั (มหำชน) ไดม้ีกำรจดัประชมุขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทั้ง 3 ท่ำน มีควำมเป็นอิสระตำมนิยำมควำมเป็นอิสระของ

กรรมกำรอิสระดงัต่อไปนี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้ง หมดของ บริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ              

นิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ 
2. ไม่เป็นลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของ บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

รว่มหรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ 
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่

สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอให้
เป็นผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของ บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ใน
ลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระ 

5. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
 

อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.สอบทำนสอบทำนใหบ้รษิัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเพียงพอ 
2.สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit)                       

ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย เลิกจำ้งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
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3.สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัย ์และ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4.พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.พิจำรณำรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6.จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน ควำมเห็นหรือ 

 ขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (charter) 299 
(ช) รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
7.ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บรษิัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ โดยในกำรคดัเลือกบคุคลที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรและผูบ้รหิำรมี
หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกและกระบวนกำรดงัต่อไปนี ้

(1) การสรรหากรรมการอิสระ 
หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยทั้ง หมดตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งมีคุณสมบตัิควำมเป็น

อิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท โดยกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงนอ้ย 
1 คนตอ้งมีควำมรูด้ำ้นบญัชี และ/หรือกำรเงิน เพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงก ำกบัดูแล
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยใน กำรคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี และกำรพิจำรณำขอ้ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
 (ก) กำรเลือกตัง้กรรมกำรของบรษิัทฯ จะตอ้งใหก้ระท ำโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้
- ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
- ในกำรเลือกกรรมกำร อำจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือครำวละหลำย ๆ คน 

ตำมแต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้งผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนที่มีตำมขอ้ 1 ทัง้หมด จะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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- บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวนที่พึงจะมีหรือพึง
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรที่พึงจะมี
หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้   ใหป้ระธำนในที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

(ข) ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งตำมขอ้นี ้จะ
เลือกตัง้ใหเ้ขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจำกกำรเลือกกรรมกำรใหม่หลงัศำลมีค ำสั่งใหย้กเลิก
กำรฟ้ืนฟกูิจกำรแลว้ใหจ้บัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำน ท่ีสดุนัน้ เป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง 

(ค) บริษัทมีกรรมกำรจ ำนวน 6 ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรที่แต่งตัง้จำกบุคคลภำยนอกจ ำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำร
ที่มำจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือฝ่ำยบรหิำรจ ำนวน 3 ท่ำน  

 
กรรมกำรท่ีมำจำกภำยนอก 
1.นำยก ำธร อดุมฤทธิรุจ 
2.นำงสำววนดิำ มชัฉิมำนนท ์
3.นำงสภุทัรำ เชือ้รอต 
กรรมกำรท่ีมำจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือฝ่ำยบรหิำร 

 1.นำยสวจิกัร ์โลจำยะ 
 2.นำยพิรสั ประดิษฐวณิช  
 3.นำยอภิชยั โภชกปรภิณัฑ ์
 ทัง้นี ้กรรมกำรยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรสรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสงูและกำรสรรหำบคุลำกร เพื่อน ำมำเสรมิสรำ้ง
รำกฐำนกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยเกณฑ์กำรพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์กำรบริหำร ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง 
ทกัษะในกำรบริหำรธุรกิจ ทกัษะกำรบริหำรโครงกำร ทักษะกำรจดักำรและกำรวำงแผนธุรกิจ เป็นตน้  ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรจัดหำหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญท ำหนำ้ที่ตรวจสอบภำยในและประเมินกำรควบคุมภำยในขององคก์ร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำ จดัหำผูเ้ชี่ยวชำญ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำตกลงท ำสญัญำ 
 
หลักปฎิบตัิ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญในสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ   โดยไดก้ ำหนดนโยบำยใหฝ่้ำยบริหำรวำงระบบกำรบริหำร
และจดักำรต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ ทกุฝ่ำยดว้ยควำมเสมอภำค เพื่อใหเ้กิดควำมรว่มมือกนัระหว่ำงบรษิัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
กลุ่มต่ำงๆ  อันจะเป็นกำรสรำ้งควำมมั่งคงในกำรด ำเนินกิจกำรใหแ้ก่บริษัทฯ ในระยะยำว นอกจำกนีย้ังใหค้วำมส ำคัญในกำร
ตรวจสอบรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ของผลประโยชนข์องผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  โดยก ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปตำม
กฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงเครง่ครดั 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรมีนโยบำยใหบ้ริษัท ด ำเนินกำรจดัหำหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญท ำหนำ้ที่ตรวจสอบภำยในและ
ประเมินกำรควบคุมภำยในขององคก์ร โดยมีก ำหนดระยะเวลำจัดหำผู้เชี่ยวชำญ โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 ปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำตกลงท ำสญัญำ 
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1. หลักสิทธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบำยว่ำดว้ยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน รวมทัง้พนักงำนในบริษัทย่อย

ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครดั บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบัติร่วมกัน โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์เสรีภำพ 
และควำมเสมอภำคของบุคคล ไม่กระท ำกำรใดๆ และไม่ส่งเสริมใหม้ีกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน รวมถึงไดใ้หค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจใน
หลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังำน เพื่อน ำไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไม่สนบัสนนุกิจกำรท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน 
และพนกังำนทุกคนจะไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีมีลักษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ ไม่ว่ำต่อพนกังำนของบริษัท หรือบุคคลภำยนอกที่
เขำ้มำติดต่อธุรกิจ  

