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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้นที่เคำรพ

ปี 2559 นับเป็นปีทีม่คีวำมส�ำคญัอย่ำงย่ิงต่อ บรษิทั คันทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) เพรำะเป็นปีท่ีเรำ 
ได้ก้ำวเข้ำสู่เป้ำหมำยของเรำอย่ำงชัดเจน และเหตุกำรณ์ส�ำคัญที่ต้องกล่ำวถึงก็คือ กำรได้รับเงินสินเชื่อโครงกำร 
จ�ำนวน 13,300 ล้ำนบำทจำกธนำคำรผิง อัน (Ping An Bank) ซึง่เป็นสถำบนักำรเงนิท่ีมชีึอ่เสยีงมำกท่ีสดุแห่งหนึง่ของ 
ประเทศจนี สนิเชือ่โครงกำรดงักล่ำวจะน�ำพำเรำไปสูก่ำรปิดกำรสร้ำงโครงกำรเจ้ำพระยำ เอสเตท ได้ตำมเป้ำหมำย 
ในปี 2561 เหตุกำรณ์นี้สอดคล้องกับเป้ำหมำยทำงกำรขำยและเป้ำหมำยทำงธุรกิจตลอดจนสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ 
กับผู้ซื้อได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงสถิติยอดขำยได้ตำมเป้ำหมำยจำกทั้งภำยในประเทศและต่ำง 
ประเทศ หำกมองในด้ำนกำรเตบิโตของสนิทรพัย์ บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรตำมกลยทุธกำรลงทนุด้วยกำรให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรค้นหำโอกำสนอกตลำดในภำคธุรกิจหลักต่ำงๆ ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในภำคกำรศึกษำของ 
สหรำชอำณำจักร โดยใช้เงินจ�ำนวน 560 ล้ำนบำทในกำรเข้ำซือ้ โอวงิดนี (Ovingdean) ซึง่เป็นสถำนศกึษำในเมอืง 
ไบรตัน (Brighton) มีพื้นที่ปลอดจ�ำนอง (freehold) ขนำด 22 เอเคอร์ (หรือประมำณ 55.6 ไร่) กำรลงทุนครั้งนี้ 
สะท้อนให้เห็นถึงกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของบริษัทฯ 

ในช่วงเวลำแห่งควำมส�ำเร็จจำกทัง้กำรก่อสร้ำงทีเ่สรจ็ตำมก�ำหนดกำร กจิกรรมกำรขำยรวมไปถงึกำรเข้ำซือ้กจิกำร 
ต่ำงๆ บริษัทฯ ยังคงขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรท�ำโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อีกสองโครงกำรด้วยกัน 
โดยโครงกำรแรกเป็นโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ในรปูแบบผสม (Mixed use development) ขนำดใหญ่บนพืน้ที ่31 เอเคอร์ 
(ประมำณ 79.9 ไร่) ตอบสนองกบัแนวคดิของรฐับำลท่ีจะเปลีย่นแปลงพืน้ทีบ่รเิวณชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกให้กลำย 
เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศไทย และโครงกำรที่สองคือโครงกำรด้ำนกำรศึกษำซึ่งจะเป็นกำร 
สร้ำงสถำนประกอบธรุกจิหลกั (Anchor asset) ขนำดใหญ่ในภำคกำรศกึษำของประเทศไทยทีก่�ำลงัผลิดอกออกผล
 
และในช่วงปลำยปีทีจ่ะถงึนีไ้ปจนถงึปี 2561 จะมสีิง่ท่ีน่ำสนใจเกดิขึน้มำกมำยเนือ่งจำกเรำอยูใ่นขัน้ตอนกำรเตรยีมกำร 
ส�ำคญัส�ำหรบักำรเปิดโครงกำรและบูรณำกำรทรพัย์สนิคณุภำพระดบัโลกต่ำงๆ ของบรษิทัฯ โดยในไตรมำสสดุท้ำย 
ของปี 2560 สถำนศกึษำโอวงิดีนจะได้รบักำรรแีบรนด์ให้อยูใ่นต�ำแหน่งผูป้ระกอบกำรช้ันน�ำเพือ่สร้ำงส่วนแบ่งกำร 
ตลำดจำกภำคธรุกจิกำรศกึษำทีก่�ำลงัเตบิโตอย่ำงมำกของเมอืงไบรตนั และในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2561 บรษิทัฯ มี 
ก�ำหนดเปิดโรงแรมคำเพลลำ กรงุเทพ ประกอบไปด้วยห้องสวทีทัง้หมดจ�ำนวน 101 ห้อง ตำมด้วยกำรเปิดให้บรกิำร 
และกำรโอนกรรมสิทธิ์ของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ และโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ โดยที่ทรัพย์สินแต่ละ 
แห่งจะสร้ำงมำตรฐำนใหม่ให้กับภำคอุตสำหกรรม ทั้งในแง่ขนำด กำรให้บริกำร และมูลค่ำที่เทียบเท่ำกับระดับ
นำนำชำติ

ควำมมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�ำในธรุกจิกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เป็นเป้ำหมำยของบรษิทัฯ มำโดยตลอด เรำทุ่มเทและ 
ท�ำงำนอย่ำงตัง้ใจเพือ่ทีจ่ะน�ำพำให้บรษิทัของเรำไปตำมทิศทำงของวสิยัทัศน์นี ้และควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำร 
เจ้ำพระยำ เอสเตท จะเป็นสิง่ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงแนวควำมคิดนีไ้ด้เป็นอย่ำงด ีเพรำะไม่เพียงแต่ท�ำให้บริษทัฯ เกดิกำร 
รับรู้รำยได้เป็นจ�ำนวนเงินกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท แต่ยังหมำยถึงควำมสำมำรถในกำรช�ำระเงินส�ำหรับทุกๆ ส่วน 
ประกอบของโครงกำรได้เสรจ็สิน้ครบถ้วนนับตัง้แต่วนัแรก ไม่ว่ำจะเป็นโรงแรมหรอืทรพัย์สนิอืน่ๆ บรษิทัฯ ได้รเิริม่ 
ลงทนุในระยะเวลำอนัสัน้ แต่จะสำมำรถน�ำพำมำซึง่ผลประโยชน์ต่ำงๆ และก่อให้เกดิรำยได้ต่อเนือ่งซึง่เป็นฐำนอนั 
มั่นคงส�ำหรับกำรขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต

ผมขอถือโอกำสนีแ้สดงควำมขอบคณุอย่ำงจรงิใจต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ส�ำหรบัผลงำนทีท่่ำนได้มอบให้อย่ำงต่อเนือ่ง 
และต่อพนักงำนของเรำส�ำหรบัควำมสำมำรถตลอดจนควำมทุม่เทพยำยำมของท่ำนและทีส่�ำคัญท่ีสดุขอแสดงควำม
ขอบคุณอย่ำงจริงใจต่อลูกค้ำผู้มีอุปกำระคุณและผู้ถือหุ้นส�ำหรับกำรสนับสนุนของท่ำนทั้งหลำย

เรำมคีวำมตัง้ใจอย่ำงเต็มเป่ียมทีจ่ะด�ำเนนิกำรตำมกลยทุธ์ของเรำ โดยเรำคงใช้ควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนือ่งในช่วง 
ระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนของเรำที่จะสร้ำงบริษัทที่มั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้นสืบไป

ขอแสดงควำมนับถือ

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร

นายเบน เตชะอุบล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร



ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 2557 2558 2559

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 5,262 7,912 10,141 12,667

หนี้สินรวม 845 2,907 4,225 6,694

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,417 5,005 5,916 5,973

ผลการด�าเนินงาน 

รายได้รวม  134 588 516 590

รายได้จากการขายอาคารชุด  119 546 479 352

ต้นทุนขายอาคารชุด  89 411 320 219

ก�าไรขั้นต้น  30 135 159 133

ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก 6 205 36 - 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี  (85) 65 (457) (276)

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)  25.2 24.8 33.3 37.8

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น)  0.6 0.7 0.8 0.8

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.2 0.6 0.8 1.1

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า)  0.2 0.5 0.6 0.8

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3.7) 1.4 (8.8) (6.0)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ เปรียบเทียบปี 2556 - 2559

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

5,262

7,912

10,141

12,667

รายได้รวม
(ล้านบาท)

134

588
516
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2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559

590

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

0.2

0.6
0.8

1.1

อัตราก�าไรขัน้ต้น 
(ร้อยละ)

25.2 24.8

33.3

37.8

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท / หุ้น)

0.6 0.7
0.8 0.8

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี
(ล้านบาท)

(85)
65

(457) (276)

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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02 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ 

06 
นายศุภกร พลกุล

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ

03 
นายเบน เตชะอุบล

กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

05 
นายชู เฟ็ง เช

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ

0201 03 04 05 06

01 
นายสดาวุธ เตชะอุบล

รองประธำนกรรมกำร

04 
พล.อ.อ. เพิม่เกียรติ 
ลวณะมาลย์

กรรมกำรอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
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10 
พล.ต.ท. วีรพงษ์ 
ช่ืนภักดี

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ

07 08 09 10 11 12

12 
นายจิรศกัดิ์ ผ่องหทัยกุล

กรรมกำร

08 
นายกวินธร อัตถากร

กรรมกำรอิสระ

11 
นางสาวเจแอล
อัง เคอเจี่ย

กรรมกำร

09 
พล.ต.ต. อิทธิพล 
อิทธิสารรณชยั

กรรมกำรอิสระ

07 
นายยู ซิง ซี

กรรมกำร

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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03 
นายเบน เตชะอุบล

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

06 
นางสาวกิติมา 
กฤติยาโชติปกรณ์

รองกรรมกำรผู้จัดกำร
- ส่วนงำนขำย

04 
นางวาทิณี จาตุรงคกุล

ผู้อ�ำนวยกำร
- ส่วนงำนโครงกำร

05 
นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
- ส่วนงำนปฏิบัติกำร

0301 0602 0504

01 
นางสาวจริยกรณ์ 
โสดาธันยพัฒน์

รองกรรมกำรผู้จัดกำร
- ส่วนงำนขำย

02 
นายกอบชยั ชิดเชือ้สกุลชน

ผู้อ�ำนวยกำร
- ส่วนงำนบัญชีและกำรเงิน

คณะผู้บริหาร
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07 
นายฉัตรชยั ช่อดอกรัก

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
- ส่วนงำนบัญชีและกำรเงิน

10 
นางสาวขวัญฤดี 
มณีวงศว์ัฒนา

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
- ส่วนงำนกำรตลำด

09 
นายวรากร เตชะมนตรีกุล

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
- ส่วนงำนพัฒนำ

08 
นางสาวภัทรา 
กันตะสิริพิทักษ์

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
- ส่วนงำนลงทุน 

12 
นางสาวคาลเลียน 
ซุกบาทาร์

ผู้อ�ำนวยกำร
- ส่วนงำนบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 

11 
นายบัณฑิต กัลยาณรัตน์

ผู้อ�ำนวยกำร
- ส่วนงำนโครงกำร

07 08 09 1110 12

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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CGD ย้ายจากตลาดเอ็ม เอ ไอ ไปยัง 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กันยายน 2557

เน่ืองจากความเข้มแข็งของฐานะการเงนิ 
หลกัทรพัย์ส่งผลให้ CGD ได้รบัการอนมัุตใิห้เข้า
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET)

 
การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ 
โครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ ์
- เจ้าพระยา เอสเตท

มกราคม 2558

CGD เปิดตวัโครงการทีใ่หญ่ท่ีสดุของบรษิทั  
ซ่ึงเป็นโครงการแบบผสมผสานระดับ 
ซุปเปอร์ลกัชวัรี ่มีมูลค่า 32,000 ล้านบาท
ท่ีมีชือ่ว่า “เจ้าพระยา เอสเตท” ประกอบด้วย 
3 ส่วนหลกัท่ีมีลกัษณะโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ คอื 
โครงการโฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ 
ณ แม่น�า้เจ้าพระยา ซ่ึงเป็นโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท 
เรสซิเด้นซ์ท่ีสร้างอยูร่มิแม่น�า้แห่งแรกในเอเชยี 
รวมถึงโรงแรมระดับโลกอกี 2 แห่ง คอื 
โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรงุเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา 
และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ

 
CGD เปิดตัว MIT ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(REIT) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
กองแรกของประเทศไทย

ธันวาคม 2558

CGD เปิดตวั MIT ทรัสต์ เพ่ือการลงทนุใน 
อสงัหารมิทรพัย์ (REIT) ทีล่งทุนในสนิทรัพย์
ต่างประเทศ กองแรกของประเทศไทย 
ซ่ึงหน่วยลงทุนของทรสัต์ ขายได้หมดทัง้จ�านวน 
กองทรสัต์ดงักล่าวจดทะเบยีนในชือ่ MFC 
Industrial Real Estate Investment Trust 
(MIT) เงนิท่ีได้จากการขายหน่วยลงทนุนี้ 
ได้น�าไปซ้ือแองเคอร์เรจ พ้อยท์ (Anchorage 
Point) ซ่ึงเป็นศนูย์ข้อมูลท่ีตัง้อยูใ่นกรงุลอนดอน 
ประเทศองักฤษ

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ ์
กรุงเทพ เปิดตัวซีรี่ส์
กูร์เม่ต์ดินเนอร์
กุมภาพันธ์ 2559

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 
ณ แม่น�้ำเจ้ำพระยำ จัดงำนกูร์เม่ต์ดินเนอร์ 
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559 โดยน�ำ
เชฟลอริส พิสทิลโล (Loris Pistillo) 
มือเอกของร้ำนอำหำรอิตำเลียน 
“บ็อคคำลิโน”จำกโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ โซล 
ประเทศเกำหลีใต้ เข้ำมำสร้ำงสรรค์
เมนูอำหำรสุดพิเศษส�ำหรับแขก VIP 
ในค�่ำคืนนั้น

ภาพรวมสิง่ที่เกิดขึน้ในปี 2559
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CGD ขยายตัว
เข้าสู่ภาคการศึกษา 
ลงทุนโรงเรียนแห่งแรก
ในไบรตัน ประเทศอังกฤษ 
กรกฎาคม 2559

CGD ขยำยธุรกิจกำรลงทุน เข้ำซื้อ 
โอวิงค์ดีน ฮอลล์ ซึ่งเป็นสถำนศึกษำ
ในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ มูลค่ำ 
18 ล้ำนปอนด์ เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
กำรถือครองโดยสมบูรณ์ (Freehold) 
มีสัญญำเช่ำอยู่แล้ว 16 ปี เป็นกำรลงทุน
ในภำคกำรศึกษำครั้งแรกของบริษัท

และเรำยังได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
จำกธนำคำรอำร์บูธนอต (Arbuthnot 
Bank) เป็นจ�ำนวนเงิน 9 ล้ำนปอนด์ใน
เดือนกันยำยน 2559 หลังจำกที่ได้เข้ำซื้อ
โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่ำ
ของทรัพย์สินที่มีควำมแข็งแกร่ง

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ ์
กรุงเทพ ท�ายอดขายได้ 
420 ล้านบาทที่ไทเป
สิงหาคม 2559

จำกกำรจัดงำนขำยที่ ฟำร์กลอรี่ 
ไฟแนนเชี่ยล เซ็นเตอร์ ที่ไทเป 
ประเทศไต้หวัน โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท 
เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้ำเจ้ำพระยำ 
สำมำรถท�ำยอดขำยได้สูงถึง 
420 ล้ำนบำท ซึ่งถือว่ำเป็นยอดขำยที่
น่ำประทับใจเป็นอย่ำงยิ่ง

CGD มอบหมาย คาม่า 
รับงานติดตัง้กระจกโครงการ 
โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์

สิงหาคม 2559

บริษัท คำม่ำร่วมทุน จ�ำกัด 
เป็นบริษัทชั้นน�ำที่ให้บริกำรติดตั้ง
โครงสร้ำงกระจกในอำคำรขนำดใหญ่ 
มีประสบกำรณ์ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เรำมีควำมมั่นใจให้ทำง
คำม่ำร่วมทุนเป็นผู้รับผิดชอบงำนกระจก
ทั้งอำคำรในส่วนของโครงกำร
โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ และยังให้
ควำมส�ำคัญในกำรเลือกสรรผู้รับเหมำ
ในทุกส่วนงำนของโครงกำร

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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CGD ประกาศความร่วมมือ
ทางการเงินกับธนาคาร
ไชน่า ผิง อัน 
(China Ping An Bank) 
ธนาคารใหญ่จากจีน 
ส�าหรับโครงการ 
เจ้าพระยา เอสเตท
สิงหาคม 2559

CGD ร่วมกับ BCEG ประกำศ
ควำมร่วมมือทำงกำรเงินกับ ไชน่ำ ผิง อัน 
ธนำคำรใหญ่จำกจีน โดยกำรสนับสนุนทำง
ด้ำนกำรเงินในครั้งนี้มีมูลค่ำ 
375 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อกำรพัฒนำ
โครงกำรเจ้ำพระยำ เอสเตท 
ให้เสร็จสมบูรณ์

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ ์
กรุงเทพ ท�ายอดขายได้ 
312 ล้านบาท จากการ
จัดงานขายที่ฮ่องกง
กันยายน 2559

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 
ประสบควำมส�ำเร็จเกินควำมคำดหมำย
อีกครั้ง โดยท�ำยอดขำยได้ถึง 
312 ล้ำนบำทที่ฮ่องกง ซึ่งกำรขำยในครั้งนี้
ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้ไปจัดงำนขำยที่ฮ่องกง

CGD ประกาศเลือก มิตซูบิชิ 
เป็นผู้ติดตัง้และดูแลระบบลิฟท์ 
โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ 
และ โครงการโฟร์ซีซัน่ส์ 
ไพรเวท เรสซิเด้นซ ์กรุงเทพ
พฤษจิกายน 2559

CGD ประกำศแต่งตั้ง 
“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)” 
ผู้น�ำในตลำดลิฟท์ที่มีคุณภำพมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยสูงสุดในระดับสำกล 
ให้เป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดตั้ง
และดูแลระบบลิฟท์ให้กับโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ และ โครงกำรโฟร์
ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ

รายงานประจ�าปี 2559
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CGD เปิดขายเฟส 4 
ของโครงการ 
อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์
กุมภาพันธ์ 2560

CGD ได้ท�ำกำรเปิดขำยเฟส 4 
ของโครงกำรอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 
โดยเป็นเฟสสุดท้ำยของโครงกำร ซึ่งมี
ห้องชุดตกแต่งครบ จ�ำนวน 338 ยูนิต 

CGD จัดพิธีสิน้สุด
งานโครงสร้างโรงแรม 
คาเพลลา กรุงเทพ
มีนาคม 2560

ตัวแทนระดับสูงจำก CGD 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเครือโรงแรม
คำเพลลำ ได้เป็นสักขีพยำนในพิธีสิ้นสุด
งำนโครงสร้ำง (Topping-off Ceremony) 
ในวันที่ 8 มีนำคม 2560 ร่วมกัน 
โดยโรงแรมคำเพลลำ กรุงเทพ มีก�ำหนด
เปิดให้บริกำรในช่วงกลำงปี 2561

การก่อสร้างของ
โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ ์
กรุงเทพ ด�าเนินไปถึงชัน้ 30 
จากทัง้หมด 73 ชัน้
มีนาคม 2560

กำรก่อสร้ำงของ
โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ 
เป็นไปได้ด้วยดีตำมก�ำหนดกำร 
ซึ่งไปถึงชั้น 30 เรียบร้อยแล้ว
และจะสำมำรถก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อย
ได้ในปี 2561

ภาพรวมสิง่ที่เกิดขึน้ในปี 2559

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต่างของคันทรี่กรุ๊ป

กำรสร้ำงคุณค่ำสินทรัพย์คือส่ิงส�ำคัญสูงสุด เรำวำงกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจด้วย
กำรจัดสรรบุคลำกรที่มีทักษะควำมสำมำรถและแรงบันดำลใจเพื่อก่อเกิดเป็น
องค์กรที่แข็งแกร่ง สำมำรถน�ำพำให้คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์เป็นบริษัทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับยุคอนำคต

จำกแผนธุรกิจเป้ำหมำยสี่ปีที่ได้ริเริ่มด�ำเนินกำรมำแล้วเป็นเวลำสองปี ช่วยให้
เรำมีวิสัยทัศน์และมองเห็นภำพที่ชัดเจนในฐำนะบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมต่ำงจำกบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อื่นในตลำด  
ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงก�ำไรจำกกำรเพิ่มจ�ำนวนโครงกำร ขณะท่ีเรำมีโอกำสในกำร
ออกแบบกำรด�ำเนนิธรุกจิทีแ่ตกต่ำง สำมำรถลดควำมเสีย่งในกำรลงทนุ มคีวำมย่ังยืน 
และเติบโตต่อไปได้ในระยะยำวเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น  

ในช่วงระยะเวลำอันสั้นนี้ เรำสำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงมั่นใจตำมแผนกลยุทธ์
ทีว่ำงไว้ กำรสร้ำงคณุค่ำคอืแม่แบบของควำมส�ำเรจ็ของเรำ และควำมหลำกหลำยใน
กำรลงทนุท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้หลกัในระยะเวลำอนัสัน้จะท�ำให้เรำสำมำรถปรบัตัว
ให้เข้ำกับตลำดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำได้เป็นอย่ำงดี

ขณะที่เรำยังคงสร้ำงแรงผลักดันและควำมได้เปรียบในสภำวะตลำดที่มีกำรแข่งขัน
อย่ำงสงู เรำจะยดึถอืแนวทำงกำรประกอบธุรกิจของเรำต่อไป แต่ปรบัปรงุและแก้ไข
ในส่วนต่ำงๆ ให้ดีขึ้น เพื่อท่ีจะสร้ำงนวัตกรรมกำรลงทุนใหม่ๆ และมองหำตลำด 
ที่น่ำสนใจอย่ำงต่อเนื่อง และสิ่งนี้ คือควำมแตกต่ำงของคันทรี่ กรุ๊ป ควำมสำมำรถ
ในกำรเสำะหำทำงเลือก ปรำศจำกรูปแบบและข้อจ�ำกัดดั้งเดิมเพื่อสร้ำงควำมเจริญ
เติบโตแบบก้ำวกระโดดและน�ำพำให้เรำไปให้ถึงจุดหมำยที่เรำตั้งใจได้

กลยุทธ์ทางธุรกิจ
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ มุ่งเน้นกำรแสวงหำโอกำสในกำรเพิ่มมูลค่ำ โดยมี 
ผลงำนในอดีตเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงควำมกล้ำหำญในกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
ที่มีควำมซับซ้อนให้เป็นโครงกำรที่มีคุณภำพระดับโลก

กำรเพิม่มลูค่ำทีม่ำพร้อมกบัคณุภำพคอืหลกักำรส�ำคญัพืน้ฐำนของบรษิทั และทกัษะ 
ควำมสำมำรถของทมีงำนกค็อืสิง่ทีท่�ำให้คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ แตกต่ำงจำก 
ผูพ้ฒันำอสงัหำริมทรัพย์รำยอ่ืน เรำมีควำมภำคภมูใิจทีส่ำมำรถรวบรวมทีมงำน 
ทีม่ผีลงำนโดดเด่น มคีวำมสำมำรถในกำรคดินอกกรอบท่ีแตกต่ำงจำกแนวควำม 
คดิแบบด้ังเดมิทำงอุตสำหกรรม ตลอดจนท�ำงำนด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ เป็นที่ 
ไว้วำงใจได้อย่ำงเต็มที่ในกำรร่วมสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่สร้ำงสรรค์

แพลตฟอร์มการด�าเนินธุรกิจของเรา

รายงานประจ�าปี 2559
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ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กำรได้มำซึ่งโอกำสในกำรลงทุน กำรด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ และกำรให้ 
ควำมส�ำคัญกับอุตสำหกรรมเฉพำะรำย คือตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญถึงกลยุทธ์ด้ำนกำร 
ลงทุนของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทมีข้อได้เปรียบจำกกำรที่มีพันธมิตรบริษัทในเครือ
ของคันทรี่ กรุ๊ป ช่วยแสวงหำโอกำสที่อยู่นอกตลำด และควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงโครงสร้ำงกำรลงทุนในรปูแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเรว็รวมไปถึงกำรถอนตวั 
ออกจำกกำรลงทุนที่ประสบควำมส�ำเร็จแล้วในระยะเวลำอันสั้น 
 
ในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์นั้น บริษัทยึดถือเงื่อนไขส�ำคัญ 2 ประกำรคือ 
กำรเพิม่มลูค่ำและกำรรกัษำคุณภำพ ท้ังนีก้ำรลงทุนของบรษิทัประกอบไปด้วย 
2 ขั้นตอน กล่ำวคือ บริษัทจะศึกษำถึงวิธีที่ได้มำซึ่งผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
และก�ำไรจำกส่วนต่ำงที่รวดเร็วรวมไปถึงกำรแสวงหำกลยุทธ์ที่ท�ำให้เกิดรำย 
ได้แบบยั่งยืนในระยะเวลำที่ยำวนำน ซึ่งนับเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุดในกำรลงทุน 

กำรลงทนุเช่นนีอ้ำจต้องมีควำมกล้ำท่ีจะรกุเข้ำไปในภำคธุรกจิเกิดใหม่ อย่ำงเช่น
กำรทีบ่ริษทัตดัสนิใจเข้ำไปซือ้สนิทรพัย์ของแองเคอร์เรจ พ้อยท์ ซึง่เป็นศนูย์ข้อมลู 
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่จอดเรือส�ำหรับขนส่งสินค้ำในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
และกำรออกหน่วยลงทนุทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์ (REIT) ทีล่งทนุ
ในสินทรัพย์ต่ำงประเทศ กองแรกของประเทศไทยในเวลำต่อมำโดยกำรลงทนุ 
ดงักล่ำวอำจหมำยถึง กำรเข้ำไปซือ้และปรบัปรงุคุณภำพของสนิทรัพย์ในธรุกจิต่ำงๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นโรงพยำบำลและสถำนที่ให้บรกิำรทำงกำรแพทย์ ท่ีพกัอำศยัของผูส้งู
อำย ุสถำนศกึษำ ตลอดจนอตุสำหกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยี
หรือด้ำนอื่นๆ ที่อยู่ในภำคธุรกิจดำวรุ่งที่เรำเรียกกันว่ำ sunrise sector

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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โครงการของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2559
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
โครงการเจ้าพระยา เอสเตท

โครงกำรแบบผสมผสำน ประกอบไปด้วยอำคำรคอนโดมิเนียมพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท  
เรสซเิด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ 1 อำคำร สงู 73 ชัน้ และโรงแรมระดับพรเีมยีม 2 โรงแรม ได้แก่ โรงแรม 
โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้ำเจ้ำพระยำ และโรงแรมคำเพลลำ กรุงเทพ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ ์
กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา

ลักษณะ: อำคำรที่พักอำศัย (ระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่)
ต�ำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ลักษณะโครงกำร: โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ ต้ังอยูใ่จกลำงพืน้ทีโ่ครงกำรเจ้ำพระยำ เอสเตท ถูกสร้ำงขึน้จำก 
 ควำมมุ่งหวังที่จะยกระดับท่ีพักอำศัยริมน�้ำสู่มำตรฐำนใหม่ ด้วยกำรออกแบบท่ีได้รับแรง 
 บนัดำลใจจำกทีต่ัง้รมิน�ำ้ให้ผู้พักอำศัยได้เพลิดเพลินกบัทัศนยีภำพและเส้นขอบฟ้ำของกรุงเทพฯ 
  โดยไร้สิง่บดบงัจำกพื้นที่กว้ำงของทั้ง 355 ยูนิต พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอันทันสมัย 
 และกำรบริกำรระดับเวิลด์คลำสจำกทั้ง 2 โรงแรม
  - พื้นที่อ�ำนวยควำมสะดวกกว่ำ 3,000 ตำรำงเมตร
  - ออกแบบด้วยรูปทรงเรขำคณิต ประกอบด้วยห้องพักหัวมุมทั้งอำคำร 
  - บริหำรจัดกำรโดยโฟร์ซีซั่นส์
  - ปรำศจำกข้อก�ำหนดสัดส่วนกำรถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชำวต่ำงชำติ
  - กลยุทธ์จัดสรรห้องชุด : ร้อยละ 72 เป็นห้องขนำด 2 ห้องนอน 
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์
กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา

ลักษณะ: โรงแรม
ต�ำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ลักษณะโครงกำร: โดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมและโครงสร้ำงอำคำรที่ไล่ระดับเพ่ือให้ลูกค้ำที่เข้ำพักได้สัมผัสกับ  
 ทศันยีภำพริมน�ำ้อย่ำงไร้ขดีจ�ำกดั โรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ กรงุเทพ ณ แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ เป็นรสีอร์ท 
 ใจกลำงเมอืงทีใ่ห้บรกิำรห้องพกัจ�ำนวน 312 ห้อง ครบครนัด้วยสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกบนพ้ืนที่ 
 ริมน�้ำ มีเอกลักษณ์ด้วยภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวหนำแน่นล้อมรอบอำคำร ประกอบไปด้วยสวน 
 สีเขียวชั้นต่ำงๆ ซึ่งแต่ละสวนมีเอกลักษณ์พิเศษที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ โรงแรมยังมีบริกำร 
 ร้ำนอำหำร ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยงที่ทันสมัย รวมไปถึงแกรนด์ บอลรูม ริมน�้ำ
  - ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่ำ 22 ไร่ (9 เอเคอร์) มีพื้นที่ริมแม่น�้ำยำว 200 เมตร
  - ห้องสวีทขนำดใหญ่ที่สุด
  - แกรนด์ บอลรูม ห้องจัดเลี้ยงริมน�้ำขนำดใหญ่ที่สุด (ประมำณ 1,400 ตำรำงเมตร)

โครงการของบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ

ลักษณะ: โรงแรม
ต�ำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ลักษณะโครงกำร: ก่อตั้งโดย Horst Schulze นักกำรโรงแรมชื่อดังของโลก โรงแรมคำเพลลำ กรุงเทพ ให ้
 บริกำรเฉพำะห้องสวีทระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ ในรูปแบบโลว์ไรซ์ (low-rise) มีจ�ำนวนห้องพัก 
 และวิลล่ำริมน�้ำ ทั้งสิ้น 101 ห้อง ซึ่งทุกห้องมีทิวทัศน์ที่สวยงำมของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ โรงแรม 
 คำเพลลำ กรุงเทพ ยังโดดเด่นด้วยกำรออกแบบทีเ่น้นควำมหรหูรำในรปูแบบเฉพำะตวั ทัง้ขนำด 
 ห้องที่กว้ำงขวำงและบรรยำกำศริมน�้ำที่แตกต่ำง วิลล่ำริมแม่น�้ำทั้ง 7 หลัง รวมไปถึง  
 Presidential River Villa ได้รับกำรออกแบบให้ลูกค้ำที่เข้ำพักได้สัมผัสประสบกำรณ์กำรพัก 
 อำศัยริมน�้ำอย่ำงที่ไม่เหมือนที่ใดในกรุงเทพฯ 
  - วิลล่ำสวีทริมแม่น�้ำแห่งแรกในกรุงเทพฯ 
  - แกรนด์ บอลรูมห้องจัดเลี้ยงริมน�้ำ 
  - บริกำร Auriga Spa แบรนด์สปำที่มีชื่อเสียงและได้รับรำงวัลระดับโลก 
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

ลักษณะ: อำคำรที่พักอำศัย (ระดับกลำง)
ต�ำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ลักษณะโครงกำร: อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ อำคำรที่พักอำศัย สูง 8 ชั้น จ�ำนวน 7 อำคำร สร้ำงขึ้นเพื่อรองรับกลุ่ม 
 ลกูค้ำทีม่รีำยได้ระดบัปำนกลำง ตัง้อยู่ใกล้สถำนประกอบกำรธรุกิจต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น 
 ศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ถึง 3 แห่ง อยู่ห่ำงจำกห้ำงซีคอน สแควร์ เพียง 500 เมตร ใกล้สถำน 
 พยำบำล สถำนศึกษำ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ทำงขึ้นทำงด่วน และสถำนีรถไฟฟ้ำที่ก�ำลัง 
 จะเกดิขึน้ในอนำคตอันใกล้ โดยโครงกำรผ่ำนกำรออกแบบอย่ำงสร้ำงสรรค์ ให้มีพ้ืนทีส่เีขยีว 
 ขนำดใหญ่กว่ำโครงกำรที่พักอำศัยอื่นทั่วไป

โครงการของบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
แองเคอร์เรจ พ้อยท์

ลักษณะ: สถำนที่จัดเก็บข้อมูล
ต�ำแหน่งที่ตั้ง: กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ลักษณะโครงกำร: ศนูย์จดัเกบ็ข้อมลูเป็นกลุม่ธรุกจิทีม่มีลูค่ำสงูเป็นทีต้่องกำรในหลำยๆ กลุม่อตุสำหกรรม และมี 
 แนวโน้มควำมต้องกำรทัง้ในแง่ของจ�ำนวนและประสทิธภิำพท่ีสงูขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้ศูนย์จดัเกบ็ 
 ข้อมลูจึงเป็นหนึง่ในกลุม่ของธรุกจิอสงัหำริมทรพัย์ทีจ่ะเตบิโตได้อย่ำงรวดเร็ว ทัง้ในระยะกลำง 
 และระยะยำว บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ เลือกที่จะใช้โอกำสนี้ในกำรลงทุนกับศูนย์ 
 ข้อมูลแองเคอร์เรจ พ้อยท์ ศูนย์ข้อมูลที่มีขนำดพื้นที่ 2,300 ตำรำงเมตร มีสัญญำเช่ำ 33 ปี 
 ที่มีผู ้เช่ำอยู่เต็มจ�ำนวน และถือเป็นอสังหำริมทรัพย์ท่ีไม่ได้มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ัวไป  
 (off-market transaction) โดยตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 5 
 พืน้ท่ีทีด่ทีีส่ดุในสหภำพยุโรป ท้ังในแง่ของควำมต้องกำรและกำรเข้ำถึงส่วนกลำงของโครงสร้ำง 
 พืน้ฐำนทำงกำร สื่อสำรในระดับภูมิภำค

 ซึ่งในเดือนธันวำคม 2558 ทำงบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ได้ท�ำกำรขำยทรัพย์สินนี้ 
 ให้กับ MFC Industrial Real Estate Investment Trust (MIT) ซึ่งถือเป็นกองทรัสต์ เพื่อ 
 กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REIT) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่ำงประเทศกองแรกของประเทศ 
 ไทย

รายงานประจ�าปี 2559
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ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
โอวิงค์ดีน ฮอลล์ 

ลักษณะ: โรงเรียน
ต�ำแหน่งที่ตั้ง: เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ
ลักษณะโครงกำร: ด้วยกลไกทำงกำรตลำดและลกัษณะเดน่ทีน่่ำสนใจของตลำดกำรศึกษำ ที่มทีั้งอุปสงคแ์ละผล 
 ตอบแทนที่สูงขึ้นมำกนั้น ในปี 2559 ทำงบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จึงได้ท�ำกำร 
 ลงทุนในตลำดกำรศึกษำเป็นครั้งแรก โดยกำรเข้ำซื้อ โอวิงค์ดีน ฮอลล์ ซึ่งเป็นสถำนศึกษำใน 
 เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ มูลค่ำ 18 ล้ำนปอนด์ เป็นท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์กำรถือครอง 
 โดยสมบูรณ์ (Freehold) ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 20.24 เอเคอร์ หรือ 51 ไร่ มีสัญญำเช่ำ  
 16 ปี และยังสำมำรถพัฒนำเพิ่มมูลค่ำได้อีก โดยตัวทรัพย์สินนั้นประกอบด้วยส�ำนักงำน 
 พื้นที่กำรศึกษำและสันทนำกำร รวมไปถึงที่พักส�ำหรับนักเรียนกว่ำ 450 คน ในอำคำรแฝด 
 จ�ำนวน 6 หลัง

โครงการของบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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เม่ือปี 2559 ผ่ำนพ้นไป สภำวะกำรเติบโตของเศรษฐกจิ 
โลกชี้ให้เห็นว่ำ กำรค้ำระหว่ำงประเทศค่อนข้ำงอ่อนแอ
และมีกำรลงทุนต�่ำ ในขณะเดียวกัน ก็มีกำรคำดกำรณ์
ว่ำ ปี 2560 สภำวะเศรษฐกิจโลกน่ำจะปรับตัวได้ดีขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม ควำมผันผวนและควำมไม่แน่นอนจำก 
ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงนโยบำยของกลุ ่ม
ประเทศเศรษฐกิจขนำดใหญ่อำจมีผลกระทบต่อเศษฐ
กิจโลกในทำงลบอยู่บ้ำง

ในปี 2559 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วต้อง
ประสบกับสภำวะถดถอยซึ่งเป็นผลพวงจำกกำรลง
ประชำมติของสหรำชอำณำจักรท่ีต้องกำรออกจำกกำร
เป็นสมำชิกสหภำพยุโรป และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของสหรัฐก็ต�่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ปัจจัยดังกล่ำวมี
ผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยโลก ในขณะท่ีมี
ควำมคำดหวังว่ำนโยบำยกำรเงินยังคงเอื้อต่อกำรขยำย
ตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่อไปอีกสักระยะหน่ึง 
อย่ำงไรกด็ ีกระแสตอบรบัของตลำดต่อกำรถอนตัวจำก 
กำรเป็นสมำชิกสหภำพยุโรปของสหรำชอำณำจักร
ค่อนข้ำงเป็นไปด้วยควำมสงบและไม่ท�ำให้เกิดควำม
กังวลมำกอย่ำงที่คำดกำรณ์ และผลกระทบต่อกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรำชอำณำจักรและสหภำพยุโรปก็ยังคงไม่มี
ควำมชัดเจน

ขณะเดยีวกนั กำรเตบิโตของประเทศเศรษฐกิจเกดิใหม่ 
ได้รับคำดหวังว่ำจะเพ่ิมสูงข้ึนต่อไปอีก นอกจำกนี้ด้วย
กำรฟื้นตัวของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ผู้ส่งออกและผู้น�ำ
เข้ำต่ำงมีควำมเห็นว่ำตลำดน่ำจะมีควำมสมดุลมำกข้ึน 
ในปี 2560 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะเติบโตในระดับ
ปำนกลำงที่ 6.5% สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ภำยนอก
ประเทศที่ชะลอตัวลงและควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำร
ค้ำโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จำกสภำวะของเศรษฐกิจโลกที่เติบ 
โตช้ำ คำดว่ำสัดส่วนของกำรเติบโตของภูมิภำคเอเชียที่ 
ก�ำลังพัฒนำมีสูงถึง 60% ต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก คำดกำรณ์ว่ำจะเติบโตประมำณ 5.7% ในระหว่ำงปี 
2559-2560 โดยทีเ่ศรษฐกจิของเอเชยีใต้จะมอีตัรำกำร 
เติบโตในอัตรำที่สูงที่สุด และยังคงเร่งเพิ่มสูงขึ้นต่อไป
อีกจนถึง 7.3% ในขณะที่มีกำรคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกจะมีอัตรำกำรเติบโตในระดับปำน
กลำงที่ 6.3% ในปี 2560 นอกจำกนี้ชัยชนะจำกกำร
เลอืกตัง้ของโดนลัด์ ทรัมป์ ประธำนำธบิดสีหรัฐอเมรกิำ 
ท�ำให้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำภำคกำรผลิตของสหรัฐน่ำจะ 
ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกในระดับหนึ่งต่อกำรฟื้นตัว 

ทำงเศรษฐกจิ1 ในส่วนของประเทศไทยท่ีต้ังอยู่ในภูมภิำค 
ทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโตสงู ท่ีผ่ำนมำประเทศไทยมคีวำม 
ก้ำวหน้ำในกำรพฒันำท้ังทำงด้ำนสงัคมและเศรษฐกจิใน
ระดับที่น่ำพอใจ โดยที่สำมำรถพัฒนำจำกประเทศที่ม ี
รำยได้ต�่ำมำเป็นประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงได้ในระยะ
เวลำเพียงช่วงคนหนึ่งรุ่นเท่ำน้ัน จำกข้อมูลของคณะ
กรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในปี 
2559 เศรษฐกจิของไทยเตบิโตขึน้ 3.2% (เทยีบกบัช่วง 
เดยีวกนัปีก่อนหน้ำ) สงูกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้ในคร่ึงแรกของ 
ปี 2560 ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกกำรลงทนุของภำครฐัและกำร 
เติบโตที่เข้มแข็งของภำคกำรท่องเที่ยว

เศรษฐกจิของประเทศไทยในปี 2559 พบกำรลงทุนของ 
ภำคเอกชนอยู่ในระดับปำนกลำงและภำคกำรผลิตก็
ไม่มีควำมเปล่ียนแปลง กำรเสด็จสวรรคตของพระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในเดือน
ตุลำคมส่งผลท�ำให้ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในช่วง
เวลำสั้นๆ กำรก�ำหนดกำรไว้ทุกข์อย่ำงเป็นทำงกำรเป็น 
เวลำ 1 ปี ส่งผลให้กำรบริโภคในช่วงไตรมำสที่ 4 อยู่ใน 
ระดับต�่ำ อย่ำงไรก็ตำม ตัวชี้วัดล่ำสุดชี้ให้เห็นถึงกำรฟื้น
ตัวของภำคส่งออกในเดือนพฤศจิกำยน ท่ีมีกำรเติบโต 
เพิ่มข้ึน 1.4% (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ) 
ขณะเดยีวกนั กจิกรรมทำงกำรเมอืงค่อนข้ำงมเีสถยีรภำพ 
โดยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณฯ ได้ทรงรับ 
สั่งให้แก้ไขร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำมติ ซึ่งท�ำให้คำด-
กำรณ์ว่ำกำรจัดกำรเลือกตั้งในปี 2560 จะเลื่อนออกไป
เป็นปี 2561 เนื่องจำกปัจจัยชั่วครำวต่ำงๆ มีผลกระทบ 
น้อยลง ศนูย์วจิยัเศรษฐกจิและธรุกจิ ธนำคำรไทยพำณชิย์  
(SCB EIC) และธนำคำรโลกต่ำงเหน็ตรงกนัว่ำผลติภณัฑ์ 
มวลรวมของประเทศจะเติบโตขึ้นในช่วงปี 2560-2561 
โดยเศรษฐกิจจะค่อยๆเติบโตข้ึนในระดับสูงสอดคล้อง
กับกำรใช้จ่ำยในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและกำรเติบโตของ
ภำคกำรท่องเที่ยว2

หนี้ภำคครัวเรือนซ่ึงอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นอุปสรรคที่
ส�ำคัญต่อกำรเติบโตของกำรบรโิภคภำคเอกชน โดยกำร 
บริโภคภำคเอกชนยังเติบโตอย่ำงเบำบำงที่ระดับ 2.3% 
(เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ) ซึง่ต�ำ่กว่ำระดบั 
2.6% (เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ) ของไตรมำส 
ทีผ่่ำนมำ แนวโน้มของกำรบรโิภคสะท้อนให้เหน็ถงึ แนวโน้ม 
ที่น่ำหนักใจของกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศของคนรำยได้
ต�ำ่ เนือ่งจำกประชำกรกลุม่นีม้ข้ีอจ�ำกดัต่ำงๆ โดยเฉพำะ 
อย่ำงย่ิงอปุสงค์ของแรงงำนท่ีลดลง รวมถึงหนีภ้ำคครวัเรอืน 

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจไทย
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แหล่งข้อมูล: EIC analysis based on data from Bloomberg.