ในส่วนของกำรดแูลพนกังำน บรษิัทมีกำรก ำกบัดแูลและปรบัปรุงใหค้่ำจำ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมเทียบเคียงกบับรษิัทอื่น
ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน มีกำรปรบัปรุง เปล่ียนแปลงโครงสรำ้ง และกำรจัดระเบียบองค์กรเพื่อด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบแห่ง                
กฎหมำยไทย รวมทัง้ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับ อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัอย่ำงเครง่ครดั  เพื่อสรำ้ง
สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนที่มีควำมปลอดภัยส ำหรบัพนักงำน รวมถึงจดัใหม้ีเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภัยที่คอยดูแลขัน้ตอน 
วิธีกำรในกำรปฏิบตัิงำนใหถู้กตอ้งตำมขัน้ตอน และเพื่อรองรบัควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดอุบตัิเหตุ บริษัทฯ จึงไดท้ ำประกันอุบตัิเหตุ
ใหก้ับพนกังำนทุกคน บริษัทใส่ใจและปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกคน ทุกระดบัตัง้แต่แม่บำ้นจนถึงผู้บริหำรระดบัสงูอย่ำงใหเ้กียรติเป็น
ธรรมและเสมอภำคกนั โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ทัง้ในดำ้นผลตอบแทนและสวสัดิกำรตำมที่กฎหมำยแรงงำนก ำหนด และยึดหลกัเมตตำ
ธรรมในกำรท่ีจะดแูลพนกังำนและครอบครวั  
 นอกจำกนีย้งัไดใ้หค้วำมส ำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผูร้บัจำ้ง ผูผ้ลิต ผูจ้ัดหำสินคำ้ และวัตถุดิบ และ
บริกำรของบริษัทฯ ตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของผูผ้ลิต / จดัหำสินคำ้ วตัถุดิบ และบรกิำร  เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรด ำเนิน
กิจกำรอย่ำงเป็นธรรม ภำยใตห้ลกัสิทธิมนษุยชน 
 
 2. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทใหค้วำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท รวมถึงควำม
รบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ บริษัทปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู ้
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉล โดยในปีที่ผ่ำนมำบรษิัทไม่มีขอ้พิพำทใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
 
5.1 การเคารพสิทธขิองผู้มีสว่นได้เสียอืน่ๆ 
5.1.1 ผู้ถือหุน้ 
 บริษัท ใหค้วำมส ำคัญกับผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษัท โดยบริษัทจะปฎิบัติต่อผูถื้อหุน้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรน ำเสนอขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส่ ครบถว้น คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยไม่ใหใ้ช้
ขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนในกำรหำผลประโยชนส่์วนตนหรือท ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่
เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใชข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชนข์องตนในกำรซือ้ขำยหุน้ของบริษัทในช่วง1 เดือนก่อนงบกำรเงินเผยแพร่และ 2 
วนัหลงัเปิดเผยงบกำรเงิน  โดยระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนไดป้ฏิบตัิตำมนโยบำยอย่ำงเครง่ครดั 
5.1.2 พนักงาน 

บริษัทมีนโยบำยว่ำดว้ยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคน รวมทัง้พนักงำนในบริษัทย่อย
ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครดั บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบัติร่วมกัน โดยค ำนึงถึงศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์เสรีภำพ 
และควำมเสมอภำคของบุคคล ไม่กระท ำกำรใดๆ และไม่ส่งเสริมใหม้ีกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน รวมถึงไดใ้หค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจใน
หลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังำน เพื่อน ำไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไม่สนบัสนนุกิจกำรท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน 
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และพนกังำนทุกคนจะไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีมีลักษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ ไม่ว่ำต่อพนกังำนของบริษัท หรือบุคคลภำยนอกที่
เขำ้มำติดต่อธุรกิจ  

ในส่วนของกำรดแูลพนกังำน บรษิัทมีกำรก ำกบัดแูลและปรบัปรุงใหค้่ำจำ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมเทียบเคียงกบับรษิัทอื่น
ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนั มีกำรปรบัปรุง เปล่ียนแปลงโครงสรำ้ง และกำรจดัระเบียบองคก์รเพื่อด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำย
ไทย รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด  เพื่อสรำ้ง
สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนที่มีควำมปลอดภัยส ำหรบัพนักงำน รวมถึงจดัใหม้ีเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภัยที่คอยดูแลขัน้ตอน 
วิธีกำรในกำรปฏิบตัิงำนใหถู้กตอ้งตำมขัน้ตอน และเพื่อรองรบัควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดอุบตัิเหตุ บริษัทฯ จึงไดท้ ำประกันอุบตัิเหตุ
ใหก้ับพนกังำนทุกคน บริษัทใส่ใจและปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุคน ทุกระดบัตัง้แต่แม่บำ้นจนถึงผูบ้รหิำรระดบัสงูอย่ำงใหเ้กียรติ เป็น
ธรรมและเสมอภำคกนั โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ทัง้ในดำ้นผลตอบแทนและสวสัดิกำรตำมที่กฎหมำยแรงงำนก ำหนด และยึดหลกัเมตตำ
ธรรมในกำรท่ีจะดแูลพนกังำนและครอบครวั  
 นอกจำกนีย้งัไดใ้หค้วำมส ำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผูร้บัจำ้ง ผูผ้ลิต ผูจ้ัดหำสินคำ้ และวัตถุดิบ และ
บริกำรของบริษัทฯ ตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของผูผ้ลิต / จดัหำสินคำ้ วตัถุดิบ และบรกิำร  เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรด ำเนิน
กิจกำรอย่ำงเป็นธรรม ภำยใตห้ลกัสิทธิมนษุยชน 
 