อัตราส่วนงบลงทุนต่อค่าเสื่อมราคา
(หน่วย : เวลำ)

การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด
(หน่วย : ร้อยละของงบประมำณทั้งหมด)

การเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุน
(หน่วย : ร้อยละของงบประมำณทั้งหมด)

แหล่งข้อมูล: EIC analysis based on data from Ministry of Finance.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.

เป้ำหมำยของปีนี้คือ ร้อยละ 96

เป้ำหมำยของปีนี้คือ ร้อยละ 87
80.1 80.2

52.2 56.1

 ปีงบประมำณ 2558   ปีงบประมำณ2559

ทีอ่ยูใ่นระดบัสงู ทัง้นีตั้วเลขกำรว่ำงงำนท่ีเพ่ิมสูงขึน้เร่ือยๆ 
และกำรเติบโตที่ค่อนข้ำงช้ำของค่ำจ้ำงเฉลี่ยชี้ให้เห็น
ถึงผลกระทบในวงกว้ำงที่เกิดจำกกำรถดถอยของ
เศรษฐกิจโลก อย่ำงไรก็ตำมในไตรมำสที่ 2 ของปี 
2559 กำรบริโภคภำคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจำกกำรเพิ่ม 
ขึน้ของกำรก่อสร้ำงและกำรโอนสทิธิในอสงัหำริมทรพัย์

กำรลงทุนภำคเอกชนในช่วงต้นปี 2559 ยังไม่ฟื้นตัว 
ดนีกั กำรเตบิโตของกำรลงทนุในทกุภำคกำรผลติตลอดปี 
อยูใ่นระดับเฉล่ีย 0.5% (เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
หน้ำ)3 เนือ่งจำกกำรลงทนุภำคเอกชนจะถกูขบัเคลือ่นโดย 
ควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจในระดับท้องถิน่ และกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) รวมถงึมำตรกำรกระตุน้ 
เศรษฐกิจต่ำงๆของรฐับำล ถ้ำปรำศจำกกำรเบิกจ่ำยของ 
ภำครัฐ อนำคตทีค่ำดหวงัไว้ของอุปสงค์กำรลงทนุกจ็ะไม่ 
ดีเท่ำที่ควร1 ในทำงกลับกันกำรฟื้นตัวของภำคบริกำร 
ยงัคงเป็นแสงสว่ำงแห่งควำมหวงัและเป็นตวัขบัเคล่ือนที่
ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรลงทุนภำคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง

น�ำโดยภำคกำรก่อสร้ำงภำคกำรท่องเที่ยว ธุรกิจค้ำ
ปลีกและค้ำส่ง ภำพรวมภำคบริกำรมีกำรเติบโตอยู่ใน
ระดับ 5.6% (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ) 
และเป็นท่ีคำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงและ
ภำคอสังหำริมทรัพย์จะเติบโตข้ึน โดยมีสำเหตุมำจำก
นโยบำยสนับสนุนและโครงสร้ำงพื้นฐำนของรัฐบำลที่
ต้องกำรเพิม่ก�ำลงัผลติให้สงูขึน้และต้องกำรกระตุน้กำร
เติบโตในอนำคต3 

แม้ว่ำกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในภำคบริกำร
จะเพ่ิมขึน้ แต่นโยบำยในช่วงท่ีผ่ำนมำของกำรลงทุนโลก 
ยังมีควำมสำมำรถท่ีจ�ำกัดในกำรท่ีจะกระตุ้นกำรลงทุน 
ท�ำให้ตัวเลขกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศลดลงถึง 26% 
(เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ) อย่ำงไรก็ดคีำดว่ำ 
ตวัเลขใหม่น่ำจะแสดงถงึแนวโน้มทีด่ขีึน้ เนือ่งจำกอปุสงค์ 
ท่ีน่ำจะฟ้ืนตวัในปี 2560 อำจส่งผลท�ำให้กำรลงทุนภำค 
เอกชนฟื้นตัวกลับมำ3 

 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.

 ปีงบประมำณ 2558  ปีงบประมำณ 2559
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โครงการการลงทุนในโปรเจคยักษ์ใหญ่
(หน่วย : พันล้ำนบำท)

*ไม่รวมโครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง EIC วิเครำะห์โดยข้อมูลจำกกระทรวงคมนำคม
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9  ท่ำเรือ
 ท่ำอำกำศยำน
 ทำงรถไฟ
 มอเตอร์เวย์
 ทำงรถไฟฟ้ำในเขตเมือง

มูลค่ำของภำคกำรส่งออกไทยมีสัดส่วนสูงถึงประมำณ 
70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยคิดอย่ำง
คร่ำวๆ ประมำณ 40% ของประชำกรเป็นผู้ท�ำงำนใน
ภำคเกษตร ในภำพรวมกำรเติบโตของภำคกำรส่งออก
ไทยลดลง 2.7% (เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ) 
อันเป็นผลมำจำกรำคำน�้ำมันที่อยู่ในระดับต�่ำและกำร
ขยำยตัวช้ำของเศรษฐกิจโลก แม้ว่ำภำคกำรส่งออกจะ 
ถูกกระทบโดยกำรลดลงของสินค้ำส่งออกในอัตรำ 
3.4% (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ) กำรส่ง 
ออกภำคบริกำรยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรท่องเทีย่ว3 มกีำรคำดกำรณ์ว่ำ 
กำรฟ้ืนตวัอย่ำงช้ำๆ ของรำคำสินค้ำเกษตรจะได้ประโยชน์ 
จำกมำตรกำรสนบัสนนุต่ำงๆ เช่น มำตรกำรทีส่นบัสนนุ 
เกษตรกรชำวสวนยำง และโครงกำรสนบัสนนุภำคเกษตร 
ของธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
ทั้งนี้จะได้เห็นกำรบริโภคและรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นในภำค
เกษตรกรรมในปี 2560

ธุรกิจกำรท่องเที่ยวยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ส�ำคัญ
ส�ำหรบัเศรษฐกจิไทย ในปัจจุบันภำคกำรท่องเทีย่วมคีวำม 
ส�ำคญัทำงเศรษฐกจิเทยีบเท่ำกบัภำคกำรผลติ มสีดัส่วน 
รำยได้ประมำณ 11% ของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ 
ทั้งนี้ในปี 2559 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติท่ีเดิน 
ทำงเข้ำมำท่องเทีย่วในประเทศไทยมำกเป็นประวัตกิำรณ์ 
ช่วยท�ำให้กำรส่งออกภำคบรกิำรมอัีตรำกำรเติบโตสงูขึน้ 
14.9% คำดว่ำจะยังคงเติบโตเพ่ิมขึ้นอีก 1.5% ในป ี
2560 อนัเนือ่งมำจำกรำคำน�ำ้มนัทีส่งูขึน้และอุปสงค์ของ 
สินค้ำอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นในประเทศเพื่อนบ้ำน

และค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

ภำครัฐในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ชี้ให้เห็นถึงควำม
ก้ำวหน้ำท่ีด ีมีกำรใช้จ่ำยเงินทุนในโครงกำรต่ำงๆ เกีย่วกับ 
ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำและระบบขนส่งทำง
ถนนรวมถงึกำรลงทนุโดยรฐัวสิำหกิจ โดยตลอดปี 2559 
รัฐบำลได้ออกมำตรกำรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจท้ังหมด 
20 มำตรกำร ซึ่งรวมถึงกำรให้เงินอุดหนุนโดยตรง 
โครงกำรลงทุนต่ำงๆ และโครงกำรสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ 
ส�ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 อยูท่ี ่2,730,000 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 0.5% (เทยีบ 
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ)

ทิศทำงเศรษฐกิจไทยยังคงถูกก�ำหนดโดยนโยบำยของ 
รัฐบำลท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิรูปท่ีเต็มไปด้วย 
ควำมท้ำทำย โดยรฐับำลมกีำรลงทุนในอภมิหำโครงกำร 
ต่ำงๆ ซึง่จะช่วยผลักดันกำรใช้จ่ำยของรฐับำลด้วยอกีทำง 
หนึ่ง มีควำมคำดหวังว่ำจะมีกำรเบิกจ่ำยเพิ่มขึ้นส�ำหรับ 
โครงกำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนในประเทศไทย 
ท่ีก�ำลงัด�ำเนนิกำรอยู่ อำทิเช่น 1. โครงกำรรถไฟฟ้ำสำย 
สีเหลือง สำยสีส้ม และสำยสีชมพู 2. โครงกำรระบบ
รถไฟชำนเมอืง (สำยสแีดง) 3. โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี 
เขียวเพือ่ให้บรกิำรกับประชำชนในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
4.โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 
(มอเตอร์เวย์) ช่วงพัทยำ-มำบตำพุด 5. ท่ำเรือน�้ำลึก
แหลมฉบัง ภำยใต้โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกจิภำค 
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development 
Project) และ 6. ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมอืง (มอเตอร์เวย์) 
บำงปะอิน-นครรำชสีมำ ในปี 2560 โครงกำรเหล่ำนี้ 
มีมูลค่ำกำรลงทุนรวมกันสูงกว่ำ 80,000 ล้ำนบำท 
ท้ั ง นี้ ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น  2 5 5 9  ค ณ ะ 
รัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรโครงกำร 
พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ซึ่งม ี

รายงานประจ�าปี 2559
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เป้ำหมำยที่จะท�ำให้พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก 
ของประเทศไทย หรือ Eastern Seaboard ให้กลำยเป็น 
เขตเศรษฐกิจชั้นน�ำแห่งหนึ่งของอำเซียน4 กำรด�ำเนิน
โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกจะ
ครอบคลมุพ้ืนที ่3 จงัหวัด คอืชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทรำ 
ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีกำรแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขต คือ 
เขตอุตสำหกรรม เขตพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และ
เขตพัฒนำเมือง

ปัจจุบันพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออกมีรำยได้โดย
รวมเท่ำกับ 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
และเป็นผู้น�ำด้ำนกำรผลิตและกำรค้ำของภูมิภำคมำ 
มำกกว่ำ 30 ปี4 มคีวำมโดดเด่นในภำคอุตสำหกรรม และ 
มีอัตรำกำรเติบโตสูงถึง 68.32% ซึ่งในปัจจุบันมีกำร
ลงทุนมำกกว่ำ 5 แสนล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ ตลอดจน
มีนิคมอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 32 แห่ง และโรงงำน
อุตสำหกรรมมำกกว่ำ 5,000 แห่ง เป็นที่ได้รับกำร 

ยอมรับว ่ำ เป ็นพื้นที่ที่มีศักยภำพอย ่ำงมหำศำล 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติจึงได้น�ำเสนอโครงกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกจิภำคตะวนัออก เนือ่งจำกควำมพร้อมของพืน้ที่ 
ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้วยพื้นท่ีชำยฝั่งทะเลภำค
ตะวันออกมีเครือข่ำยทำงรถไฟ รวมถึงท่ำเรือและนิคม
อุสำหกรรมต่ำงๆ จึงได ้กลำยเป ็นฐำนกำรผลิต
ของอุตสำหกรรมหลักของประเทศไทย และเป็นท่ี
รู้จักของนักลงทุนท่ัวโลก โครงกำรพัฒนำดังกล่ำวจะ
เป็นปัจจัยหลักในกำรช่วยดึงดูดกำรลงทุนโดยตรงจำก
ประเทศ โดยได้มกีำรเสนอสทิธพิเิศษให้กบันกัลงทนุในเขต
เศรษฐกจิใหม่ ท้ังนีม้กีำรคำดกำรณ์ว่ำภมูภิำคน้ีจะสำมำรถ 
ดงึดดูกำรลงทนุได้ถงึ 4 แสน 3 หมืน่ล้ำนดอลล่ำร์สหรฐั 
และสำมำรถสร้ำงงำนได้มำกกว่ำ 100,000 ต�ำแหน่ง
ต่อปีทั้งในภำคกำรผลิตและภำคบริกำรภำยในปี 2563
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กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองที่มีประชำกรมำกท่ีสุดเป็น
อันดับที่สำมของอำเซียน มีประชำกรมำกกว่ำ 9 ล้ำน
คนและคำดว่ำจะเพิ่มเป็น 11 ล้ำนคนภำยในปี 2568 
โอกำสทำงธุรกิจท่ีสดใสรวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
รวดเร็วของประเทศ ตลอดจนกำรเพิ่มขึ้นของกำรก่อ 
สร้ำงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรที่พักอำศัยแห่งใหม่ 
พื้นที่ต่ำงๆ ของกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยป่ำคอนกรีต โดย 
เขตพื้นที่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุดจะอยู ่ตำม
บริเวณรมิฝ่ังแม่น�ำ้ และจดุเชือ่มต่อคมนำคมต่ำงๆ ของ 
ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม และถนนสำทร โดยมีฉำกหลัง
เป็นวัดวำอำรำมและอนุสำวรีย์ของเขตเมืองเก่ำ ท�ำให้
เกิดภำพที่มีเสน่ห์แปลกตำ สร้ำงควำมประทับใจต่อ
ผู้พบเห็น

ในปี 2559 ภำพรวมธุรกิจคอนโดมิเนียมของกรุงเทพฯ 
ยังคงเห็นโอกำสเติบโตในระยะยำว ดูได้จำกกำร
เติบโตอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจไทย ตลำด
อสังหำริมทรัพย์ของกรุงเทพฯ ฟื้นตัวได้เร็วแม้มีกำร 
เติบโตขึ้นเล็กน้อย คอนโดมิเนียมใหม่ต่ำงทยอยเปิดตัว 
และมีมูลค่ำสูงขึ้น ทั้งนี้เพรำะได้รับกำรขับเคลื่อนจำก 
อปุสงค์ทัง้ในประเทศและภำยนอกประเทศ กำรชะลอตวั 
ของเศรษฐกิจมีผลกระทบต ่อโครงกำรคอนโด- 
มิเนียมที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในใจกลำงเมืองหรือตั้งอยู่ในเขต
ชำนเมืองเนื่องจำกผู้ซ้ือควำมมั่นใจที่จะซ้ือน้อยกว่ำ 
อย่ำงไรก็ดีถึงแม้ว่ำในช่วงต้นปีกำรขำยคอนโดมิเนียม 
จะค่อนข้ำงช้ำเนือ่งจำกควำมไม่แน่นอนและหนีค้รวัเรอืน
ที่เพ่ิมสูงขึ้น กำรส�ำรวจตลำดชี้ให้เห็นว่ำควำมเช่ือมั่น
ของผู้บริโภคกลับมำเพิ่มสูงขึ้นหลังจำกเศรษฐกิจฟื้นตัว
ในครึ่งหลังของปี 2559

ในภำพรวมภำคอสังหำริมทรัพย์ยังสำมำรถสร้ำงผล
ประกอบกำรให้ดีขึ้นอย่ำงมั่นคง และมีแนวโน้มที่จะคง 
อยู่ต่อไปในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่จะเห็นปัจจัยหลักหลำย 
อย ่ ำ งมำ เข ้ ำช ่ วยส ่ ง เสริมสนับสนุนธุ รกิ จภำค
อสังหำริมทรัพย์ ไม่ว่ำจะเป็นควำมมั่นใจของผู้ซื้อทั้งใน 
ประเทศและนอกประเทศทีเ่พ่ิมขึน้ ควำมต้องกำรคอนโด- 
มเินยีมระดบั Luxury ทีย่งัมอียูม่ำก กำรรณรงค์กำรตลำด 
เพื่อส่งเสริมกำรขำยของบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ที่ประสบควำมส�ำเร็จ ตลอดจนนโยบำยต่ำงๆ จำก 
ภำครัฐและกำรรเิริม่โครงกำรหลำยโครงกำรซึง่เกีย่วกับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน6

จำกสภำวะท่ีคอนโดมิเนียมในระดับล่ำงจนถึงระดับ
กลำงมีอยู่ล้นตลำด บริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ส่วน 
ใหญ่เน้นให้ควำมส�ำคัญกับกำรโอนกรรมสิทธิ์ของห้อง
คอนโดส�ำหรบัโครงกำรท่ีสร้ำงเสรจ็แล้วเป็นหลกั ตลอด
จนพยำยำมจ�ำหน่ำยห้องท่ีสร้ำงเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้
ขำยให้เสร็จสิ้น หลังจำกที่รัฐบำลได้เริ่มด�ำเนินกำรตำม 
นโยบำยต่ำงๆ ท่ีได้ประกำศไว้ ควำมเชือ่ม่ันของผูบ้ริโภค 
เริม่ฟ้ืนตวัและก�ำลงัซือ้ก็ปรบัตวัดีขึน้ เหน็ได้จำกยอดขำย 
ในตลำดอสังหำริมทรัพย์ที่แม้ว่ำจะเริ่มดีขึ้นอย่ำงช้ำๆ 
แต่ก็ช่วยสร้ำงก�ำลังใจให้กับผู้ประกอบกำร อุปสรรคใน 
ด้ำนกำรขำดแคลนพ้ืนที่พัฒนำในย่ำนใจกลำงเมืองและ
รำคำที่ดินที่มีท�ำเลใจกลำงเมืองและพ้ืนที่รอบนอกเขต
เมอืง (City Fringe) ท่ีเพิม่สูงขึน้เรือ่ยๆ ท�ำให้สองในสำม 
ของคอนโดมิเนียมสร้ำงใหม่ท่ีได้รับกำรเปิดตัวในคร่ึงปี
แรกของปี 2559 ต่ำงตั้งอยู่ในท�ำเลพื้นที่เขตชำนเมือง 
(Peripheral Areas) ซึ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน1 
อย่ำงไรกต็ำม เกดิปรำกฎกำรณ์กำรเพิม่ของจ�ำนวนกำร 
ขำยห้องคอนโดมิเนียมอย่ำงเป็นที่น่ำสังเกตในไตรมำส
ที่ 4 ของปี 2559 หลังจำกกำรสวรรคตของพระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในวันท่ี 
13 ตุลำคม บริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ต่ำงหยุด 
กิจกรรมกำรตลำดทุกอย่ำงและเลื่อนกำรเปิดตัว
คอนโดมิเนียมออกไปเป็นเดือนธันวำคม ก่อนช่วงเวลำ 
เทศกำลปลำยปี ท้ังนีมี้กำรเปิดตวัขำยห้องคอนโดมิเนยีม 
มำกกว่ำ 16,000 ยนูติในไตรมำสที ่4 โดยเพิม่ข้ึนประมำณ 
92% เมือ่เทียบกบัไตรมำสท่ี 3 ซึง่เป็นจ�ำนวนท่ีสงูท่ีสดุ
ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ จ�ำนวนที่ขำยได้ดังกล่ำวท�ำให้
บริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์มีควำมเชื่อมั่นในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ มำกขึ้นแม้ในช่วงเวลำท่ี 
เศรษฐกจิมปัีญหำ2 จำกกำรเปรียบเทียบ จะเหน็ว่ำมกีำร 
เปิดขำยคอนโดมิเนียมในเขตพ้ืนท่ีชั้นในเมืองประมำณ 
1,240 ยนูติเท่ำนัน้ โดยคอนโดมเินยีมเหล่ำนีอ้ยูใ่นระดบั 
เกรดเอ ซึ่งบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์พยำยำมที่จะ
ขำยในระดับรำคำที่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อที่ดิน
 

*พื้นที่รอบนอกเขตเมือง (City Fringe) - พื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ เช่น พื้นที่รัชดา-ลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่ง ถนนลาดพร้าวตอนต้นที่ติดกับสถานีรถไฟใต้ดิน 
 รวมถึงถนนพหลโยธิน

*พื้นที่เขตชานเมือง (Peripheral Areas) - พื้นที่ทั้งสองฝั่งถนนสุขุมวิทตอนปลายตั้งแต่ซอย 63 จนถึงแยกบางนา พื้นที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ถนนศรีนครินทร์ 
 ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนเกษตร-นวมินทร์ และถนนเพชรเกษมเป็นต้น

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ตลาดคอนโดมเินยีมในกรุงเทพมหานคร
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ในขณะที่ภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเชื่อมั่นตลอดปี อัตรำยอดขำยโดยเฉลี่ยส�ำหรับ
คอนโดมเินยีมทีมี่อยู่ทัง้หมดเพ่ิมขึน้จำก 78.8% ในช่วง 
ปลำยปี 2558 เป็น 80.4% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 
2559 โดยจ�ำนวนห้องคอนโดมเินยีมทีข่ำยได้ทัง้หมดอยู ่
ที ่326,900 ยนูติ จำกทัง้หมด 406,000 ยนูติ1 ปัจจยัท่ี 
ส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมกำรขำยให้เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ กำร 
เริ่มต ้นกำรก่อสร ้ำงโครงสร ้ำงพ้ืนฐำนขอรัฐบำล  
กำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำยที่ประสบควำม 
ส�ำเร็จของบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และมำตรกำร 
กำรลดค่ำธรรมเนยีมกำรโอน (ซ้ือขำยอสังหำริมทรพัย์) 

และค่ำธรรมเนียมกำรจ�ำนองเป็นกำรชั่วครำวระหว่ำง
วันที่ 29 ตุลำคม 2558 ถึง 28 เมษำยน 2559 ของ 
รัฐบำล และถึงแม้ว่ำควำมต้องกำรกำรซื้อคอนโดและ
ก�ำลังซือ้ในตลำดมวลชนจะช้ำกว่ำทีค่ำดไว้ ตลำด Luxury 
กลับมีควำมโดดเด่นน่ำจับตำมอง สำมำรถขำยได้ใน 
รำคำท่ีสงูเป็นประวตักิำรณ์ มอีตัรำกำรดูดซับ (Absorption 
rate) ที่สูงขึ้นปีแล้วปีเล่ำ ท�ำให้บริษัทพัฒนำอสังหำ- 
รมิทรพัย์หลำยรำยหนัมำให้ควำมสนใจเพิม่กำรลงทนุใน
ส่วนของคอนโดมิเนียมส�ำหรับตลำด Luxury มำกขึ้น3

รำคำของอสงัหำรมิทรพัย์ของประเทศไทยยังคงไต่ระดับ

สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกท�ำเลทุกไตรมำส ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง 
เป็นเพรำะควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ใน
ตลำดไฮเอนด์ของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ โดยท�ำเลพื้นที่ 
รอบนอกเขตเมอืง (City Fringe) และท�ำเลเขตชำนเมอืง 
(Peripheral Areas) ตลอดเส้นทำงรถไฟขนส่งมวลชน
ต่ำงๆ มีรำคำที่ดินกระโดดขึ้นสูงมำกที่สุดถึง 4% จำก
รำคำประมำณ 133,800 บำทต่อตำรำงเมตร และ 
76,300 ต่อตำรำงเมตรตำมล�ำดบั รำคำเสนอขำยส�ำหรบั 
ที่ดินท�ำเลใจกลำงเมืองยังคงอยู่ในระดับสูงมำกอย่ำงไม่
น่ำเชือ่ที ่2.4-3 ล้ำนบำทต่อตำรำงวำ ซึง่ท�ำให้ต้นทนุกำร 
ขำยคอนโดมิเนียมในท�ำเลใจกลำงเมืองสูงขึ้น 3% จำก
ประมำณ 217,000 บำทต่อตำรำงเมตร ในปี 2558 มำ
เป็นมำกกว่ำ 225,000 บำทต่อตำรำงเมตร ในครึ่งปี 

แรกของปี 25591 เทรนด์ดงักล่ำวคำดว่ำจะยงัมต่ีอไปใน 
ปี 2560 โดยรำคำจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 5-10% 
ท้ังนีข้ึน้อยู่กบัท�ำเลและคอนเซป็ต์ของโครงกำร2 ในส่วน 
ของรำคำของคอนโดมิเนียมท่ีเปิดใหม่ในตัวเมือง 
(Downtown) จะยงัคงเพิม่ขึน้ต่อไป เพรำะมเีพยีงผู้ขำย 
ไม่กี่รำยท่ีมีควำมประสงค์ขำยที่ดินในท�ำเลใจกลำงเมอืง 
นอกจำกนี้กำรแข่งขันที่รุนแรงระหว่ำงบริษัทพัฒนำ- 
อสั งหำริมทรัพย ์ยั งคงท�ำ ให ้รำคำของโครงกำร
คอนโดมิเนียมต่ำงๆ ที่เปิดใหม่มีรำคำสูงขึ้นด้วย6 

ถงึแม้ว่ำคอนโดมเินยีมระดบั Luxury และ Super Luxury 
รวมกันจะมีสัดส่วนน้อยกว่ำ 5% ของคอนโดมิเนียมที่
มีอยู่ทั้งหมด แต่คอนโดมิเนียมทั้งสองกลุ่มนี้กลับเป็นที่ 
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น่ำจับตำมองมำกที่สุดในตลำดในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่ำนมำ 
และยังคงมีผลประกอบกำรที่แซงหน้ำตลำดคอนโด- 
มเินยีมอืน่โดยรวม ตลำดอสังหำริมทรัพย์ในระดบั Luxury 
ของประเทศไทยยังมีกำรขยำยตัวต่อไปและมีควำม
หลำกหลำยมำกย่ิงขึ้น โดยมีอุปสงค์จำกผู้ลงทุนท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ตลำดนี้ส่วนใหญ่ถูกก�ำหนด
โดยรูปแบบลักษณะทำงสังคม (social patterns) ซึ่ง
ก�ำลงัเปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ กำรเปล่ียนแปลงของ 
ขนำดบ้ำนทีเ่ลก็ลงและวถิกีำรด�ำเนนิชีวติจะมผีลกระทบ
ต่อตลำด Luxury ในอนำคต โดยที่อุปสงค์ส�ำหรับที่อยู่
อำศัยในตัวเมืองจะสูงมำกในหมู่คนผู้ที่มีควำมมั่งค่ังสูง 
(High-net-worth individuals)

คอนโดมิเนียมระดับ Luxury ซ่ึงมีสัดส่วน 6% ของ
คอนโดมเินยีมท้ังหมดของกรงุเทพมหำนครโดยทัว่ไปจะ
มีรำคำระหว่ำง 10-15 ล้ำนบำท อุปสงค์ส�ำหรับคอนโด- 
มิเนียมระดับ Luxury ในครึ่งแรกของปี 2559 ชี้ให้เห็น 
ระดบัรำคำทีเ่พ่ิมสะสมขึน้เรือ่ยๆ จำก 226,300 บำทต่อ 
ตำรำงเมตรเป็น 242,300 บำทต่อตำรำงเมตร ในส่วน 
กำรขำยขำยได้เพิ่มขึ้น 3.8% (เทียบกับช่วงเดียวกันปี 
ก่อนหน้ำ) ซึ่งเป็นอัตรำที่นับรวมยอดสะสมที่ขำยได้ใน 
ช่วงเวลำหนึง่ปีทีผ่่ำนมำ ในขณะเดยีวกนัรำคำของคอนโด- 
มิเนียมในระดับ Super Luxury ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่ำ  
1% ของคอนโดมเินยีมท้ังหมดของกรงุเทพฯ พบว่ำห้อง 
นอนเดียว (1-BR) มีรำคำสูงกว่ำ 15 ล้ำนบำทต่อยนูติ 
จำกสถำวะกำรขำดแคลนที่ดินในท�ำเลกลำงใจเมือง 
อุปทำนส�ำหรับคอนโดมิเนียมระดับ Super-Luxury ท�ำ 
ให้รำคำขำยของโครงกำรทีเ่ปิดใหม่มรีำคำพุง่สงูเสยีดฟ้ำ 
โดยรำคำโครงกำรคอนโดมเินยีมระดบั Super Luxury 
เพ่ิมสูงข้ึนจำก 303,200 บำทต่อตำรำงเมตรในไตรมำส 
ที่ 4 ของปี 2558 เป็น 320,000 บำทต่อตำรำงเมตร
ในครึง่ปีแรกของปี 2559 และมีอัตรำยอดขำยโดยเฉลีย่ 
ทีส่งูเพิม่จำก 63.4% เป็น 66.9% ภำยในระยะเวลำ 6 
เดือน ทั้งนี้มีทั้งนักลงทุนจำกในประเทศและนักลงทุนที่ 
ร�ำ่รวยจำกต่ำงประเทศ ย่ิงไปกว่ำนัน้มกีำรซือ้ขำยจ�ำนวน 
หน่ึงเกิดขึน้ในตลำดขำยต่อ โดยทีผู่ซ้ือ้ห้องชดุจำกบรษิทั 
พัฒนำอสังหำริมทรพัย์น�ำไปขำยต่ออกีทก่ีอนทีโ่ครงกำร
จะก่อสร้ำงเสร็จและก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เพื่อท�ำก�ำไรจำกกำรลงทุน คำดกำรณ์ว่ำรำคำขำย
ส�ำหรับคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury และ 
Luxury จะเพิม่สงูข้ึนต่อไปและจะเป็นไปในทศิทำงเดยีว 
กันกับกำรเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ต้นทุนที่ดิน และโครงกำร
ใหม่ต่ำงๆ ที่ก�ำลังก่อสร้ำงอยู่ด้วย

ในขณะทีร่ำคำอสงัหำรมิทรพัย์ในกรงุเทพฯ เขตใจกลำง 
เมอืงไต่ระดบัสงูขึน้ และทีด่นิทีส่ำมำรถน�ำมำพัฒนำเหลอื 
อยู่ไม่มำกนัก ท�ำให้นักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และนัก 
ธุรกิจอุตสำหกรรมโรงแรมต่ำงให้ควำมสนใจกับพื้นที่
ดั้งเดิมริมแม่น�้ำเจ ้ำพระยำเพื่อท�ำก�ำไรจำกควำม

ต้องกำรของผู้ซื้อที่สนใจท�ำเลทองที่ยังเหลืออยู่ซึ่งให้
ทัศนียภำพที่น่ำตื่นตำตื่นใจเมื่อเทียบกับพื้นที่ใจกลำง
เมือง จำกจ�ำนวนอภิมหำโครงกำรหลำยโครงกำรที่
ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ท�ำให้คุณค่ำของพื้นที่
บริเวณนี้มีควำมเปลี่ยนแปลง โดยมีอุปสงค์และรำคำที่ 
ดินอยู่ที่ระดับ 150,000 ถึง 200,000 บำท (4,200- 
5,600 ดอลลำร์) ต่อตำรำงเมตรในปัจจุบัน เมื่อเปรียบ
เทียบกบัรำคำระดบั 50,000 บำท (1,400 ดอลลำร์) ต่อ 
ตำรำงเมตรในปี 25584 ท้ังนีม้กีำรพดูถึงท�ำเลตดิแม่น�ำ้ 
นี้ว่ำเป็นพรมแดนแหล่งสุดท้ำยของเมืองส�ำหรับกำร
พัฒนำ คำดว่ำเส้นทำงรถไฟฟ้ำบีทีเอสสำยสีทองจะน�ำ 
พำกลุ่มนักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชำวไทยอีกจ�ำนวน
มำกมำยังพื้นที่ดังกล่ำวในปี 2560 นอกจำกนี้ ยังมี
โครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ริมแม่น�้ำส�ำหรับตลำด
บนจ�ำนวนหลำยโครงกำรที่มีก�ำหนดสร้ำงแล้วเสร็จ
ภำยในปี 2561 โดยโครงกำรเหล่ำนี้มีมูลค่ำรวมกัน
มำกกว่ำ 200,000 ล้ำนบำท (5,500 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ)4

ถึงแม้ว่ำผู้ซ้ือภำยในประเทศจะเป็นผู้ซ้ือหลักของตลำด 
คอนโดมิเนียมของกรุงเทพฯ ผู้ซื้อต่ำงชำติก�ำลังกลำย
เป็นเป้ำหมำยของบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ใน 
ไม่ช้ำ ปัจจัยต่ำงๆ รวมถึงตลำดอสังหำริมทรัพย์ที่ม ี
ศกัยภำพสงู ค่ำเงนิบำทอ่อน รำคำห้องพกัคอนโดระดบั 
Luxury ที่น่ำดึงดูดใจ เรทภำษีอสังหำริมทรัพย์ที่ต�่ำ 
รวมถึงกำรรวมตัวของประชำคมเศรษฐกิจอำเชียน 
(ASEAN Economics Community) ท�ำให้กำรลงทุนใน 
ประเทศไทยเป็นท่ีดึงดูดควำมสนใจของผู้ซ้ือต่ำงชำติ 
โดยเฉพำะโครงกำรอสงัหำริมทรพัย์ระดับ Luxury ต่ำงๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่มีรำคำมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป5 ในครึ่ง
หลงัของปี 2559 พบว่ำ มผีูซ้ือ้จำกประเทศเพ่ือนบ้ำนใน
เอเซียและตะวันออกกลำงท่ีแสดงควำมสนใจเป็นอย่ำง
มำกในโครงกำรคอนโดมิเนียมตลำดบนต่ำงๆ ดูได้จำก 
ผลตอบรับที่ดีและอัตรำกำรจองซื้อที่สูง ก่อนที่จะมีกำร
เปิดตัวโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำร และในท�ำเลใจกลำง
เมืองกรุงเทพฯ พบว่ำ 20% ของผู้ซื้อห้องชุดในระดับ
ไฮเอนด์เป็นชำวต่ำงชำติ น�ำโดยสิงคโปร์และฮ่องกง 
ข้อเทจ็จรงิดงักล่ำวนี ้ท�ำให้ผูพ้ฒันำอสงัหำริมทรพัย์ไทย 
สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงยอดขำยอย่ำงมี
นยัส�ำคัญในตลำดเพือ่นบ้ำน ในปี 2559 บรษิทัคันทรี ่กรุป๊ 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้ประกำศผลงำน 
กำรขำยท่ีมยีอดสงูกว่ำท่ีคำดไว้ ของโครงกำรโฟร์ซซีนัส์ 
ไพรเวท เรสซิเด็นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้ำเจ้ำพระยำ  
(Four Seasons Private Residences Bangkok at 
Chao Phraya River) โดยกวำดยอดขำยเพ่ิมอีกกว่ำ 
732 ล้ำนบำทจำกงำนโรดโชว์สองคร้ังหลงัท่ีไต้หวนัและ 
ฮ่องกง ซึ่งเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำ ตลำดต่ำงประเทศ
เป็นส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งส�ำหรับกลยุทธกำรท�ำกำรตลำด
ของบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ไทย ในขณะเดียวกัน

รายงานประจ�าปี 2559
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บริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ต่ำงชำติก็เริ่มมีบทบำท
มำกขึ้น โดยได้ขยำยกำรลงทุนเข้ำมำในประเทศไทย
ผ่ำนกำรด�ำเนนิกำรกจิกำรร่วมค้ำ (Joint Ventures) กบั 
ผู ้ร ่วมทุนในประเทศในกำรพัฒนำโครงกำรคอนโด- 
มิเนียมแบบทีพ่กัอำศยั โดยเน้นโครงกำรทีม่ที�ำเลอยู่ใกล้ 
กบัระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล6 

ประเทศไทยยังคงมีศักยภำพกำรเติบโตที่สูงอย่ำงมำก
ส�ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ คำดว่ำในปี 2560 รำคำ
ทีด่นิต่ำงๆ ในกรงุเทพฯ จะเพ่ิมสูงขึน้ถงึ 10-30% ซึง่สงู 
มำกกว่ำรำคำช่วงระยะเวลำระหว่ำงปี 2558-2559 ที่
เพิ่มสูงขึ้น 5-10% โดยรำคำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่ำวจะท�ำ 
ให้รำคำเฉลีย่ของโครงกำรคอนโดมเินยีมในในกรงุเทพฯ 
และปริมณฑลเพ่ิมสูงขึ้นอีก 6-7% คำดกำรณ์ 
ว่ำรำคำจะเพิ่มสูงที่สุดส�ำหรับโครงกำรในเขตพื้นที่ 

ชั้นในเมือง อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรขำดแคลนท่ีดิน
ส�ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรและนโยบำยของรัฐบำลใน
กำรขยำยระบบขนส่งมวลชน โครงกำรคอนโดมิเนียมที่ 
มีสเปคของสินค้ำที่ตรงใจ รำคำที่ดีและอยู่ในท�ำเลใกล้ 
กับระบบขนส่งมวลชนในเขตพื้นท่ีชั้นในเมืองจะมี
โอกำสขำยได้ดี โดยรำคำของโครงกำรคอนโดมิเนียม 
อื่นๆ ที่เหลือจะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นในระหว่ำงปี บริษัทที่ 
ปรกึษำด้ำนอสังหำรมิทรพัย์ซีบีอำร์อ ีให้ควำมคิดเหน็ว่ำ 
ในปี 2560 ตลำดโครงกำรคอนโดมเินยีมในระดบั Luxury 
จะมผีลกำรด�ำเนนิกำรดกีว่ำตลำดโครงกำรคอนโดมิเนยีม 
ในระดบักลำงถึงล่ำง โดยผูซ้ือ้ท่ีร�ำ่รวยจะมคีวำมต้องกำร 
ทีจ่ะซือ้โครงกำรทีต่ัง้อยูใ่นท�ำเลทีด่เีหมำะส�ำหรบักำรพกั
อยู่อำศยั ซ่ึงรวมถึงท�ำเลบรเิวณแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ถนน 
สำทร ถนนสุขุมวิท และพื้นที่ลุมพินีชั้นใน7

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และควำมหลำกหลำยท�ำให้
ประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐำนะอุตสำหกรรมกำรท่อง
เที่ยวที่มีควำมเฟื่องฟูมำกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วง 
ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยยังคงสำมำรถดึงดูดท้ัง 
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่ำงชำติได้เป็นจ�ำนวนมำก 
ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรท่องเท่ียว 
ของภูมิภำคอำเซียน และถึงแม้ว่ำจะประสบปัญหำด้ำน 
กำรเมืองและเศรษฐกิจเป็นครั้งครำว แต่เศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยกลับมีควำมแข็งแกร่งอย่ำงไม่น่ำเช่ือ หลัง
จำกที่ฟันฝ่ำมรสุมควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ สำมำรถ
ฟื้นตัวกลับมำได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น ท�ำให้ประเทศ 
ไทยได้รับกำรเรยีกขำนว่ำ “เทฟลอนไทยแลนด์ (Teflon 
Thailand)” ทัง้นี ้ จำกควำมส�ำเร็จทัง้ในด้ำนจ�ำนวนและ
มูลค่ำกำรใช้จ่ำยท่ีสูงมำกเป็นประวัติกำรณ์ของนักท่อง
เทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเข้ำมำในประเทศไทยในปี 2558 
คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมกำรบริกำรของประเทศไทย
จะยังคงมีอนำคตที่สดใสต่อไปได้อีกหลำยปีข้ำงหน้ำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะยังคง 
เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้กับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ และยังคงเป็นผู้น�ำของอุตสำหกรรมกำร
บรกิำรของประเทศไทย เม่ือผนวกเข้ำกับเศรษฐกจิทีก่�ำลงั 