5.1.3 ลกูค้า 
 บรษิัทไดใ้หค้วำมส ำคญัและรบัผิดชอบต่อลกูคำ้เป็นส ำคญั และรวมถึงสรำ้งควำมเชื่อมั่นในคณุค่ำของกำรสรำ้งควำมพึง
พอใหก้ับลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะดำ้นกำรบริกำรอย่ำงสุภำพ ใส่ใจลูกคำ้ใหข้อ้มลูเก่ียวกับสินคำ้ของบริษัทอย่ำงถูกตอ้ง
ครบถว้น เนน้ควำมน่ำเชื่อถือโดยกำรรกัษำควำมลบัของลกูคำ้เป็นส ำคญั มีกระบวนกำรในกำรรกัษำฐำนลกูคำ้ โดยกำรมีช่องทำง
ในกำรรอ้งเรียนหลำยๆช่องทำง เพื่อที่ทำงบรษิัทจะไดร้บัทรำบขอ้มลูที่บกพรอ้งของผลิตภณัฑ ์และเพื่อที่จะสำมำรถบริหำรจดักำร
ในส่วนทีบกพรอ่งนัน้ได ้รวมถึงกำรบรกิำรหลงักำรขำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหพ้ึงพอใจสงูสดุ 
5.1.4 คูค่้า 
 บริษัทไดป้ฎิบตัิตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรคำ้ รวมถึงปฎิบตัิต่อคู่คำ้ตำมสญัญำที่ไดต้กลงกนัและยึดหลกัตำมกฎมำย 
โดยอยู่บนพืน้ฐำนกำรไดร้บัผลตอบแทนที่คุม้ค่ำที่สดุทัง้สองฝ่ำย โดยบรษิัทไดม้ีกำรใหคู้่คำ้ไดม้ีโอกำสเขำ้ประมลูงำนตำมขัน้ตอน
ของบรษิัท และทำงบรษิัทจะด ำเนินกำรคดัเลือกคู่คำ้ที่เหมำะสมตำมเงื่อนไขที่บรษิัทไดก้ ำหนดไว้ 
5.1.5 คู่แข่ง 
 บริษัทยึดหลกัประพฤปฎิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ดีและแข่งขัน้ทำงกำรคำ้ดว้ยควำมสจุริตและเป็นธรรม และจะ
ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งหรือแสวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งซึ่งเป็นวิธีที่ผิดกฎหมำยและผิดจรยิธรรม 
5.1.6 เจ้าหนี ้
 บริษัทปฎิบตัิตำมสญัญำและขอ้ตกลงตำมเงื่อนไขกำรคำ้ต่อเจำ้หนีก้ำรค้ำดว้ยควำมซื่อสตัย ์เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นและ
ควำมไวว้ำงใจซึ่งกนัและกนัไม่ว่ำจะเป็นเจำ้หนีจ้ำกสถำบนักำรเงินหรือเจำ้หนีคู้่คำ้ 
5.1.7 สังคม 
 บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำรไดร้่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นไปตำมโครงกำรช่วยเหลือสงัคม (CSR) ซึ่งบรษิัทได ้ไม่ล่วงละเมิดและสรำ้งควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์รพัยสิ์น  ทัง้นีบ้รษิัท
ยงัมีนโยบำยดแูลเอำใจใส่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนนุกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของพนกังำน  
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5.2 การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
 บรษิัท มีมำตรกำรดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยใหส้ำมำรถรอ้งเรียนกบับรษิัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย สำมำรถรอ้งเรยีนหรือแสดงควำมเห็นต่อบรษิัท โดยผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ ดงันี ้
 จดหมำย  ถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ ประธำนกรรมกำรบรษิัท 
   บรษิัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ำกดั(มหำชน)  
   เลขที่ 223/96 อำคำรคนัทรี่คอมเพล็กซ ์อำคำรเอ ชัน้21 
   ถนนสรรพำวธุ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
 เว็บไซต ์  www.everland.co.th 
 
หลักปฎิบตัิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
 6.1 รายงานทางการเงนิ 
 รำยงำนงบกำรเงินของบรษิัทเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและผ่ำนกำรตรวจสอบและใหค้วำมเห็นอย่ำง
ไม่มีเงื่อนไขจำกผูส้อบบญัชีที่เป็นอิสระ โดยไดผ่้ำนกำรสอบทำนและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท นอกจำกนี ้
บรษิัทยงัไม่เคยมีประวตัถิกูสั่งใหแ้กง้บกำรเงนิ โดยรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำสและรำยปี ของบรษิัทเป็นกำรน ำส่งก่อนเวลำ
ที่กฎหมำยก ำหนดทัง้สิน้  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรมีนโยบำยใหฝ่้ำยบญัชีตรวจสอบขอ้มลู และขอ้เท็จจรงิของรำยกำรทำงบญัชี รวมทัง้
ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีเพื่อใหส้ำมำรถบนัทึกรำยกำรและแสดงรำยงำนทำงกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมมำตฐำนกำรบญัชีที่รบัรอง
ทั่วไป 
 

 6.2 การควบคุมภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบำยดูแลผูบ้รหิำรและพนกังำน  ในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบริษัทฯไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน รวมทัง้เพื่อ             
กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์  โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชนและได้แจ้งให้ผู้บริหำรทรำบถึง
ภำระหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรพัยต์ำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์                                      
ทัง้นีบ้รษิัทไดป้ระกำศขอ้พึงปฏิบตัิใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนกังำนเพื่อยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหป้ระสบผลส ำเร็จตำม
แนวทำงของบรษิัทฯ ดว้ยควำมโปรง่ใส ซื่อสตัย ์สจุรติ และเป็นธรรม   
 นอกจำกนีบ้รษิัทฯ ยงัมีบทลงโทษทำงวินยัต่อผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัทฯ ที่กระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือ
ประกำศของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน โดยในส่วนของกำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยใหบ้รษิัท ด ำเนินกำรจดัหำหน่วยงำนเพื่อมำท ำหนำ้ที่ตรวจสอบภำยใน ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบกำรบนัทึก
บญัชี โดยใหม้ีกำรด ำเนินกำรทนัทีในปี 2563 ทัง้นีใ้นส่วนของกำรด ำเนินกำร ปัจจบุนัฝ่ำยบริหำรไดร้บัทรำบนโยบำยดงักล่ำวจำก
คณะกรรมกำร และไดม้ีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนี ้โดยจะไดม้ีกำรจดัจ่ำงหน่วยงำนอิสระภำยนอก (Outsource) เพื่อเขำ้มำท ำหนำ้ที่
ดงักล่ำวโดยเรว็ที่สดุ  โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำตกลงท ำสญัญำ 
 