ฟื้นตัว ตลอดจนมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล
และกำรขยำยตวัของสนำมบนิต่ำงๆ กล่ำวได้ว่ำภำคกำร 
บริกำรและกำรท่องเท่ียวของสยำมเมืองยิ้มจะมีควำม
สดใสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จำกกำรศึกษำเมื่อไม่นำนมำนี้ของนิตยสำรยูเอสนิวส์
แอนด์เวิลด์รีพอร์ต นอกจำกประเทศไทยได้รับกำร
เสนอช่ือให้เป็นหนึ่งในประเทศท่ีน่ำท่องเท่ียวท่ีสุดใน
โลกแล้ว ยงัได้รบัรำงวัลนบัไม่ถ้วนจำกอตุสำหกรรมกำร 
ท่องเท่ียวนำนำชำติ2 เป็นท่ีรู้ท่ัวกันว่ำประเทศไทยเป็น 
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวท่ีเดินทำงเพื่อกำรพักผ่อน 
(Vacationers) โดยที่นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำประเทศ 
ไทยมีจ�ำนวนถึง 90% ที่เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อกำรพัก
ผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงมำกเมื่อเทียบกับ
ตัวเลขคำ่เฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที ่50% เท่ำนัน้3 ทัง้นี้มกีำร 
คำดหวังว่ำในอนำคตอันใกล้ประเทศไทยจะถูกจัด
อันดับอยู ่ในหนึ่งในสิบประเทศระดับต้นๆพร้อมกับ
ประเทศจนี (และเป็นหนึง่ในสองประเทศในเอเชยีเท่ำนัน้ 
ที่อยู่ในรำยชื่อดังกล่ำว) ภำพบวกต่ำงๆของประเทศใน
ประชำคมนำนำชำติได้ช่วยให้ประเทศไทยกลำยเป็น
จุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวชั้นน�ำในปี 2559 โดย

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร

อเมริกา
ITA: 191 ล้ำน (ร้อยละ 16)

ยุโรป
ITA: 609 ล้ำน (ร้อยละ 51)

เอเชีย แปซิฟิค
ITA: 277 ล้ำน (ร้อยละ 23)

ตะวันออกกลาง
ITA: 54 ล้ำน (ร้อยละ 5)

แอฟริกา
ITA: 53 ล้ำน (ร้อยละ 5)

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS (ITA) : จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มำเยือน
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มีจ�ำนวนผู้เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงถึง
กว่ำ 30 ล้ำนคนเป็นครั้งแรก ท�ำให้มูลค่ำกำรท่องเที่ยว
มีสัดส่วนสูงถึง 11% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยใน
ประเทศ และได้รับกำรคำดหวังว่ำจะสูงขึ้นต่อไปอีกถึง 
37 ล้ำนคนภำยในปี 25603

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แสดงควำมเชื่อมั่น
ว่ำกำรเติบโตในปี 2559 จะดีต่อเนื่องไปจนถึงปี 2560 
โดยที่รัฐบำลจะให้ควำมส�ำคัญกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่
เดนิทำงเข้ำมำท่องเท่ียวน้อยลง แต่จะให้ควำมส�ำคญัมำก
ขึน้กบักำรดึงดดูนกัท่องเทีย่วทีม่คีณุภำพ โดยเปลีย่นจำก 
“ปริมำณ” เป็น “คุณภำพ” ซึ่งถือเป็นโฉมหน้ำใหม่ของ 
กำรท่องเที่ยวของไทย โดยจะวัดควำมส�ำเร็จจำกมูลค่ำ
กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว ระยะเวลำพ�ำนักโดยเฉลี่ย 
และคุณภำพในภำพรวมของประสบกำรณ์ ท่ีนัก 
ท่องเทีย่วได้รับ4 ทัง้นีค้ำดว่ำประเทศไทยจะประสบควำม 
ส�ำเร็จจำกกำรมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้น
ประมำณ 8% หรือ 2,410,000 ล้ำนบำท (68,000 
ดอลลำร์สหรัฐ) ภำยในปี 2560 โดยที่รำยได้จ�ำนวน 
1,560,000 ล้ำนบำท (44,000 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั) จะ 
มำจำกตลำดต่ำงประเทศ เมื่อเทียบกับรำยได้จ�ำนวน 
850,000 ล้ำนบำท (24,000 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั) ซึง่จะ 
มำจำกกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ4

นักท่องเที่ยวจำกจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเป็นตลำดกลุม่
ใหญ่ท่ีสดุทีเ่ดนิทำงเข้ำมำท่องเทีย่วทีก่รงุเทพมหำนคร โดย
ปีนีจ้�ำนวนนกัท่องเทีย่วจำกจนีเพิม่ขึน้ถึง 29% (เทยีบ 
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ) นับเป็นจ�ำนวนได้ 2.6 
ล้ำนคนและใช้จ่ำยเงนิทัง้หมดเท่ำกบั 74,800 ล้ำนบำท 
(2,140 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) ตำมมำด้วยนักท่องเที่ยว
จำกมำเลเซียและรัสเซีย ในภำพรวมกำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยได้กำรสนับสนุนจำกทุกภูมิภำคหลัก โดย
เพิ่มขึ้น 17% จำกประเทศในเอเชียตะวันออก เพิ่มขึ้น 

16% จำกประเทศในทวปีอเมรกิำ และเพิม่ข้ึน 11% จำก 
ประเทศในยโุรป ในเดอืนตลุำคม 2559 ค่ำใช้จ่ำยของนัก
ท่องเทีย่วนบัตัง้แต่ต้นปีจนถงึวนัปัจจบุนั (YTD) มมีลูค่ำ 
สูงถึง 1,430,000 ล้ำนบำท (408,000 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ) โดยเพิ่มขึ้น 14% (เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
ก่อนหน้ำ)5 เพื่อท่ีจะสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวใช้จ่ำย
เพิ่มมำกข้ึน รัฐบำลได้ด�ำเนินกำรสร้ำงสิ่งจูงใจใหม่ๆ 
ส�ำหรับกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว อำทิเช่น ยกเว้นค่ำ
ธรรมเนียมวีซ่ำส�ำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเข้ำมำใน
ประเทศตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวำคม 2559 จนถึงวันที่ 28 
กมุภำพนัธ์ 2060 และยงัเพิม่จ�ำนวนวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
ประจ�ำปีในช่วงไฮซซีัน่ เพือ่กระตุน้กำรท่องเท่ียวและกำร 
บรโิภคภำยในประเทศ นอกจำกนีร้ฐับำลยงัช่วยกระตุน้ 
กำรท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์และส่งเสริมสุขภำพด้วย
กำรออกวีซ่ำส�ำหรับกำรพ�ำนักระยะยำว โดยเพิ่มเวลำ
พ�ำนักให้จำก 1 ปีเป็น 10 ปีส�ำหรับชำวต่ำงประเทศที่มี 
อำยุมำกกว่ำ 50 ปี

ประเทศไทยได้ริเริ่มด�ำเนินกำรหลำยแนวทำงเพ่ือจะ
รกัษำไว้ซึง่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเพ่ือจะบรรลุ
ควำมก้ำวหน้ำในระยะยำว อำทิเช่น กำรขยำยพื้นที่
สนำมบนิตำมท่ีต่ำงๆ เพือ่ดงึดดูนกัท่องเท่ียวท่ีมำพ�ำนกั
เพื่อรับบริกำรทำงกำรแพทย์และดูแลสุขภำพในระดับ
นำนำชำติ สนำมบินเหล่ำนี้ได้แก่ สนำมบินสุวรรณภูมิ 
สนำมบินดอนเมือง สนำมบินหำดใหญ่ สนำมบิน
เชียงใหม่ สนำมบินเชียงรำย และสนำมบินภูเก็ต 
ซ่ึงจรำจรท่ีดูแลโดยสนำมบินเหล่ำนี้รวมกันมีสัดส่วน
มำกถึง 90% ของท้ังหมด สนำมบนิเหล่ำนีย้งัได้ท�ำกำร 
ขยำยพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกมำย5 ทั้งนี้กำรท่ำอำกำศยำนแห่ง
ประเทศไทยได้เริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำงขยำยสนำมบิน 
สวุรรณภมูริะยะท่ี 2 เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว โดยจะสำมำรถ 
รองรบันกัท่องเท่ียวเพิม่จำก 45 ล้ำนคนเป็น 60 ล้ำนคน 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559E 2560F

จ�านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองไทย 10 อันดับแรก แบ่งตามเชื้อชาติ
(หน่วย : ล้ำนคน, ร้อยละ Y-o-Y)
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ภำยในปี 2563 คำดว่ำกำรก่อสร้ำงจะเสร็จภำยในป ี
2562 ในขณะเดียวกัน สนำมบนิดอนเมอืงกม็แีผนท่ีจะ 
ปรับปรุงอำคำรผู้โดยสำรในปัจจุบันให้เสร็จภำยในปี 
2565 คำดว่ำจะท�ำให้สำมำรถรองรับผู้โดยสำรเพิ่มขึ้น
จำกจ�ำนวน 28 ล้ำนคนในปัจจุบันเป็น 40 ล้ำนคนใน
อนำคต6 

งำนวิจัยโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนำคำรไทย
พำณิชย์ (SCB Economic Intelligence Center) ชี้ให้ 
เห็นว่ำประเทศไทยได้กลำยเป็นศูนย์กลำงชั้นน�ำของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส�ำหรับกำรบริกำรดูแลรักษำ
สุขภำพในระดับนำนำชำติ ทั้งนี้เป็นผลมำกจำกค่ำใช้
จ่ำยกำรดูแลสุขภำพที่ถูกกว่ำ ตลอดจนกำรมีคุณภำพ
ของกำรบริกำรที่เป็นที่รู้จักกันดี และกำรมีมำตรฐำน
กำรดูแลสุขภำพที่ได้กำรยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ คำดว่ำจ�ำนวนผู้ป่วยชำวต่ำงชำติ 
จะเพิม่ขึน้ปีละ 9% กำรท่องเทีย่วเชงิกำรแพทย์มบีทบำท 
ส�ำคญัเพิม่สงูขึน้ในไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำ ทัง้นีเ้ป็นเพรำะผูป่้วย 
เหล่ำนี้จ�ำเป็นต้องพ�ำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะ

เวลำนำนมำกขึน้ นอกจำกนีก้ำรใช้จ่ำยต่อคนของผูป่้วย 
เหล่ำนี้ก็จะสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย โดยนักท่องเที่ยวเหล่ำนี้มัก
มองหำทีพ่กั สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก อำหำรและกำรเดนิ 
ทำงที่มีคุณภำพสูงในปี 2558 ตลำดของกำรท่องเที่ยว
เชิงกำรแพทย์ในประเทศไทยมีมูลค่ำสูงถึง 852 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นอย่ำงน่ำประทับใจในอัตรำปี
ละ 20% ในช่วงเวลำ 5 ปีก่อนหน้ำนี้

ในส่วนของอุปทำนห้องพักใหม่เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว
จำกตลำดมวลชน (Mass market) และตลำดบน 
(Luxury market) ในกรุงเทพยังคงเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ มี
รำยงำนว่ำกำรเติบโตของจ�ำนวนห้องพักยังค่อนข้ำงช้ำ 
อย่ำงไรก็ดี เริ่มมีโมเมนตัมของกำรฟื้นตัวในระยะเวลำ
ไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2559 เพียงปีเดียว มีจ�ำนวน
ห้องพกัเพิม่ขึน้ถงึ 1,952 ห้อง ซึง่เพิม่ขึน้ในอตัรำ 0.8% 
ผูพ้ฒันำธรุกจิโรงแรมท้ังในประเทศและระดบัโลกซ่ึงรวม
ถงึกลุม่โรงแรมในเครอืแอคคอร์และกลุม่โรงแรมในเครอื
แมรอิอทต่ำงประกำศแผนกำรขยำยธรุกจิ คำดว่ำต่อจำก
นี้จ�ำนวนห้องพักจะเพิ่มในอัตรำท่ีรวดเร็วข้ึนอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญ ทั้งนี้ควำมสนใจจะอยู่ที่ตลำดบนเป็นหลัก โดยที่ 
40% ของโรงแรมที่จะเปิดใหม่ใน 4 ปีข้ำงหน้ำจะเป็น
โรงแรมส�ำหรบัตลำดบนทีต่ัง้อยู่ในเขตพ้ืนทีส่ขุุมวิทและ
บริเวณริมแม่น�้ำ และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำโรงแรมใหม่
ส�ำหรับตลำดระดับบนสุด (Luxury) จะมีจ�ำนวนห้อง
ทั้งหมด 1,941 หน่วย ซึ่งมีสัดส่วนถึง 29% ของห้อง
พักโรงแรมที่จะเปิดใหม่ทั้งหมด6

อุตสำหกรรมโรงแรมของไทยมีผลประกอบกำรเติบโต
ติดต่อกันเป็นปีที่สอง หลังจำกเกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่ 
แน่นอนทำงกำรเมืองในปี 2557 สิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ส�ำคัญ 
ให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จของอุตสำหกรรมนี้ โดยมีกำรฟื้น 

ตวัขึน้ตำมล�ำดบั จำกข้อมลูของบรษิทัวจิยั Smith Travel 
Research และบรษิทัวิจยั STR Global จะเหน็ได้ว่ำธรุกจิ 
โรงแรมของประเทศไทยมีควำมโดดเด่นทั้ง 3 ตัววัดผล 
คือ อตัรำกำรเข้ำพักเฉลีย่ (Occupancy rate) ซึง่เพ่ิมข้ึน 
4.6% เป็น 83.6% ท�ำให้มีค่ำเฉลี่ยสูงถึง 75% (หรือ 
เพิ่มขึ้น 2.6% จำกปี 2558) อัตรำรำคำห้องพักเฉลี่ย 
ต่อวัน (Average Daily Rate: ADR) เพิ่มขึ้น 1.4% 
เป็น 5,954 บำท และอัตรำเฉลี่ยของรำยได้ต่อจ�ำนวน
ห้องพักทีม่ไีว้จ�ำหน่ำย (Revenue Per Available Room: 
RevPar) เพิ่มขึ้น 1% เป็น 3,617 บำท ตัววัดดังกล่ำว 
แสดงให้เห็นแล้วว่ำประเทศไทยมอีตัรำกำรเข้ำพักเฉลีย่
และอัตรำรำคำห้องพักเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุดประเทศหนึ่ง
ในภูมิภำคนี้
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จำกกำรบนัทกึพบว่ำ อุตสำหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 
มีอตัรำกำรเข้ำพกัเฉลีย่สงูกว่ำ 85% ตดิต่อกนัเป็นระยะ
เวลำ 48 คืนในช่วงสำมเดือนแรกของปี โดยที่รำคำ 
ห้องพกัเฉลีย่ต่อวัน (ADR) ของคนืท่ีขำยห้องพกัเหล่ำนัน้ 
ยังอยู่ในระดับสูงกว่ำรำคำห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) 
ของคืนที่ขำยห้องพักได้ต�่ำกว่ำ 85% อยู่ที่ 20.5%  
ด้วย กล่ำวได้ว่ำมีอัตรำเฉลี่ยของรำยได้ต่อจ�ำนวนห้อง
พักที่มีไว้จ�ำหน่ำย (RevPar) ต่อไตรมำสสูงที่สุดเท่ำที่ 
เคยถกูบนัทกึในประเทศไทยโดยบริษทัวจัิย STR Global8 

ในระยะส้ัน อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วของประเทศไทย 
จะยังคงขยำยตัวต่อไป โดยยังพึ่งพิงกับตลำดต่ำงๆ ที่มี 
อยู่ในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรมนี้จ�ำเป็นต้อง 
มีกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำในอีกหลำย
ส่วน รวมทัง้ยงัจ�ำเป็นต้องปรบัตวัให้เข้ำกบัควำมท้ำทำย 
ต่ำงๆ รวมไปถึงกำรเปล่ียนแปลงทีท่�ำให้ไม่สำมำรถด�ำเนนิ 
กำรได้ตำมปกติ ตลอดจนอุปสรรคต่ำงๆ ซึง่อำจขดัขวำง 
กำรเตบิโต ในกรณขีองอตุสำหกรรมโรงแรมแบบดัง้เดมิ 
บริษัท Airbnb ได้กลำยเป็นผู้เล่นที่ส�ำคัญในภำคธุรกิจ
โรงแรมทั่วโลก ซึ่งมีผลท�ำให้โรงแรมต่ำงๆ ประสบกับ
กำรแข่งขันที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี บริษัทวิจัยอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวชี้ให้เห็นว่ำ ผลกระทบในด้ำนกำรแข่งขัน
จำกบริษัท Airbnb จะมีมำกกว่ำในกลุ่มโรงแรมระดับ 
2-3 ดำว โดยในตลำดนี้ผู้บริโภคจะค่อนข้ำงมีควำม 
อ่อนไหวต่อรำคำ ขณะทีใ่นภำคธุรกจิโรงแรมระดบับนสดุ 
(Luxury) กำรสร้ำงแบรนด์และกำรมอบประสบกำรณ์
ที่ดีให้กับลูกค้ำเป็นเรื่องส�ำคัญสูงสุด ซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่ำช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับตลำดเฉพำะกิจที่มีอยู่
ในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี8

ในภำพรวมคำดกำรณ์ว่ำธรุกิจโรงแรมในกรงุเทพฯ ยังคง 
มศีกัยภำพท่ีจะเตบิโตได้ต่อไป ถึงแม้ว่ำสภำวะเศรษฐกจิ 
โลกในปัจจุบันจะเป็นอุปสรรคขัดขวำงกำรเติบโตใน
ระยะสั้น มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจ�ำนวนห้องพักโรงแรมจะ 
คงขยำยตัวในอตัรำทีส่งูขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน 
ตลำดโรงแรมระดบักลำงจนถึงระดบับนสดุ ผูเ้ชีย่วชำญ 
หลำยท่ำนเชื่อว่ำรำคำห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) และ
อัตรำเฉล่ียของรำยได้ต่อจ�ำนวนห้องพักที่มีไว้จ�ำหน่ำย 
(RevPar) มแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้ไปอกี เนือ่งจำกจะถกูขบั
เคลื่อนด้วยอัตรำเข้ำพักโดยเฉลี่ยที่อยู่ในระดับที่สูงข้ึน 
อันเป็นผลมำจำกควำมต้องกำรจ�ำนวนห้องพักของ
โรงแรมที่มีมำกขึ้น มำตรกำรต่ำงๆ ที่ริเริ่มโดยกำรท่อง
เท่ียวแห่งประเทศไทยจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่ม
เติมขึ้นจำกตลำดต่ำงๆ ที่ยังไม่มีใครเข้ำถึง โดยที่จะมุ่ง
ควำมสนใจให้กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงเพื่อที่
จะกระจำยไปสู่ตลำดกำรท่องเท่ียวอื่นๆ ซ่ึงคำดว่ำจะ
สำมำรถเพิ่มอุปสงค์ได้ ในด้ำนอุปทำน คำดว่ำจะมีกำร
สร้ำงห้องพักเพิม่ขึน้ 5,000 หน่วยได้เสร็จภำยในปี 2560 
ซึง่จะท�ำให้จ�ำนวนห้องพักท้ังหมดเพิม่ขึน้ 14% ถงึแม้ว่ำ 
จะไม่รวดเร็วนัก แต่ก็ถือว่ำเป็นกำรเติบโตในด้ำนบวก 
ส�ำหรับอุตสำหกรรมโรงแรม ท้ังนี้มีควำมเป็นไปได้ว่ำ 
กำรเติบโตของอุปสงค์จะแซงหน้ำอุปทำน ซึ่งจะท�ำให้
รำคำห้องพักสูงขึ้นในท่ีสุด นอกจำกนี้ ยังดูเหมือนว่ำ 
กำรเริ่มสร้ำงโรงแรมใหม่ๆ จะไม่มีกำรเลื่อนเวลำออก
ไป เนื่องจำกผู้ลงทุนต่ำงมีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรท่องเที่ยว
จะเป็นตวัขบัเคลือ่นหลกัทีส่�ำคัญต่อกำรเตบิโตของธรุกจิ
โรงแรมในประเทศไทย5

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ขณะที่ตลำดศูนย์ข้อมูลมีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน
ปัจจบุนั ผูใ้ห้บรกิำรศนูย์ข้อมลูและผูใ้ช้บรกิำรต่ำงมคีวำม 
พยำยำมที่จะพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันของตนเอง
ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำน 
เทคโนโลยี ข้อบังคับ และสภำพแวดล้อม กำรเข้ำสู่ยุค
ดิจิตอลของโลกและกำรกระจำยตัวไปทั่วมุมโลกของ
ผู้ต้องกำรใช้บริกำร ท�ำให้ภำคธุรกิจศูนย์ข้อมูลมีกำร
เตบิโตอย่ำงเข้มแขง็ สอดคล้องกบัควำมต้องกำรกำรจดั 
เก็บและส�ำรองข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2559 ธุรกิจศูนย์ข้อมูลยังคงเฟื่องฟูอย่ำงต่อเนื่อง
โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถำนะกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจใน
ภำพรวม ควำมต้องกำรเทคโนโลยีคลำวด์มีกำรเติบโต
เป็นอย่ำงมำก หลังจำกองค์กรต่ำงๆ มีกำรเพิ่มกำรใช ้
งำนระบบคลำวด์ลงในโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมทำง
เทคโนโลยี ผู้ให้บริกำรรำยใหญ่มีกำรเปลี่ยนไปสร้ำง 
ศูนย ์ข ้อมูลที่มีขนำดใหญ่ขึ้นในจ�ำนวนที่น ้อยลง 
เพื่อเป็นกำรกระจำยโครงสร้ำงพื้นฐำน ลดค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริกำร และตอบสนองควำมต้องกำรพืน้ทีเ่ซิร์ฟเวอร์ 
เพือ่รองรบัระบบคลำวด์ และข้อมลูดจิิตอลทีมี่ในปริมำณสงู

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวกับอธิปไตยของ
ข้อมลู (Data Sovereignty Laws) ท�ำให้มกีำรเกดิขึน้ของ 
ตลำดใหม่และกำรขยำยตัวของตลำดเก่ำทั่วโลก ผู้ให้ 
บริกำรศูนย์ข้อมูลรำยใหญ่ท้ัง 6 รำยซึ่งรวมถึงบริษัท 
Equinix, บรษัิท Digital Realty, บรษิทั DuPont Fabros 
Technology, บรษิทั CoreSite Realty,บรษิทั CyrusOne, 
และ บรษิทั QTS มกีำรขยำยตวัไปในตลำดต่ำงประเทศ 
ในอัตรำท่ีรวดเร็วกว่ำในอดีต โดยมีกำรขยำยตัวไปยัง
พืน้ท่ีซึง่มคีวำมต้องกำรทีเ่พิม่ขึน้จำกกฎหมำยทีเ่กีย่วกบั
อธิปไตยของข้อมูล และพื้นที่ตลำดเกิดใหม่

ในระดับโลก คำดว่ำตลำดธุรกิจศูนย์ข้อมูลท่ีมีผู้เช่ำใช ้
บรกิำรร่วมกันเป็นจ�ำนวนหลำยรำย (Multi-tenant Data 
Center) จะมีกำรเติบโตในอัตรำกำรเติบโตแบบทบต้น 
โดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) เท่ำกบัร้อยละ 12.1 ในช่วงระยะ 
เวลำระหว่ำงปี 2559 จนถึงปี 2561 โดยคำดว่ำธุรกิจ 
บริกำรกำรจัดกำรระบบคลำวด์จะมีอัตรำกำรเติบโต 
แบบทบต้นโดยเฉลีย่ต่อปีเท่ำกบัร้อยละ 16.6 จำกปัจจบัุน 
ถงึปี 2564 โดยเพิม่จำก 35,540 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัใน
ปี 2559 เป็น 76,730 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี 2560 

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ธุรกจิศนูยข์อ้มูลในระดบัโลก

อัตราการใช้พลังงาน (เมกะวัตต์) ของกลุ่มสถานที่จัดเก็บข้อมูลในปี 2559
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ทัง้น้ีคำดว่ำผู้ให้บรกิำรคลำวด์อนัดับต้นๆ จะมรีำยได้รวม 
กนัประมำณ 120,000 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัภำยในปี 2563 
หรือมีอัตรำกำรเติบโตแบบทบต้นโดยเฉลี่ยต่อปีเท่ำกับ
ร้อยละ 61.3 จำกรำยได้ 11,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐใน 
ปี 2558 

คำดกำรณ์ว่ำในปี 2560 ตลำดธุรกิจศูนย์ข้อมูลในสห-
รำชอำณำจักรจะมีกำรเติบโตที่ร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 10 
สอดคล้องกับแนวโน้มตลำด ซึ่งเป็นผลจำกกำรท่ีภำค 
องค์กรดั้งเดิม (Traditional) มีควำมต้องกำรพื้นที่ศูนย์
ข้อมลูเพิม่มำกขึน้ ทัง้นี ้เมอืงลอนดอนจดัได้ว่ำเป็นเมอืง
หลวงของศนูย์ข้อมลูในทวปียุโรป และเป็นเมอืงทีม่พ้ืีนที่ 
ศูนย์ข้อมูลมำกที่สุดเป็นอันดับสำมของโลก โดยมีพื้นที่ 
ของศูนย์ข้อมูลเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีศูนย์ข้อมลูทัง้หมด 
ในสหรำชอำณำจักรและร้อยละ 44 ของพ้ืนทีศ่นูย์ข้อมลู 
ทัง้หมดในทวปียโุรป เมือ่พจิำรณำจำกแนวโน้มล่ำสดุจะ 
เห็นว่ำเมืองลอนดอนจะสำมำรถด�ำรงควำมเป็นผู ้น�ำ 
ทำงด้ำนศูนย์ข้อมูลได้อย่ำงไม่มีกำรเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ 
คำดว่ำอุตสำหกรรมดิจิตอลของเมืองลอนดอนจะได้รับ
ผลกระทบจำกกำรทีส่หรำชอำณำจกัรขอถอนตัวจำกกำร
เป็นสมำชิกของสหภำพยุโรป (Brexit) เพียงเล็กน้อย 
โดยกำรประกำศเข้ำซ้ือศนูย์ข้อมูลในเมอืงสโลฟ์ (Slough) 
โดยไม่ได้เปิดเผยรำคำของบรษิทั Equinix จำกบรษัิท IO 
แสดงถึงควำมมั่นใจในกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงิน 
ของโลกของเมืองลอนดอนภำยหลังจำกกำรออกเสียง 
ขอถอนตัวจำกกำรเป ็นสมำชิกของสหภำพยุโรป 

อย่ำงไรก็ตำมกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวกับกำรปกป้องข้อมูลให้สอดคล้องกำรสหภำพ
ยโุรป (EU) เป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรบักำรถ่ำยโอนของข้อมลู 
ข้ำมประเทศอย่ำงอสิระ ในอนำคตควำมต้องกำรบรกิำร 
คลำวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของภำคองค์รจะเพิ่ม
ควำมเข้มแข็งในกับภำคอุตสำหกรรมดิจิตอลของเมือง
ลอนดอน และท�ำให้เมอืงลอนดอนยงัคงด�ำรงควำมส�ำคญั 
ในฐำนะผู้น�ำของตลำดศูนย์ข้อมูลในทวีปยุโรปต่อไป

ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำจำกบรรยำกำศกำรลงทุนโดยรวม
จะเห็นว ่ำนักลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรพัย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) 
มีควำมสนใจท่ีจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทศูนย์ข้อมูล
มำกข้ึน โดยมุ่งหวังกระแสรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน
ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Funds From Operations: 
AFFO) ท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้กองทรัสต์ท่ีลงทุนในศูนย์ข้อมูล 
ยังคงมีกำรรำยงำนผลประกอบกำรที่แข็งแกร่ง และให้ 
อัตรำผลตอบแทนท่ีสูงเมื่อเทียบกับกองทรัสต์ท่ีลงทุน 
ในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ กำรท่ีผลประกอบกำรภำค 
ธุรกิจศูนย์ข้อมูลขึ้นอยู่กับกำรเติบโตของปริมำณข้อมูล 
เป็นหลกั และไม่ขึน้อยูก่บัผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP),อตัรำกำรจ้ำงงำน และควำมเชือ่มัน่ของผูบ้ริโภค 
เท ่ำใดนักท�ำให้กองทรัสต์ที่ลงทุนในศูนย์ข ้อมูลม ี
ศกัยภำพสูงกว่ำกองทรสัต์ทีล่งทนุในสนิทรพัย์ประเภทอืน่ๆ 

แหล่องข้อมูล:

 (1) Strong Demand, Smart Growth. Data Center Outlook JLL (2016): 1-27. Web. 10 Mar 2017. 
 (2) Report: Data Center Market Trends ‘Strong Demand, Smart Growth’. Data Center Knowledge, 1 Aug 2016. Web. 10 Mar 2017.
 (3) Data Center REITs Q3 Update – Is the Sky Really Falling?. Data Center Knowledge, 7 Nov 2016. Web. 22 Mar 2017. 
 (4) CBRE: London will continue to dominate European data center market. Datacenter Dynamics, 10 Jan 2017. Web. 20 Mar 2017.
 (5) Data Center Market Kicks Off 2017 With Flood of Acquisitions. Data Center Knowledge, 9 Feb 2017. Web. 22 Mar 2017
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ในช่วงระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ หนึ่งในเทรนด์ส�ำคัญที่ 
เกิดข้ึนทั่วโลกคือกำรเติบโตของกำรศึกษำระบบ
นำนำชำต ิซึง่ในปี 2556 ขนำดของกำรศึกษำนำนำชำต ิ
มมีลูค่ำสงูถงึ 34,400 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั เพ่ิมข้ึนอย่ำง
มำกจำกปี 2552 ที่มีมูลค่ำรวมประมำณ 20,000 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ ทัง้นีภ้ำคกำรศกึษำนำนำชำตไิด้ผลตินกัเรียน 
จ�ำนวนเกือบ 3.5 ล้ำนคน ใน 238 ประเทศทั่วโลก 
ด้วยคุณลักษณะทีม่คีวำมน่ำสนใจเป็นพืน้ฐำน ผนวกกบั 
กำรขยำยตวัของกลุม่ผูมี้รำยได้ปำนกลำง อปุสงค์จงึเพ่ิม 
สูงขึ้นและยังสำมำรถฟื้นตัวได้อย่ำงรวดเร็วแม้ต้องพบ
กบัภำวะเศรษฐกจิทีต่กต�ำ่ เป็นทีเ่ห็นเด่นชัดว่ำโรงเรยีน 
นำนำชำตไิม่ใช่เป็นตลำดเล็กๆ ทีต่อบสนองควำมต้องกำร 
เฉพำะคนบำงกลุ่มอีกต่อไป ในควำมเป็นจริงโรงเรียน 
นำนำชำติเป็นตลำดขนำดใหญ่และก�ำลังได้รับควำม 
สนใจจำกผูล้งทนุ ผูร้บัเหมำ ผูผ้ลติวสัดกุ่อสร้ำง รวมถึง 
ผู้ให้บริกำรต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก1

ถึงแม้ว่ำตลำดโรงเรียนนำนำชำติจะมีควำมหลำกหลำย
อย่ำงมำก แต่สิ่งที่โรงเรียนนำนำชำติมีเหมือนกันก็คือ 
หลักสูตรกำรศกึษำ (ท้ังในระดบัชำตแิละระดับนำนำชำต)ิ 
ที่แตกต่ำงจำกหลักสูตรกำรศึกษำของประเทศเจ้ำบ้ำน 
โดยเน้นให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นสำกลและควำม
เป็นพลเมอืงโลก มคีวำมหลำกหลำยทำงสญัชำตขิองท้ัง 
ผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งในสมัยก่อนโรงเรียนนำนำชำติจะ 
จ�ำกัดให้บริกำรเฉพำะแก่บุตรธิดำของชำวต่ำงชำติที่
เข้ำมำพ�ำนักอำศัยอยู่ในประเทศหรือนักกำรทูตเท่ำนั้น
เนื่องจำกระบบกำรศึกษำในท้องถิ่นมีควำมเหมำะสม
น้อยกว่ำ แต่เมือ่เวลำผ่ำนไปเกดิกำรเปลีย่นแปลงขนำน 
ใหญ่ 80% ของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน
นำนำชำติกลับเป็นเด็กท้องถิ่นที่ส ่วนใหญ่มำจำก
ครอบครัวที่ร�่ำรวย และในปัจจุบันจ�ำนวนครอบครัวของ
ชนชั้นกลำงเกิดกำรขยำยตัว ต้องกำรผลักดันตัวเองให้
มฐีำนะทีด่ขีึน้ในประเทศทีก่�ำลงัพัฒนำ กลำยเป็นตวัขบั 
เคลือ่นส�ำคญัของกำรเติบโตของโรงเรยีนนำนำชำติ2 ตวั
ขับเคลื่อนเหล่ำนี้ได้เปลี่ยนตลำดจำกแบบที่ส่วนใหญ่ไม่
แสวงหำผลก�ำไรมำเป็นแบบธุรกิจที่มักจะต้องมีก�ำไร
เป็นพื้นฐำน

เมือ่จ�ำนวนโรงเรยีนนำนำชำตเิพ่ิมสงูข้ึน ผูป้ระกอบกำร 
ขนำดใหญ่ทีไ่ด้ควำมเชือ่ถอืกเ็ริม่เข้ำมำมบีทบำทในกำร
พัฒนำโรงเรียนเหล่ำนี้ในหลำยประเทศทั่วโลก จำก
รำยงำน The New 2016 Global Report ซึ่งจัดท�ำ 

โดยส�ำนักวจิยั ISC (องค์กรทีต้ั่งอยูใ่นสหรำชอำณำจกัร 
มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์ วิจัย และคอยติดตำมกำรพัฒนำ
ของตลำดโรงเรยีนนำนำชำต)ิ พบว่ำ ในเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำน 
มำ อปุทำนส�ำหรบัโรงเรยีนนำนำชำตทิีใ่ช้ระบบกำรศกึษำ 
K-12 ท่ีใช้ภำษำองักฤษเป็นสือ่กำรสอนมจี�ำนวนท้ังหมด 
8,257 โรงเรยีนหรอืเพิม่ข้ึน 41.5% ในช่วงเวลำเดยีวกนั 
นั้น จ�ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนในโรงเรียนนำนำชำติได้
เพิ่มขึ้นถึงมำกกว่ำ 4.3 ล้ำนคน หรือเพิ่มขึ้น 45.9%1 
ส�ำนักวิจัย ISC ยังท�ำนำยว่ำ ภำยในปี 2569 จ�ำนวน
โรงเรียนนำนำชำติท่ีใช้ระบบกำรศึกษำแบบ K-12 จะ
เพิ่มถึง 16,000 โรงเรียน และให้กำรศึกษำกับนักเรียน
จ�ำนวน 8.75 ล้ำนคน โดยมีรำยได้จำกค่ำเล่ำเรียนทั้ง
สิ้นเป็นเงิน 89,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ2

ในขณะท่ีกำรศึกษำนำนำชำติเป็นเทรนด์ท่ีก�ำลังมำ 
แรงท่ัวโลก เอเชยีซึง่รวมท้ังเอเชยีตะวนัตกและตะวนัออก 
กลำงถือเป็นผู้น�ำของธุรกิจนี้ในปัจจุบัน โดยเป็นตลำดที่
ใหญ่ท่ีสดุของกำรศกึษำนำนำชำต ิและมกีำรเตบิโตของ
จ�ำนวนนักเรียนถึง 55.7% ในช่วงเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
ท้ังนีเ้อเชยีมีส่วนแบ่งตลำดถึง 54% หรือ 4,448 โรงเรียน 
จำกโรงเรยีนนำนำชำตทิัง้หมด และมจี�ำนวนนกัเรยีนถงึ 
60% หรอื 2.55 ล้ำนคนจำกนกัเรยีนทัง้หมด ยิง่ไปกว่ำ 
นั้นประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และประเทศจีนเป็น
ผู้น�ำทั้งในด้ำนจ�ำนวนโรงเรียนและจ�ำนวนนักเรียนที่
สูงที่สุด โดยที่ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์มี 548 
โรงเรยีนและมนัีกเรยีน 564,200 คน ในขณะทีป่ระเทศ
จนีม ี547 โรงเรยีนและมนีกัเรยีน 265,400 คน รำยงำน 
หลำยฉบับท�ำนำยว่ำ ภมูภิำคเอเชยี-แปซิฟิกจะมโีรงเรยีน 
นำนำชำติมำกถึง 7,000 โรงเรียนที่ให้บริกำรนักเรียน
ได้ถึง 5 ล้ำนคนภำยในปี 2567

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของภำคกำรศึกษำอยู่ที่
รำยได้จำกค่ำเล่ำเรียนรำยปีของโรงเรียนนำนำชำติที่ใช้
ระบบกำรศึกษำแบบ K-12 ซึ่งเพิ่มขึ้น 45.9% ในช่วง 
เวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำจนมำอยู่ในระดับ 39,000 ล้ำน 
ดอลลำห์สหรฐั อันเนือ่งมำจำกกำรขยำยตวัมหำศำลของ 
ตลำด กำรเติบโตที่สูงมำกของรำยได้จำกค่ำเล่ำเรียนนี้ 
เป ็นตัวบ่งชี้ของตลำดท่ีมีปริมำณอุปสงค์มำกกว่ำ
ปรมิำณอุปทำน โดยมกีำรลงทะเบยีนเรียนของนกัเรยีน 
จำกกลุ่ม 5% ที่รวยที่สุดของครอบครัวท้องถิ่นที่ไม่ได้
ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก4

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ภาคการศึกษานานาชาติ
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เนื่องจำกกำรท�ำธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำหลัก ตลอดจนควำมแพร่หลำยเป็นที่รู้จักกันดี 
ของระบบกำรศึกษำของประเทศอังกฤษนั้นมีส่วน
ท�ำให้กำรศึกษำนำนำชำติเติบโตขึ้นมำเป ็นอย ่ำง
มำก นอกจำกนี้ถึงแม้ว่ำหลักสูตรนำนำชำติต่ำงๆ เช่น 
หลักสูตร International Baccalaureate (IB) และ
หลกัสตูร International Primary Curriculum (IPC) จะได้
รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่หลักสูตรกำรศึกษำของ 
องักฤษยงัคงเป็นหนึง่ในหลกัสตูรทีไ่ด้รบัควำมนยิมสงูสดุ
ตลอดมำ3 ท้ังนี้ตลำดกำรศึกษำของสหรำชอำณำจักร 
ได้ช่วยปูพื้นส�ำหรับบริกำรทำงกำรศึกษำในประเทศ
ต่ำงๆ ทั่วโลกไว้แล้วตลอดจนได้สร้ำงคุณูปกำรอย่ำงยิ่ง 
ทั้ งต ่ อควำมมั่ งคั่ งแห ่ งชำติและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ ซึ่งสำมำรถเห็นได้จำก 
จ�ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติที่หลั่งไหลเข้ำมำศึกษำใน
ประเทศองักฤษในแต่ละปี และโรงเรียนเอกชนทีม่ชีือ่เสยีง 
ของอังกฤษจ�ำนวนหนึ่งมีโรงเรียนในเครือหรือสำขำใน
ต่ำงประเทศมำกมำย อำทิเช่น โรงเรียนนำนำชำติฮำร์
โรว์ (Harrow International School), โรงเรยีนนำนำชำต ิ
โชรส์เบอร่ี (Shrewsbury International School), 

ดลัวชิอินเตอร์เนชัน่แนลคอลเลจ (Dulwich International 
College) และโรงเรยีนนำนำชำตเิวลลงิตนั (Wellington 
College International)4