 6.3 การท ารายการของกรรมการ 
 บริษัทมีกำรก ำกับดูแลดำ้นกำรใชข้อ้มูลภำยใน  โดยก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำร  มีหนำ้ที่รำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัย ์และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัย ์ซึ่งนบัรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ตลอดจนบุคคลที่
เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ซือ้ ขำย 
โอน  หรือรบัโอน ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และน ำส่งรำยงำนกำรซือ้ – ขำยหุน้ / ถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ใหฝ่้ำยเลขำนกุำรบรษิัทเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน   

http://www.everland.co.th/
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หลักปฎิบตัิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำร กลต. ขอ้มลูที่เปิดเผยในปัจจุบนั ไดแ้ก่ งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี(แบบ 56-1)มติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ ข่ำวและขอ้มลูของบรษิัท ฯลฯ ทัง้นีปั้จจบุนับรษิัท ไดด้  ำเนินกำรจดัตัง้หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อรบัผิดชอบโดยตรงในกำร
เปิดเผยขอ้มลูและข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อนกัลงทุนสถำบัน นกัลงทุนทั่วไป ผูถื้อหุน้ และนักวิเครำะห ์รวมถึงหน่วยงำน
ภำครฐัฯที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเท่ำเทียมกัน ถูกตอ้ง ครบถว้น และทันเวลำ ทั้งนีใ้นขัน้เริ่มตน้บริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูที่ส  ำคญัผ่ำนส่ือ
ของตลำดหลกัทรพัย ์ และเว็บไซต ์www.everland.co.th ของบรษิัท 
1. ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีกำรเปิดเผยโครงสรำ้งผู้ถือหุน้อย่ำงชัดเจน และเป็นขอ้มูลล่ำสุด ท ำใหผู้้ใชข้อ้มูล สำมำรถทรำบถึงผู้ถือหุ้นที่
แทจ้รงิของบรษิัทได ้ทัง้นี ้ไดแ้สดงรำยละเอียดโครงสรำ้งขอผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และสดัส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  
2. การเปิดเผยจ านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ  
 ในปี 2562 บริษัท จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดเผยจ ำนวนครัง้กำรจัดประชุม และจ ำนวนครัง้ที่
กรรมกำรแต่ละคนเขำ้รว่มกำรประชมุกรรมกำร (รำยละเอียดโปรดดหูวัขอ้  “โครงสรำ้งกำรจดักำร”) 
3. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
 บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมนโยบำยว่ำดว้ยกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย  โดยก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนให้
บรษิัททรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกิจกำร
ของบรษิัทและบริษัทย่อย ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย ์(ฉบับที่  4) พ.ศ. 2521 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรตำม
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ละอำจน ำไปสู่กำร
ถ่ำยเทผลประโยชนข์องบริษัท และบริษัทย่อยได ้รวมถึงกำรที่กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมระมัดระวงัและ
ซื่อสัตยส์ุจริต ซึ่งตอ้งตัดสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มในเรื่องที่ตัดสินใจขอ้มูลในรำยงำนดังกล่ำวจึงเป็น
ประโยชนต์่อกำรติดตำมดแูลใหก้ำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรเป็นไปตำมหลกักำรดงักล่ำว 
4. ด้านการรายงาน 

4.1 ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนใหบ้รษิัท ทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง                  
กรณีเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย โดยกรอกแบบแจง้รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ดงันี ้

- รำยงำนในครัง้แรก : ใหร้ำยงำนภำยในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป นบัจำกวนัท่ีเกดิรำยกำรกำรมีส่วนไดเ้สีย 
- รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูกำรมีส่วนไดเ้สีย : ใหร้ำยงำนโดยมิชกัชำ้ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมกีำร
เปล่ียนแปลงขอ้มลู โดยระบแุจง้กำรเปล่ียนแปลงครัง้ที่เท่ำใดไวด้ว้ย 

4.2 กรรมกำรและผูบ้ริหำรส่งแบบแจง้รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลที่เก่ียวขอ้งให้เลขำนุกำรบริษัท
รบัทรำบทนัที หรือภำยในเวลำที่ก ำหนด ซึ่งแบบรำยงำนดงักล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหใ้ชรู้ปแบบพืน้ฐำนของ “แบบแจง้
รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย” ของสมำคมบรษิัทจดทะเบียนไทยจดัท ำขึน้  

4.3 เลขำนกุำรบรษิัท ด ำเนินกำรดงันี ้
- จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้ 
- เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียที่กรรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนต่อบรษิัทฯ 



12 

 

 

- เปิดเผยขอ้มลูกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้รหิำรในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู
ประจ ำปี (แบบ 56-1) 

อนึ่ง ในระหว่ำงปี ไม่มีกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่ เก่ียวข้อง มีส่วนได้เสียที่อำจก่อ ให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์
5. ช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย 
 ส ำหรบักำรเปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำรของบรษิัทฯ ที่ส  ำคญั บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และผ่ำนส่ือมวลชนอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัทรำบขอ้มลูข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น 
รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส เอกสำรแจง้มติคณะกรรมกำรบรษิัท เป็นตน้ 
 ทัง้นีน้กัลงทนุสำมำรถติดต่อนดัหมำยเพื่อสอบถำมขอ้มลูของบรษิทัผ่ำนทำงโทรศพัท ์อีเมล และกำรประชมุรว่มกนั
นอกจำกนีน้กัลงทนุยงัสำมำรถศกึษำขอ้มลูผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัท (www.everland.co.th) หรือติดต่อขอ้มลูจำกหน่วยงำนนกั
ลงทนุสมัพนัตำมที่อยู่ดำ้นล่ำงนี ้
 