จ�ำนวนท่ีเ พ่ิมสูงขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่องของนักเ รียนที่ 
ยอมจ่ำยค่ำเล่ำเรียนและเข้ำรับกำรศึกษำในโรงเรียน 
นำนำชำติในประเทศของตัวเองชี้ให้เห็นถึงควำมจริง 
ท่ีว ่ำพ่อแม่ของเด็กเหล่ำนี้มีแนวโน้มท่ีอยำกจะให้
ลูกของเขำได้รับกำรศึกษำในแบบของฝั ่งโลกตะวัน
ตกโดยท่ีใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน 
เพื่อท่ีจะได้รับคุณวุฒิท่ีมีมำตรฐำนเป็นท่ียอมรับกัน 
ท่ัวโลก และกำรท่ีรับประสบกำรณ์กำรศกึษำในโรงเรยีน 
นำนำชำตินั้น จะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดว่ำลูกของเขำ 
สำมำรถที่จะเข้ำไปเรียนในมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงได้1

ตลำดโรงเรียนนำนำชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกำร
สอนในเมืองไทยเริ่มจะขยำยตัวมำกข้ึนสอดคล้องกับ
กำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และ
เนื่องจำกรัฐบำลได้ตระหนักอย่ำงต่อเนื่องถึงแนว
โน้มกำรเจริญเติบโตท่ีดีและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของ

ตลาดโรงเรียนนานาชาติในเอเชีย

พันล้ำน

 โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ค่าเล่าเรียน(เฉลี่ย) รายได้รวม  
    (USD) (USD)

คิดเป็นร้อยละ
ของตลำดโลก

อัตราส่วนของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรของสหราชอาณาจักร

 แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย
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โรงเรยีนนำนำชำติในประเทศไทย5 จำกข้อมลูของส�ำนกั 
วจัิย ISC พบว่ำ ประเทศไทยอยูใ่นอันดบัที ่8 ของเอเชยี 
โดยวดัจำกจ�ำนวนของโรงเรยีนนำนำชำต ิประเทศไทยมี
โรงเรียนนำนำชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรสอน
อยู่ถึง 178 แห่ง มีครูมำกกว่ำ 7,300 คนและให้กำร 
ศึกษำกับนักเรยีนนำนำชำติมำกกว่ำ 65,000 คน ท้ังนี้ 
กรุงเทพฯ มีส่วนแบ่งตลำดใหญ่ที่สุด โดยมีโรงเรียน 
นำนำชำตถิงึ 106 แห่ง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกลุม่โรงเรยีน 
นำนำชำติในระดับพรีเมียม ประเทศไทยถือได้ว่ำเป็น
แหล่งที่ตั้งที่ส�ำคัญของโรงเรียนนำนำชำติชั้นน�ำซ่ึง 
ได ้รับกำรยอมรับว ่ำอยู ่ ในกลุ ่มโรงเรียนท่ีดี ท่ี สุด  
โดยมีผู้ใหบ้ริกำรหลกัไดแ้ก ่โรงเรียนนำนำชำตกิรงุเทพ 
(International School Bangkok) โรงเรียนนำนำชำติ 
ร่วมฤดี (Ruamrudee International School) และ 
โรงเรยีนนำนำชำตบิำงกอกพฒันำ (Bangkok Patana 
School) นอกจำกนี้ยังมีโรงเรียนนำนำชำติแห่งอื่นที่ได้ 
ลงหลักปักฐำนได้อย่ำงมั่นคงในประเทศไทย ได้แก่ 
โรงเรียนนำนำชำติเอ็นไอเอสที (NIST International 
School) โรงเรยีนนำนำชำติฮำร์โรว์ (Harrow International 
School) และโรงเรยีนนำนำชำตโิชรส์เบอรี ่(Shrewsbury 
International School) ซึ่งโรงเรียนสองแห่งหลังเป็น 
โรงเรียนเอกชนสญัชำตอัิงกฤษ โรงเรียนนำนำชำตเิหล่ำ 
นีจ้ะอยูใ่นระดบัต้นๆ ที่นักเรียนจะเลือกเรียนและมีกำร
เก็บค่ำเล่ำเรียนที่สูงมำก ที่ส�ำคัญโรงเรียนเหล่ำนี้ถูกจัด 
ให้อยูใ่นกลุม่โรงเรียนทีไ่ด้คะแนนสูงสุดในปี 2557 โดย 
เฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่เทยีบกบัโรงเรยีนนำนำชำตใินประเทศ 
อื่นๆ เช่นญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟินแลนด์ สวิส และอเมริกำ6

นอกจำกควำมต้องกำรของคนต่ำงชำติที่อำศัยใน
ประเทศไทยที่ต้องกำรเข้ำศึกษำในโรงเรียนนำนำชำติ 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศก็มี
ผลอย่ำงมำกต่อตลำดกำรศึกษำที่ใช้ระบบ K-12 ใน 
ประเทศไทยด้วย ครอบครัวที่ร�่ำรวยของไทยในประเทศ 
จ�ำนวนมำกขึ้นเร่ือยๆคอยมองหำที่เรียนในโรงเรียน
นำนำชำติระดับพรีเมียมของประเทศไทย อันเป็นควำม 
พยำยำมที่จะเพ่ิมโอกำสของกำรศึกษำให้อยู่ในระดับท่ี 
สูงขึ้น เกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรียนนำนำชำติในประเทศ 
ไทยใช้หลักสูตรกำรศึกษำแห่งชำติของประเทศอังกฤษ 
(ทั้งหมดหรือบำงส่วน) ในขณะที่ประมำณ 30% ใช้
หลักสูตรในระบบกำรศึกษำของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ส่วนอกี 14% ใช้หลกัสตูร International Baccalaureate 
(IB) ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรกำรศึกษำระดับต้น (IB 

Primary Years Programme) หลกัสตูรกำรศกึษำระดบั 
กลำง (IB Middle Years Programme) และหลักสูตร
กำรศกึษำระดบัประกำศนยีบตัรนำนำชำต ิ(IB Diploma 
Programme)7

จำกข้อมูลของสมำคมโรงเรียนนำนำชำติแห่งประเทศ 
ไทย (ISAT) ค่ำเล่ำเรยีนในโรงเรยีนนำนำชำตริะดบัพร-ี 
เมียมตำมปกติจะตกอยู่ในช่วงระหว่ำง 478,000 บำท
จนถึง 870,000 บำทต่อปี ซึ่งยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ลงทะเบยีน ค่ำบริหำรอำคำรและต้นทนุค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ อกี 
จ�ำนวนมำก โดยค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้มักจะน�ำไปใช้ในกำร 
สรรหำครูที่มีคุณภำพดีที่สุด ตลอดจนจดัสรรสิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวกและทรพัยำกรอืน่ๆ เพือ่ใช้สนบัสนนุกำรเรยีน 
กำรสอนให้กับนักเรียน7

 
ในขณะที่ควำมนิยมของโรงเรียนนำนำชำติเพิ่มสูงข้ึน 
อย่ำงต่อเนื่อง หนึ่งในควำมกังวลและปัญหำที่ใหญ่ที่สุด 
ก็คือ กำรสรรหำครูและผู้น�ำท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมที่ 
จะมำให้กำรศกึษำกบัเดก็นักเรยีน เกณฑ์มำตรฐำนหลกั 
ท่ีผู้ปกครองจ�ำนวนมำกเลือกใช้คือกำรท่ีโรงเรียนมีครู
ส่วนใหญ่จำกประเทศในซีกโลกตะวันตกที่มีคุณวุฒิได้
รับควำมเคำรพนับถือ ซึ่งเกณฑ์มำตรฐำนดังกล่ำวเป็น 
สิ่งท่ีสำมำรถบรรลุได้ยำก ส�ำนักวิจัย ISC ท�ำนำยว่ำ 
ภำยใน 10 ปี เพื่อสนองตอบกับควำมต้องกำรทั่วโลก
จ�ำนวนครูจะต้องเพ่ิมขึน้ถึง 780,000 คน ซ่ึงเป็นสองเท่ำ 
ของจ�ำนวนครูท่ีท�ำงำนเต็มเวลำอยู่ในภำคกำรศึกษำใน
ปัจจุบัน แต่หำกมองในประเทศไทยจะเห็นว่ำมีกำรเพิ่ม
จ�ำนวนของครูต่ำงชำติในช่วงระยะเวลำ 7 ปีท่ีผ่ำนมำ
เพยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้ ซึง่ผูช้�ำนำญกำรระบวุ่ำ สำเหตขุอง 
กำรเพิ่มที่เล็กน้อยนั้นอำจเกิดจำกปัญหำควำมไม่สงบ
ทำงกำรเมอืงเอง ท�ำให้ครูต่ำงชำตลัิงเลทีจ่ะมำท�ำงำนใน 
ประเทศไทย อย่ำงไรก็ดีควำมส�ำเร็จของภำคกำรศึกษำ 
นำนำชำติในประเทศไทยได้สร้ำงควำมหวังว่ำประเทศ 
ไทยจะกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติของ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยจะได้รับกำร 
สนับสนุนอย่ำงต ่อเนื่องจำกรัฐบำลในกำรพัฒนำ
โรงเรียนนำนำชำติแห่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีกำรคำด
กำรณ์ว่ำภำคกำรศึกษำนำนำชำติในประเทศไทยจะมี
อัตรำเติบโตแบบทบต้นอยู่ในระดับ 6.5% ต่อปี ในช่วง 
ระยะเวลำจำก ปี 2559 ถึงปี 25638

รายงานประจ�าปี 2559
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท แลนด์มำร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด 

บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ำกัด 
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์) 

บริษัท เอชวำยยูเค จ�ำกัด***
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์)

บริษัท ซีจีดี ดำต้ำ จ�ำกัด 
(เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
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บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป 
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อย่อ : CGD
ที่ตั้ง : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กทม. 10330
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107538000177 (บมจ.540)
ประเภทธุรกิจ : การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน : 10,814,953,771 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 10,814,953,771 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทุนที่ช�าระแล้ว  : 7,336,295,227 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 7,336,295,227 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
มูลค่าตราสารหนี้คงค้าง : บรษิทัมตีัว๋แลกเงนิระยะสัน้อายไุม่เกนิ 270 วนั คงค้าง มลูค่ารวม 1,500 ล้านบาท 
  และมีตราสารหนี้ระยะยาวคงค้าง มูลค่ารวม 1,150 ล้านบาท 
  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
เว็บไซด์ : http://www.cgd.co.th 
ที่ตั้งสาขา : -ไม่มี-
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 0-2658-7888 ต่อ 146 โทรสาร 0-2658-7880 
  อีเมล์ Info_ir@cgd.co.th
เบอร์ติดต่อ  : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880

_________________________________________________________________________________________________________________

2. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท : บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายให้เช่า ด�าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์และการถือหุ้นในบริษัทอื่น
ที่ตั้ง : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 210.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 21,000,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

......................................................................................................................................................................................................
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ชื่อบริษัท : บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ�ากัด*
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้า
ที่ตั้ง : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 50.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 1,000,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท 
ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
  (ถือหุ้นผ่านบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด)
หมำยเหตุ
*ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

......................................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัท : บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด*
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้ง : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 50.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 1,000,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท 
ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
  (ถือหุ้นผ่านบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด)
หมำยเหตุ 
*ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

......................................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัท : บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จ�ากัด*
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้า
ที่ตั้ง : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 50.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 1,000,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท 
ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
  (ถือหุ้นผ่านบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด)
หมำยเหตุ 
*ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

......................................................................................................................................................................................................
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ชื่อบริษัท : บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด๊นซ์ จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท
ที่ตั้ง : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียน : 131,193,880 บาท ประกอบด้วยหุ้นบุริมสิทธิ จ�านวน 6,690,900 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นและ 10 บาท และหุ้นสามัญ จ�านวน 6,428,488 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ทุนช�าระแล้ว  32,805,970 บาท (เรียกช�าระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท)
ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
  (ถือหุ้นผ่านบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด)

......................................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร และซ่อมแซมอาคาร
ที่ตั้ง : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 1.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 100,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

......................................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด
  จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้ง : Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, Central, 
  Hong Kong
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 139,009,673 ดอลล่าร์ฮ่องกง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 
  จ�านวน 139,009,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์ฮ่องกง 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

......................................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
  จดทะเบียนในสาธารณรัฐมอริเชียส
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้ง : 8th Floor, Medine Mews, La Chaussee Street, 
  Port Louis, Mauritius
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 17,912,281 ดอลล่าร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 17,912,281 หุ้น  
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

......................................................................................................................................................................................................
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ชื่อบริษัท : บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด 
  จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 5,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 5,000,000 หุ้น  
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
  (ถือหุ้นผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด)

......................................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัท : บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด 
  จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 5,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 5,000,000 หุ้น  
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

......................................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัท : บริษัท เอชวายยูเค จ�ากัด
  จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว : 1 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 1 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

_________________________________________________________________________________________________________________

3. บุคคลอ้ำงอิงอื่น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี : นางนิสากร ทรงมณี
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
  อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 
  เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 และประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 12 ท่าน  
ในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ 7 ท่าน

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง

1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2 นายสดาวุธ เตชะอุบล รองประธานกรรมการ

3 นายศุภกร พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5 นายชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6 นายกวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ

7 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ

8 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ

9 นายเบน เตชะอุบล กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล กรรมการ 

11 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย กรรมการ 

12 นายยู ซิง ซี กรรมการ

รายงานประจ�าปี 2559
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2559 - 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

ล�าดับ รายช่ือ
จ�านวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท

จ�านวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

จ�านวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 11/11 - -

2 นายสดาวุธ เตชะอุบล 11/11 - -

3 นายศุภกร พลกุล 10/11 8/8 2/2

4 พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี 7/11 5/8 1/2

5 นายชู เฟ็ง เช 10/11 7/8 -

6 นายกวินธร อัตถากร 5/11 - -

7 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ 9/11 - -

8 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย 6/11 - -

9 นายเบน เตชะอุบล 11/11 - 2/2

10 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 7/11 - -

11 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย 5/11 - -

12 นายยู ซิง ซี 6/11 - -

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผูกพนับรษัิท คอื นายเบน เตชะอบุล หรอื นายสดาวธุ เตชะอุบล คนใดคนหนึง่ลงลายมอืชือ่ 
และประทับตราส�าคัญของบริษัท 

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี้

1. จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม

2. ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
รวมทั้งการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

3. ร่วมกับคณะผู้บริหารก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นและให้เกิดขึ้นจริง

4. พิจารณาและหารือเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นส�าคัญท่ีเกี่ยวกับทิศทางและ
นโยบายของบริษัท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ การลงทุนต่างๆ การก่อหนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และเป้าหมายการบริหารงาน เป็นต้น

5. พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส

6. ก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม และให้มีระบบควบคุมภายในท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ 
มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

7. ก�ากบัดแูลให้มกีารตรวจสอบ ทัง้จากผู้ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก ให้มกีารท�าหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธิผล

8. ก�ากบัดแูลให้มกีารสือ่สารและการเปิดเผยสารสนเทศในเรือ่งต่างๆ ให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างถกูต้องเหมาะสม

9. พิจารณามอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ�านาจด�าเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและติดตาม
ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

10. ตดิตามการด�าเนนิงานของบรษิทั และความคบืหน้าในการด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบรษิทัการปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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11. ก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ผูบ้รหิารระดบัสูงเป็นผูป้ฏบิติัตามนโยบาย
และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งก�ากับดูแลให้
บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

2. คณะผู้บริหาร

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีคณะผู้บริหารตามนิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ ช่ือ-สกุล ต�าแหน่ง

1 นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายเบน เตชะอุบล รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ (รักษาการ)

3 นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน

4 นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ

5 นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการขาย

6 นางสาวจริยกรณ์ โสดาธันยพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการขาย

7 นางสาวขวัญฤดี มณีวงศ์วัฒนา รองกรรมการผู้จักการ ส่วนงานการตลาด 

8 นายวรากร เตชะมนตรีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนา

9 นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน

หมายเหตุ: 

1.นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์ ได้รับอนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
2.นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ ได้รับอนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

1. เป็นผู้ก�ากับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรือคณะกรรมการอืน่ๆ ของบรษิทั 
ตลอดจนก�ากับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด  
ค�าสั่ง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัททุกประการ  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มอี�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจและ/หรือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ค�าสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�าหนดไว้

3. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ทั้งน้ี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ  
ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษัท

4. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทรวม
ทั้งก�าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท�าสัญญาดังกล่าว 

5. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติ

6. พิจารณาจัดสรร เงินบ�าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระท�ากิจการให้บริษัท

รายงานประจ�าปี 2559
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7. มีอ�านาจอนุมัติธุรกรรมของบริษัทตามรายละเอียดจ�านวนเงินที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการ เช่น

ก. รายการประเภทสนิทรพัย์หรอืบรกิารกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมขีนาดรายการไม่เกนิ 1 ล้านบาท 
หรือไม่เกินร้อยละ 0.03 ของ NTA (จ�านวนที่สูงกว่า)

ข. รายการประเภทความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 100 
ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (จ�านวนที่สูงกว่า)

ค. การขออนมุตัซิือ้คอมพวิเตอร์ เฟอร์นเิจอร์ เครือ่งใช้ส�านกังานเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิาน ทีม่วีงเงนิไม่เกนิ 10 ล้านบาท
ต่อครั้ง เป็นต้น

ง. การอนมัุตใินการท�าลายทรัพย์สนิ หรอืการตัดหนีส้ญู หรอืการตัดจ�าหน่ายสนิทรัพย์ออกจากบัญชโีดยไม่มมีลูค่า
ซากในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มมีตแิต่งต้ังนายฉัตรชยั ช่อดอกรกั ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษทั ซึง่บคุคลดงักล่าวเป็นบคุคลผูท้รง
คุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
บริษัทได้ ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท

1. เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบรษิทั ในการประสานงานเพือ่ให้การจดัประชมุกรรมการบรษิทั และการจดัประชมุ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 
แนวปฏบิตัทิีด่ ีและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เช่น พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น

2. ดแูลเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่างๆ ของบรษิทั เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท 
กฎและระเบยีบของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงหน้าที่การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. จดัท�าและเก็บรกัษาเอกสารส�าคญัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

5. ดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพือ่ให้กรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น
จ�านวน 4,560,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสคณะกรรมการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายช่ือ ต�าแหน่ง จ�านวนเงิน (บาท)

1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 600,000

2 นายสดาวุธ เตชะอุบล รองประธานกรรมการ 360,000

3 นายศุภกร พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

480,000

4 พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

420,000

5 นายชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 420,000

6 นายกวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ 360,000

7 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ 360,000

8 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ 360,000

9 นายเบน เตชะอุบล กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

240,000

10 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล กรรมการ 360,000

11 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย กรรมการ 240,000

12 นายยู ซิง ซี กรรมการ 360,000

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่ากรรมการอื่น
   - ไม่มีค่าตอบแทนส�าหรับการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ในปี 2559 ข้อมูลถึงเดือนธันวาคม บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ 
เป็นจ�านวนเงินรวม 36,612,604 บาท 

(2) ค่ำตอบแทนอื่นๆ 
(ก) เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
และบริษัทย่อย ในปี 2559 ข้อมูลถึงเดือนธันวาคม เป็นจ�านวน 1,009,675 บาท 

รายงานประจ�าปี 2559
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5. บุคลากร 

(1) จ�านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงาน แบ่งตามแต่ละสายงานได้ดังนี้ 

ล�าดับ ฝ่าย จ�านวนพนักงาน (คน)

1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1

2 ส่วนงานก�ากับดูแลกิจการ 1

3 ส�านักตรวจสอบภายใน 2

4 ส่วนงานพัฒนา 4

5 ส่วนงานโครงการ 11

6 ส่วนงานขาย 15

7 ส่วนงานการตลาด 6

8 ส่วนงานปฏิบัติการ 33

9 ส่วนงานลงทุน 1

10 ส่วนงานบัญชี 8

จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด 82

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด

(2) ค่ำตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต.)