  ทำงโทรศพัท ์:  0-2720-7797 
  ทำงโทรสำร :  0-2720-7808 
  ทำงอีเมลล ์:  info@everland.co.th 
  ทำงจดหมำย : หน่วยงำนลงทนุสมัพนัธ ์
    บรษิัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
    เลขที่ 223/96 อำคำรคนัทรี่คอมเพล็กซ ์อำคำรเอ ชัน้ 21  
    ถนนสรรพำวธุ แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
 
หลักปฎิบตัิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรำย บริษัทใหสิ้ทธิขัน้พืน้ฐำนต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกัน อนั
ไดแ้ก่ กำรแสดงสิทธิควำมเป็นเจำ้ของในหุน้ท่ีตนเองถืออยู่ กำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ กำรรบัซือ้หุน้คืน  กำรไดร้บัเงินปันผล กำรมีส่วน
แบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มลูของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ ทนัเวลำ  กำรเขำ้ร่วมประชมุผู้
ถือหุน้ หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ประชมุ เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในกำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี เป็นตน้ 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้จัดหำ หรือจัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน หรือที่ปรึกษำกฎหมำย เพื่อตรวจสอบ
รำยละเอียดและเงื่อนไขของสญัญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ีควำมชดัเจน และครอบคลมุทกุๆประเด็นเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงที่อำจจะ
เกิดขึน้ 

1.สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ้ ขาย หรือ โอนหุ้น  
บริษัทฯ แต่งตัง้บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด  ท ำหนำ้ที่เป็นนำยทะเบียนหลักทรพัย ์เพื่ออ ำนวย

ควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ส ำหรบัด ำเนินกำรเก่ียวกบังำนทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิัท 
1.1 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1.1 ก าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บรษิัทมอบให ้บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุน้
ของบรษิัทเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชมุ / ควำมเห็นของคณะกรรมกำร / รำยงำนกำรประชมุครัง้
ที่ผ่ำนมำมีรำยละเอียดครบถว้น/ รำยงำนประจ ำปีพรอ้มทัง้เอกสำรประกอบกำรประชมุ/  เอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรมอบฉนัทะ และ

http://www.everland.co.th/
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ระบุวิธีกำรไว้ชัดเจน  โดยจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 14 วัน และไดป้ระกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั เพื่อบอกกล่ำวผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ในเวลำที่เพียงพอส ำหรบัเตรียมตวั
ศึกษำข้อมูลก่อนมำเข้ำร่วมประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรำยที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ บริษัทไดแ้จง้มติที่ประชุมผูถื้อหุน้สำมัญประจ ำปี 2562 ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ภำยหลงัจำกกำรประชมุดงักล่ำวโดยเป็นไปตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 นอกจำกนีบ้ริษัท ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท (www.everland.co.th) ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เพื่อเป็นช่องทำงหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบซึ่งเป็น
ขอ้มลูเดียวกบัขอ้มลูที่บรษิัท  

1.1.2 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในวนัประชุมผูถื้อหุน้บรษิัทฯ ไดจ้ดัเจำ้หน้ำที่ลงทะเบียนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขำ้
ร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำกว่ำ 2 ชั่วโมงก่อนกำรประชุมและต่อเนื่องจนกำรประชุมแลว้เสร็จ อีกทั้งยังมีกำรน ำเทคโนโลยี
อิเลคทรอนิกสแ์ละบำรโ์คด้มำกบัใชก้บักำรจดัประชมุผูถื้อหุน้ (AGM) กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้ (e-Registration) และโปรแกรมกำร
นับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูลผู้เข้ำร่วมประชุม กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม                  
กำรจัดพิมพบ์ัตรลงคะแนน กำรประมวลผลกำรลงคะแนนตำมรำยวำระ และกำรรำยงำนสรุปผลกำรประชุม   เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกรวดเรว็ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ และจดัใหม้ีกำรเลีย้งรบัรองส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมำรว่มประชมุ 

บริษัทจะมีกำรเก็บบัตรยืนยันกำรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้ในแต่ละวำระ โดยบริษัทจัดท ำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละ
ระเบียบวำระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนไดต้ำมที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีกำรเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่ำวในหอ้งประชมุ 

โดยก่อนเริ่มกำรประชมุประธำนที่ประชุมไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัทชีแ้จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนบั
คะแนนเสียงอย่ำงชัดเจนของผูถื้อหุน้ที่จะตอ้งลงมติในแต่ละวำระตำมขอ้บังคับของบริษัทฯ รวมถึงกำรก ำหนดใหม้ีกำรใชบ้ัตร
ลงคะแนนเสียงส ำหรบัทกุวำระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนไดต้ำมที่เห็นสมควร   และกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วำระอย่ำงชดัเจน  

 
ค ำชีแ้จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเสียง และกำรนบัคะแนนเสียง มีดงันี ้
- บรษิัทใชร้ะบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในกำรนบัคะแนนเสียงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ 
- กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่ถือและที่ไดร้บัมอบฉันทะ โดยใหน้ับ

หน่ึงหุน้เท่ำกบัหนึ่งเสียง  
- ผูถื้อหุน้ 1 รำย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง

เท่ำนัน้ จะแบ่งแยกจ ำนวนหุน้เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงไม่ได ้ 
- กำรนบัคะแนนจะถือมติเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่เรื่องที่กฎหมำยก ำหนด

เป็นอย่ำงอื่น  
- ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนนพรอ้มทัง้ลงลำยมือ

ชื่อในบตัร และเจำ้หนำ้ที่บรษิัทฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงที่บตัรยืนยนักำรลงคะแนนพรอ้มทัง้เก็บบตัรดงักล่ำวเฉพำะกรณีไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง เท่ำนัน้ ส่วนบตัรยืนยนักำรลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยจะเก็บพรอ้มกนัทัง้หมดภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชมุ  

- กำรนับคะแนนจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เขำ้ร่วมประชุมใน
วำระนัน้ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย โดยในกำรพิจำรณำคะแนนเสียงดงักล่ำวจะค ำนึงถึงกำรลงคะแนน
เสียงที่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนำไวต้ำมหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 
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- เนื่องจำกกำรนับคะแนนในแต่ละวำระจะนบัจำกกำรออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวำระนัน้ๆ จึงอำจมีผูถื้อหุน้และจ ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวำระไม่เท่ำกัน เนื่องจำกอำจมีผูถื้อหุน้บำงรำยออก
จำกหอ้งประชมุหรือเขำ้มำเพิ่มเติม  

- เมื่อเจำ้หนำ้ที่ไดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ก็จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบรำยละเอียดผลกำรนบัคะแนนภำยหลัง
จำกจบวำระกำรประชมุ 

- ส ำหรบัวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรจะลงมติเป็นรำยบุคคล เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมกำรที่ตอ้งกำรได้
อย่ำงแท้จริง  โดยบริษัทเสนอชื่อกรรมกำรให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรำยบุคคล และเพื่อใหก้ำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตั้ง
กรรมกำรมีควำมโปรง่ใสในกำรนบัคะแนน จึงก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่ำน ทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
ในบตัรลงคะแนนเสียง และเจำ้หนำ้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนเสียงใหก้รรมกำรครบทุกคนแลว้ โดยกรรมกำรที่
ไดร้บักำรแต่งตัง้แต่ละรำย จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมี
สิทธิออกเสียง         
   บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ที่มำร่วมประชุมผูถื้อหุน้ภำยหลงัเริ่มกำรประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดล้งมติ และเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมซกัถำมปัญหำและขอ้สงสยัต่ำงๆ หรือเสนอ
ควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงเต็มที่ และใหเ้วลำกำรอภิปรำยอย่ำงเพียงพอเหมำะสม โดยจะบนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบไวใ้นรำยงำนกำร
ประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขำ้ประชุมไดร้บัทรำบ ซึ่งประธำนที่ประชุมจะด ำเนินกำรประชุมตำมวำระกำรประชมุ รวมทัง้ไม่เพิ่ม
วำระกำรประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้    
 บริษัทใหค้วำมส ำคญัในสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ   โดยในปีที่ผ่ำนมำบรษิัทไดป้ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำย
ก ำหนด ในปี 2562 บรษิัทไดด้  ำเนินกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้วนัท่ี 26 เมษำยน 2562 โดยมีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุ 5 คน 
 นอกจำกนี ้ บริษัทไดเ้ชิญผู้สอบบัญชี 2 ท่ำนจำกบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จ ำกัด  คุณนันทวัฒน ์
ส ำรวญหนัต ์และคณุณัฏฐำ ธนสมบรูณ ์เขำ้ร่วมประชุม ตัง้แต่เริ่มกำรประชมุ เพื่อรบัฟังควำมคิดเห็น เตรียมตอบขอ้ซกัถำมของผู้
ถือหุน้ในวนัประชมุ  

ในกำรประชุม ประธำนท่ีประชุมไดช้ีแ้จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนบัคะแนนเสียง รวมถึงกำรก ำหนดใหม้ีกำร
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส ำหรบัทกุวำระก่อนเริ่มประชมุ พรอ้มทัง้ขอควำมเห็นที่ประชมุในกรณีที่มีผูเ้ขำ้ร่วมประชมุภำยหลงัมีสิทธิเขำ้
รว่มเป็นองคป์ระชุมและมีสิทธิลงคะแนนได ้นบัแต่วำระที่ไดเ้ขำ้ประชุมเป็นตน้ไป ซึ่งที่ประชมุมีมติเห็นชอบ ในกำรด ำเนินกำรประชุม
ประธำนที่ประชมุไดน้ ำเสนอเรื่องต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ ตำมล ำดบัวำระกำรประชุม พรอ้มทัง้เปิดโอกำสใหซ้กัถำมในแต่ละวำระ 
ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจำกวำระไดเ้ปิดโอกำสให้ซักถำมในช่วงท้ำย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่ำเทียมกันและมีเวลำอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม  

1.1.3 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
 บรษิัทไดเ้ปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลกำรลงคะแนนภำยในวนัเดียวกนัผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย จดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้และจดัส่งรำยงำนกำรประชมุใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภำยใน 14 วนั
ตำมที่ก ำหนด 
 ทัง้นีบ้รษิัทใหค้วำมส ำคญัในกำรประชมุผูถื้อหุน้  โดยไดก้ ำหนดนโยบำยใหฝ่้ำยบริหำรปฏิบตัิดว้ยควำมเสมอภำคอย่ำง
เคร่งครดั ต่อผูถื้อหุน้ทุกๆรำย รวมทัง้ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยหนังสือนดัประ ชุมผูถื้อหุน้
ประกอบดว้ยวำระกำรประชุม จะส่งใหผู้ถื้อหุน้ทัง้ในและต่ำงประเทศล่วงหนำ้ และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมเห็น และตัง้
ค ำถำมใดๆ อย่ำงเท่ำเทียมกนัในที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ 
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ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมำะสมใหเ้ป็นกรรมกำรของบรษิัท เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทคนใหม่ แทนกรรมกำร
บริษัทเดิมจ ำนวน 2 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยสวิจกัร ์โลจำยะ และ นำงสำววนิดำ มชัฉิมำนนท ์ซึ่งครบวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง ทัง้นีไ้ม่มี            
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลอื่นใดเพื่อเขำ้สู่กำรพิจำรณำดงักล่ำว 

 ดังนั้น ประธำนในที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรเดิม 2 ท่ำนที่ครบวำระด ำรง
ต ำแหน่งดังกล่ำว กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง โดยที่ประชุมไดม้ีมติอนุมัติตำมที่ประธำนในที่ประชุมได้
น ำเสนอ     

คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยไม่ใหใ้ชข้อ้มลูที่ไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือพนกังำนในกำรหำผลประโยชนส่์วน
ตนหรือท ำธุรกิจแข่งขนักับบรษิัทหรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใชข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชนข์องตนในกำรซือ้ขำยหุน้ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนงบกำรเงินเผยแพรแ่ละ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบกำรเงิน  โดยระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนได้
ปฏิบตัิตำมนโยบำยอย่ำงเครง่ครดั  

นอกจำกนี ้บริษัท มีควำม จึงยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ ที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมซื่อสัตย ์โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้
บริษัทด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิผล บรรลตุำมวตัถุประสงคท์ี่ก ำหนดไว ้บรษิัทจึงมีนโยบำยในดำ้นจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนักงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติให้ถูกตอ้ง พรอ้มทั้งมีนโยบำยให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครดัในกำรปฏิบัติงำน                
เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรจัดกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กำรรกัษำขอ้มูลที่
เป็นควำมลบั ควำมรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นและชื่อเสียงของบรษิัท และควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 บริษัทมีนโยบำยว่ำดว้ยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทั้งพนกังำนใน
บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ถือปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครดัโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันควำมขดัแยง้ระหว่ำงผลประโยชนส่์วนตวัของพนกั งำน 
หรือผู้ใกลช้ิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องหลีกเล่ียงกำรมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือท ำใหย้ำกต่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ถกูตอ้ง เช่น กำรลงทุน หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในโอกำสทำงธุรกิจใดๆ ท่ีบริษัท มีควำมสนใจ และกำรรูถ้ึงขอ้มลูนัน้ สืบเนื่องจำกกำร
ท ำงำนท่ีอยู่ในควำมรบัผิดชอบของพนกังำน หรือกำรแสวงหำผลประโยชนใ์นองคก์รที่ท  ำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกบับรษิัท หรือกำรท ำ
ธุรกิจในนำมของบรษิัทฯ กบัผูท้ี่เป็นสมำชิกครอบครวัของตน หรือกบัองคก์รธุรกิจที่ตนหรือสมำชิกครอบครวัของตนมีส่วนเก่ียวขอ้ง
อยู่อย่ำงส ำคัญ หรือท ำงำนเป็นพนักงำน เป็นกรรมกำร เป็นหุน้ส่วน หรือเป็นที่ปรกึษำขององคก์รที่ท  ำธุรกิจ หรือแสวงหำกำรท ำ
ธุรกิจกบับรษิัท หรือท ำธุรกิจแข่งขนักบับรษิัท หรือท ำธุรกิจที่ใหบ้รกิำรกบัคู่แข่งขนัส ำคญัของบรษิัท หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังำนท่ีท ำ
เอง หรือโดยผูอ้ื่นว่ำจำ้ง จนท ำใหม้ีผลเสียไม่ว่ำกรณีใดๆ กับกำรท ำงำนใหบ้ริษัทฯ รวมถึงมีนโยบำยใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรที่มี
ส่วนไดเ้สียในวำระใด หรือเขำ้ข่ำยมีผลประโยชนท์ี่อำจขดัแยง้กับผลประโยชนข์องบรษิัท ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท จะไม่จดัส่งวำระ
กำรประชมุนัน้  และกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งออกจำกหอ้งประชมุเป็นกำรชั่วครำว และงดออกเสียงในวำระกำรลงมตินัน้ซึ่ง
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ระท ำมำโดยตลอดมิใหเ้ขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในวำระนัน้ๆ 
 

2. รายการเกี่ยวโยง 
 บริษัทไดม้ีนโยบำยว่ำดว้ยรำยกำรเก่ียวโยง โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทัง้พนักงำนในบริษัทย่อย                 
ถือปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดัโดยทั่วกนั ซึ่งบรษิัท ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทกุประกำร เมื่อมีกำร
ท ำรำยกำรเก่ียวโยงกันที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกติ ตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอต่อ
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คณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิท  ำรำยกำร  โดยก ำหนดขัน้ตอนเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรเก่ียวโยง
กนั ดงันี ้

2.1 กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง บริษัทจะใชเ้กณฑ์เช่นเดียวกับลูกคำ้ทั่วไป และเป็นไปตำมกระบวนกำรให้
สินเชื่อปกติของบรษิัทฯ เพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินกิจกำร ซึ่งตอ้งเป็นธรรมและสมเหตสุมผลและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

2.2 กำรประเมินมลูค่ำรำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริกำรตำมมลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทนที่ช ำระใหห้รือไดร้บัช ำระ หรือ
มลูค่ำตำมบญัชี หรือมลูค่ำตำมรำคำตลำดของสินทรพัยห์รือบรกิำรนัน้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ 

2.3 หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบรษิัทย่อยเกิดขึน้กบับุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต บรษิัทจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนั
ที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผูเ้ชี่ยวชำญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว                      
เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี 

2.4 หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอื่นๆ ท่ีเขำ้ข่ำยตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวอย่ำงเครง่ครดั 

2.5 ตอ้งเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เก่ี ยวโยงกัน หรือรำยกำร
ระหว่ำงกันตำมหลักเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยก์ ำหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี หรือแบบรำยงำนอื่นใด ตำมแต่กรณี และมีกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัต่อ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตำมหลักทรพัยข์องตลำดหลักทรพัย ์ตลอดจนรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน ตอ้งหลีกเล่ียงกำรมีผลประโยชนส่์วนตัวใดๆ ท่ีจะมีผลเสียต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่
เพื่อผลประโยชนข์องบริษัท หรือท ำใหย้ำกต่อกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ำจ
เกิดขึน้ไดใ้นหลำยสถำนกำรณ ์ทัง้นีใ้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่จะตอ้งยึดถือประโยชนข์องบริษัท ภำยใต้ควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำยและ
จรยิธรรม ซึ่งบรษิัทฯ ไดท้ ำกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยงำน
ขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) อย่ำงครบถว้น แต่หำกจะมีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ก่อนด ำเนินกำร พรอ้มทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับชื่อ ควำมสมัพนัธข์องบุคคลที่เก่ียวโยงกัน มลูค่ำรำยกำร เหตุผลและควำม
จ ำเป็นไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีและรำยงำนประจ ำปี ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตอ้งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชุมเพื่อพิจำรณำ
ดแูลใหร้ำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทเป็น 
 โดยในปี 2562 ที่ผ่ำนมำบริษัท ไม่ไดท้  ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่ำฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้บริษัทไม่มีโครงสรำ้งแบบ
กลุ่มธุรกิจที่มีกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัในลกัษณะที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

3. การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ และการตั้งค าถามเกี่ยวกับบริษทั 
บริษัทก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชุม กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำร และกำรตัง้ค ำถำม

เก่ียวกับบริษัท เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลบริษัท และกำรคัดสรรกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย 
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4. การใช้สิทธิออกเสียง 
บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียงประเภทหุน้สำมญั ซึ่ง

เป็นหุน้ประเภทเดียวที่บริษัทฯออกใหผู้ถื้อหุน้ โดยก ำหนดใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอำเสียงข้ำงมำกเป็นมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

5. การมอบฉันทะ   
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรือกรรมกำรอิสระรำย

ใดรำยหนึ่งตำมที่บริษัทไดเ้สนอชื่อไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะใหสิ้ทธิและปฏิบัติต่อผูร้บัมอบฉันทะเสมือนเป็นผูถื้อหุน้ท่ำน
หน่ึง ทัง้นี ้ไดอ้  ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้โดยจดัส่งแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ตำมที่
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ไดก้ ำหนดไว ้ซึ่งเป็นแบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีละเอียดและชดัเจนแนบไปพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยจดัส่งแก่ผูถื้อหุน้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ 14 วนั และ
เพื่อควำมถูกตอ้งและไม่เกิดปัญหำในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้รบัมอบฉันทะ บริษัทไดแ้สดงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรประชุม 
ก ำหนดกำรประชุม วำระกำรประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสำร และหลักฐำน ที่ตอ้งใชใ้นกำรมอบฉันทะ แสดงไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุม และเว็บไซตข์องบริษัท (www.everland.co.th) ก่อนวันประชุมมำกกว่ำ 30 วัน  โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมได ้ทัง้ทำงโทรศพัท ์ อีเมล ์มำยงัหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์

6. การอ านวยความสะดวกแกผู้่ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุน้ 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ที่เป็นชำวต่ำงชำติ บริษัทไดจ้ดัท ำเอกสำรต่ำงๆ เป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและ

ภำษำองักฤษ ส ำหรบัผูถื้อหุน้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ อำทิเช่น หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือมอบฉันทะ เป็นตน้  บริษัทฯ 
จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ พรอ้มเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำงๆ โดยจดัส่งแก่ผูถื้อหุน้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ 
14 วัน และน ำรำยละเอียดเก่ียวกับกำรประชุม ก ำหนดกำรประชุม วำระกำรประชุม เผยแ พร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.everland.co.th)  ล่วงหนำ้มำกกว่ำ 30 วนัก่อนวนัประชมุ 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่  26 เมษำยน 2562 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให ้                        
บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศสอบบญัชี จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ               
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
 โดยผูส้อบบญัชีซึ่งลำยมือชื่อในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบรษิัทและค่ำตรวจสอบบญัชียงัคงเป็นไป
ตำมที่เคยไดร้บัอนุมัติตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดค่ำธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ส ำหรบัปี 2562                     
เป็นจ ำนวนไม่เกิน 9,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

            (หน่วย : บำท) 
ชื่อบรษิัท  ชื่อผูส้อบบญัชี   ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน  

1.บรษิัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ำกดั (มหำชน) นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 2,320,000  
2.บรษิัท ณฐันนัทพ์ฒันำ จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 210,000 
3.บรษิัท มำยรีสอรท์ โฮลดิง้ จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 630,000 
4.บรษิัท เดอะ วิลล่ำ (หวัหิน) จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 630,000 
5.บรษิัท บำงกอกรวิำ่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 840,000  
6.บรษิัท เอเวอรซ์ิตี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 700,000  

http://www.everland.co.th/
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  (หน่วย : บำท) 
ชื่อบรษิัท  ชื่อผูส้อบบญัชี   ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน  

7.บรษิัท บำงกอก เอเวอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 210,000  
8.บรษิัท มำย ฮอสพิทอล จ ำกดั  นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 280,000  
9.บรษิัท โรงพยำบำลเชยีงใหม่รำษฎร ์จ ำกดั  นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 660,000  
10.บรษิัท ยนูิคอน เซอรว์ิสเซส จ ำกดั  นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 290,000  
11.บรษิัท เดนทอล อิส ฟัน จ ำกดั  นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 210,000  
12.บรษิัท โครำชเมดิคลักรุ๊ป จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 710,000  
13.บรษิัท พิษณโุลกอินเตอรเ์วชกำร จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 760,000 
14.บรษิัท มำย อเวนิว จ ำกดั นำยนนัทวฒัน ์ส ำรวญหนัต ์ 260,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ปี 2562   8,710,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