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทในปี 2559 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ  
ค่าตอบแทนพิเศษและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวนทั้งสิ้น 67,666,507 บาท

ค่าตอบแทน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือน โบนัส 60,694,170

ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ 5,370,731

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,601,606

รวม 67,666,507

(3) นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร

บรษิทัได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของบคุลากรซึง่เป็นทรัพยากรทีมี่ค่ายิง่และเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะท�าให้บรษิทัประสบความ
ส�าเร็จ จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถท�างานในปัจจุบันได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีความพร้อม มีศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ยัง
เน้นให้บุคลากรของบริษัทมีความสามารถในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม โดยส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของตนเองผ่านการจัดฝึกอบรมภายในบริษทัและการจดัส่งบคุลากรเข้ารบัการฝึกอบรมภายนอกอย่างสม�า่เสมอ 

โดยทีผ่่านมาบรษิทัได้มกีารจดัฝึกอบรมภายในบรษิทัเพือ่ให้พนกังานมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั ความคาดหวงั 
รวมทัง้เสรมิสร้างทศันคต ิสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิติงานให้แก่พนักงาน นอกจากน้ี บรษิทัยังได้จดัส่งพนักงานเข้าอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

55



ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 

ล�าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
ร้อยละของจ�านวน

หุ้นทัง้หมด

1 นายสดาวุธ เตชะอุบล 1,275,000,000 17.38

2 นายเบน เตชะอุบล 1,025,693,333 13.98

3 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 684,223,700 9.33

4 นายทอมมี่ เตชะอุบล 468,867,000 6.39

5 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.66

6 นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 182,740,400 2.49

7 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 166,025,700 2.26

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 161,803,021 2.20

9 นายส�าเริง มนูญผล 157,302,500 2.14

10 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 142,000,000 1.94

ทีม่า: รายงานรายชือ่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน เม่ือวนัท่ี 17 มนีาคม 2560 ซ่ึงจัดท�าโดยบรษัิท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผล  
มอีตัราน้อยกว่าอตัราทีก่�าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมนุเวยีนในการด�าเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
จะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะด�าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป 
บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินของ บริษัทย่อย  
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่างๆ ท้ังหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับ 
กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

รายงานประจ�าปี 2559
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ประวัติคณะกรรมการ

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ 

อำยุ 70 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท และปรญิญาเอก (Ph.D.) สาขาประวัตศิาสตร์ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University, USA
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา (Humanities) จาก Schiller International University, UK
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรม
• ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่63/2550 IOD
• ประกาศนยีบัตรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบันวิทยาการตลาดทนุ รุน่ที ่14/2555
• Anti - Corruption for Executive Program รุ่นที ่7/2556 IOD
• หลกัสตูร “Successful Formulation & Execution of Strategy” (SFE) รุน่ที ่22/2557 IOD
• หลกัสตูร “Role  of  the Chairman Program ”รุ่นที ่ 39/2559 IOD
• หลกัสตูร “Advanced Audit Committee Program” รุ่นที่23/2559 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2549 - ปัจจบุนั

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  2557 - ปัจจุบัน
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 
• ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2558 - ปัจจบัุน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการบรษัิท 2556 - ปัจจบัุน
• ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการบรหิารบรษิทั 2557 - 2559

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2555 - 2559

บริษัท สปอร์ตแอนด์รีครีเอชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ�ากัด
• ประธานบรษัิท 2553 - ปัจจบุนั

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2550 - ปัจจบุนั
• ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
• กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ 2557 - ปัจจุบนั

หอการค้าอังกฤษ
• ทีป่รึกษากติติมศักดิ ์ 2550 - ปัจจบุนั

กระทรวงการต่างประเทศ
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 2546 - 2549 
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงดบัลนิ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

รายงานประจ�าปี 2559
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นายสดาวุธ เตชะอุบล
รองประธำนกรรมกำร 

อำยุ 65 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาตรสีาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
• ประกาศนยีบัตร Commerce Davis School, Brighton, UK
• Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, USA

กำรอบรม
• ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่66/2550 IOD
• ประกาศนยีบัตรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบันวิทยาการตลาดทนุ รุน่ที ่12/2554
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดับสงูด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ท่ี 7/2559
• หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2559

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  17.38
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร บิดาของนายเบน เตชะอุบล

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ  2553 - ปัจจบัุน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2558 - ปัจจบัุน

บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
• กรรมการ  2558 - ปัจจบัุน

บริษัท เอเซียโซนเวนเจอร์ จ�ากัด
• กรรมการ 2558 - ปัจจบัุน

บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
• กรรมการ 2558 - ปัจจบัุน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2557 - ปัจจุบนั

ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของสาธารณรัฐประชาชนจีน)
• กรรมการบรหิาร  2556 - ปัจจบัุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2555 - ปัจจบุนั

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
• นายกสมาคม 2553 - ปัจจบัุน

บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  2553 - ปัจจุบัน

บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จ�ากัด
• กรรมการ 2549 - ปัจจุบัน

บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จ�ากัด
• กรรมการ 2549 - ปัจจุบัน

บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด
• กรรมการ 2548 - ปัจจุบัน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด
• ประธานกรรมการ 2537 - ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2552 - ม.ค. 2560

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายเบน เตชะอุบล
กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

อำยุ 38 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย (LLB), University of New South Wales, ซดินย์ี ประเทศออสเตรเลยี
• ปรญิญาตร ีCommerce (BCOM), University of New South Wales, ซดินีย์ ประเทศออสเตรเลยี

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  13.98
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร บุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ  2552 - ปัจจบุนั

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
• กรรมการ 2556 - ปัจจบุนั

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด
• กรรมการ 2557 - ปัจจบุนั

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
• กรรมการ 2556 - ปัจจบุนั

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด
• กรรมการ 2556 - ปัจจบุนั

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด 
• กรรมการบรหิาร 2556 - ปัจจุบนั

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการบรหิาร  2551 - 2553

บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จ�ากัด
• กรรมการ  2549 - 2553

บริษัท โปรฟิท เวนเจอร์ จ�ากัด 
• กรรมการ  2549 - 2553

บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ�ากัด
• กรรมการ  2549 - 2553

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด 
• กรรมการ  2548 - 2553

บริษัท เอเซีย โซน เวนเจอร์ จ�ากัด
• กรรมการ  2548 - 2553

บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด
• กรรมการ  2548 - 2553

บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
• กรรมการ  2548 - 2553

รายงานประจ�าปี 2559
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นายศุภกร พลกุล
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ 

อำยุ 59 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
• ปรญิญาตร ีนติิศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547 IOD 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69/2549 IOD 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16/2550 IOD
• Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 IOD 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจบัุน
• ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด
• กรรมการผูจ้ดัการ 2557 - ปัจจบุนั

สมาคมอัสสัมชัญ (สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ)
• กรรมการและอุปนายก  2543 - ปัจจบัุน

บริษัท เอ - โฮสต์ จ�ากัด
• กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  2549 - 2556

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 2548 - 2558

บริษัท สวนปาล์มฟาร์มนก จ�ากัด
• กรรมการผูจ้ดัการ 2540 - 2556

บริษัท รีเลติ้ง บิสซิเนส จ�ากัด
• กรรมการ  2539 - 2556

บริษัท บ้านเกาะริมน�้า จ�ากัด
• กรรมการ 2537 - 2556 

บริษัท ไทยเน็กซ์ จ�ากัด
• กรรมการผูจ้ดัการ 2532 - 2556

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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พล.ต.ท. วีรพงษ์ ช่ืนภักดี
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ

อำยุ 59 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาพัฒนบรหิารศาสตร์มหาบัญฑติ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปรญิญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• รฐัประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553 IOD
• Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2552 - ปัจจบัุน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ 2557 - ปัจจบัุน

บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ  2554 - 2559

บริษัท ฟูสิน อุตสาหกรรมการเหมืองแร่ (ประเทศไทย)จ�ากัด 
• กรรมการ  2557 - ปัจจบุนั

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  2554 - ปัจจุบัน

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 2558 - ปัจจบัุน

บริษัท สเตรกา จ�ากัด(มหาชน)
• ประธานกรรมการ  2560 - ปัจจบัุน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ 2559 - ปัจจบุนั 
• ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 9 2558 - 2559
• ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 7 2557 - 2558
• รองผูบ้ญัชาการ ผูบั้งคบับัญชาต�ารวจภธูร ภาค 4 2556 - 2557
• รองผูบ้ญัชาการ ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ 2555 - 2556
• รองผูบ้ญัชาการ ผูบั้งคบับัญชาต�ารวจภธูรภาค 8  2554 - 2555

บริษัท ปอแก้ว วิศวกรรม จ�ากัด
• ทีป่รึกษากฎหมายและการบรหิาร 2554 - 2556

รายงานประจ�าปี 2559
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นายชู เฟ็ง เช
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ 

อำยุ 49 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปรญิญาตร ีScience in Electrical Engineering, The Cooper Union, USA 

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2551 - ปัจจบัุน

บริษัท มาร์จินอล จ�ากัด 
• รองกรรมการผู้จดัการ 2548 - ปัจจบัุน

พล.อ.อ. เพิม่เกียรติ ลวณะมาลย์
กรรมกำรอิสระ 

อำยุ 64 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตร์มหาบัณฑติ สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
• ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์บัณฑติ โรงเรยีนนายเรอือากาศ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอสิระ 2556 - ปัจจบัุน

กองทัพอากาศ 
• รองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 2555 - 2556
• เสนาธิการทหารอากาศ 2554 - 2555
• รองเสนาธกิารทหารอากาศ 2552 - 2554
• ผูช่้วยเสนาธกิารทหารอากาศ ฝ่ายยุทธบรกิาร 2551 - 2552

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายกวินธร อัตถากร
กรรมกำรอิสระ 

อำยุ 42 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปรญิญาตร ีMechanical Engineering with Business Management (Hons), University of Sussex Brighton, UK 

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอสิระ 2552 - ปัจจบุนั

บริษัท อาร์ทลิงค์ จ�ากัด 
• กรรมการ 2545 - ปัจจบุนั

มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ - ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย 
• รองประธานกรรมการ 2542 - ปัจจบุนั

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ 2554 - ปัจจบุนั

บริษัท เอคโค่ 360 จ�ากัด
• ประธานกรรมการ 2553 - 2558

บริษัท โอโซน เทคโนโลยี จ�ากัด
• กรรมการผูจ้ดัการ 2549 - 2553

รายงานประจ�าปี 2559

64



พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชยั
กรรมกำรอิสระ 

อำยุ 50 ปี

กำรศึกษำ
• รฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัเคนทกักสีเตต สหรฐัอเมรกิา
• รฐัประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (นรต. 43)

กำรอบรม
• หลักสูตรนักบริหาร การยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร.13) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Supervisory Criminal Investigation Course สถาบัน ILEA (International Law Enforcement Academy) 

สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอสิระ 2558 - ปัจจบัุน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
• ผูบ้งัคับการต�ารวจภธูรจังหวัดนครปฐม 2559 - ปัจจบัุน
• ผูบ้งัคับการต�ารวจภธูรจังหวัดนครนายก 2557 - 2559
• ผูบ้งัคับการอ�านวยการ ส�านกังานส่งก�าลงับ�ารงุ 2556 - 2557
• รองผูบ้งัคบัการ กองบังคับการสบืสวนสอบสวน ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง 2554 - 2556
• รองผูบ้งัคบัการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 5 ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง  2552 - 2554 

นายจิรศกัดิ์ ผ่องหทัยกุล
กรรมกำร 

อำยุ 46 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  3.66
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ 2553 - ปัจจบัุน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย
กรรมกำร 

อำยุ 36 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ Imperial College London
• ปรญิญาตร ีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ University College London

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  0.36
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ 2556 - ปัจจบุนั
• รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ 2556 - 2559
• ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 2553 - 2556

The Great Room 
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 2559 - ปัจจบุนั

Capital H Private Ltd
• กรรมการ 2558 - ปัจจบุนั 

Credit Suisse
• Business development  2552 

Citigroup
• Strategy, Merger & Acquisitions  2548 - 2551

นายยู ซิง ซี
กรรมกำร 

อำยุ 33 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาตร ีBusiness, Marketing and Advertising, University of Technology, ซิดนย์ี ประเทศออสเตรเลยี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  1.94
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ 2558 - ปัจจบุนั

Campfire 
• ผูก่้อต้ัง และกรรมการ 2558 - ปัจจบัุน

Providore Global Australia
• ผูก่้อต้ัง และกรรมการ 2554 - ปัจจุบัน

Landcorp
• ผูก่้อต้ัง และกรรมการ 2553 - ปัจจบุนั 

Buildcorp
• ผูก่้อต้ัง และกรรมการ 2553 - ปัจจบัุน

Ancardi, Hong Kong
• ผูก่้อตัง้ 2551 - ปัจจบัุน

Wang Kai Development
• ผูก่้อต้ัง และกรรมการ 2550 - ปัจจบัุน

รายงานประจ�าปี 2559
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ประวัติคณะผู้บริหาร

นายเบน เตชะอุบล
กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

อำยุ 38 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย (LLB), University of New South Wales, ซดินย์ี ประเทศออสเตรเลยี
• ปรญิญาตร ีCommerce (BCOM), University of New South Wales, ซดินย์ี ประเทศออสเตรเลยี

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  13.98
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร บุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ  2552 - ปัจจบุนั

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
• กรรมการ 2556 - ปัจจบุนั

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด
• กรรมการ 2557 - ปัจจบัุน

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
• กรรมการ 2556 - ปัจจบุนั

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด
• กรรมการ 2556 - ปัจจบุนั

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด 
• กรรมการบรหิาร 2556 - ปัจจบุนั

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการบรหิาร  2551 - 2553

บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จ�ากัด
• กรรมการ  2549 - 2553

บริษัท โปรฟิท เวนเจอร์ จ�ากัด 
• กรรมการ  2549 - 2553

บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ�ากัด
• กรรมการ  2549 - 2553

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด 
• กรรมการ  2548 - 2553

บริษัท เอเซีย โซน เวนเจอร์ จ�ากัด
• กรรมการ  2548 - 2553

บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด
• กรรมการ  2548 - 2553

บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
• กรรมการ  2548 - 2553

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายฉัตรชยั ช่อดอกรัก
เลขำนุกำรบริษัท 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนบัญชีและกำรเงิน
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

อำยุ 33 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวิทยาลยัมหิดล
• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 67/2015 IOD
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 14/2016 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จดัการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน 2555 - ปัจจบัุน

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด 
• กรรมการ 2557 - ปัจจบุนั

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
• กรรมการ 2557 - ปัจจบัุน

บริษัท ออสสิริส จ�ากัด
• ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 2552 - 2555

นางสาวจริยกรณ์ โสดาธันยพัฒน์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนขำย 

อำยุ 58 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารการจดัการ มหาวิทยาลยักรงุเทพ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จดัการ ส่วนงานขาย 2556 - ปัจจุบนั

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 2550 - 2555

รายงานประจ�าปี 2559
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นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนขำย 

อำยุ 44 ปี

กำรศึกษำ

• ปรญิญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University Of Baltimore, USA

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จดัการ ส่วนงานขาย 2557 - ปัจจบัุน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
• ผูอ้�านวยการฝ่ายขายและการตลาด 2549 - 2557

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
• ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ แผนกงานโครงการอาคารสงู 2545 - 2548

นางสาวขวัญฤดี มณีวงศว์ัฒนา
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนกำรตลำด 

อำยุ 40 ปี

กำรศึกษำ
• ปริญญาโท Science in Mass Communications, Fort Hays State University, USA 
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จดัการ ส่วนงานการตลาด 2556 - ปัจจุบัน

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 
• รองผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่ายสือ่สารองค์กร 2549 - 2556

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนปฏิบัติกำร 

อำยุ 41 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมติร 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  0.0098
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จดัการ ส่วนงานปฏิบัตกิาร 2560 - ปัจจบุนั
• ผูอ้�านวยการ ส่วนงานบัญชแีละการเงนิ 2557 - 2559

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ผูอ้�านวยการ สายงานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงนิ 2551 - 2557

นายวรากร เตชะมนตรีกุล
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนพัฒนำ 

อำยุ 38 ปี

กำรศึกษำ
• ปรญิญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Savannah College of Art and Design, USA
• ปรญิญาตร ีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จดัการ ส่วนงานพฒันา 2559 - ปัจจบัุน
• ผูอ้�านายการ ส่วนงานพฒันา 2557 - 2559

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน
• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายออกแบบและพฒันาสินค้า 2555 - 2557

Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart, and Associates Atlanta, GA, USA
• Senior Architect 2549 - 2555

รายงานประจ�าปี 2559
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นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนลงทุน 

อำยุ 33 ปี

กำรศึกษำ

• ปริญญาตรี Commerce, University of Melbourne, Australia

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จดัการ ส่วนงานลงทนุ 2559 - ปัจจบัุน

บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จ�ากัด 
• รองประธานกรรมการ ส่วนงานลงทนุและโครงการ 2557 - 2559

บริษัท แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จ�ากัด
• ผูบ้ริหาร ส่วนงานลงทนุ 2555 - 2557

บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• ผูบ้ริหาร ส่วนงานวาณชิธนกิจ 2550 - 2554

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ากัด
• นกัวเิคราะห์ ส่วนงานตลาดทุน 2549 - 2550

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. ประวัติควำมเป็นมำของบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2525 ในรูปแบบ
บริษัทจ�ากัด ในชื่อ บริษัท ไดอาน่าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 
จ�ากัด โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก ประเภทห้างสรรพสินค้า 
ในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
ดราก้อน วนั จ�ากัด (มหาชน) รวมถงึได้มกีารเปลีย่นแปลง
ลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจการลงทุนโดยการ 
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และได้เข้าเป็น
บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ใน
วนัที ่25 มถินุายน 2550 ต่อมาบรษิทัได้มกีารเปลีย่นแปลง
โครงสร้างการผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการบริหารโดยมี  
นายเบน เตชะอุบล เข้ามาเป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ และ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ประกอบกับบริษัทได้เพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายฐานธุรกิจไป
ยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ในเดือน
พฤษภาคม 2553 

ในเดอืนมกราคม 2554 บรษิทัได้เข้าซือ้และรบัโอนกจิการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer-EBT) จากบริษัท 
แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ�ากัด (“LDG”) ซึ่งการ
ซื้อและรับโอนกิจการจาก LDG นั้น มีขนาดรายการเกิน
กว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นการจดทะเบียนโดยอ้อม 
(Backdoor Listing) ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทได้
ซ้ือและรบัโอนกจิการท้ังหมดของ LDG เสรจ็สมบูรณ์ โดยมี
นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 
มีนายเบน เตชะอุบล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมี
กลุ่มของนายเบน เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวม

กนัจ�านวน 4,153,680,028 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 67.13 
ของทุนช�าระแล้วของบริษัท หลังจากนั้นบริษัทได้ย้ายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) โดยเริ่มชื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นต้นมา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการด�าเนินงาน
ของบรษัิทและบรษัิทย่อย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่

1. ธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีโครงการ
ท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนาได้แก่ โครงการอิลีเม้น
ท์ ศรีนครินทร์ และโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท  
เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งด�าเนิน
งานโดยบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทแลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม ซึ่ง
ปัจจุบันมีโรงแรมท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์
ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา

2. ธุรกิจกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 97.13 ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ง
ตั้งอยู่ที่เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยที่ดิน 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง โดยทรัพย์สนิดงักล่าวมสีญัญาเช่า 
ระยะยาวกับผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจด้านการศึกษา โดย
สัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี

รายงานประจ�าปี 2559
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 2.1 โครงสร้ำงรำยได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามสายผลิตภัณฑ์หลักดังนี้ 

รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

2557 2558 2559

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขายอาคารชุด 546.38 87.49 479.37 77.72 351.56 41.23

รายได้จากการบริการ 6.67 1.07 2.18 0.35 1.11 0.13

รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ 34.37 5.50 88.72 14.39 116.02 13.61

เงินปันผลรับ - - - - 233.69 27.41

ก�าไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - 2.52 0.41 42.57 5.00

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - - 63.39 7.43

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 4.76 0.76 2.34 0.38 3.34 0.39

ก�าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 21.83 3.50 2.70 0.44 0.01 -

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - - 4.34 0.70 - -

รายได้อื่น 10.47 1.68 34.60 5.61 40.96 4.80

รวมรำยได้ 624.48 100.00 616.77 100.00 852.65 100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

ด�าเนินการ
โดย

2557 2558 2559

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

การด�าเนินงานต่อเนื่อง

รายได้จากการขายอาคารชุด บริษัท 546.38 92.87 479.37 92.89 351.56 59.58 

รายได้จากการบริการ บริษัท 6.67 1.13 2.18 0.42 1.11 0.19 

รายได้ค่าเช่าจากอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน CGUK1 - - - - 27.00 4.58 

รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ บริษัท 2.06 0.35 0.68 0.14 1.62 0.28 

LH 0.09 0.02 0.46 0.08 0.56 0.09 

LURH - - 0.18 0.04 0.18 0.03 

LWR - - 0.19 0.04 0.19 0.03 

LWH - - 0.17 0.04 0.17 0.03 

CER - - 0.12 0.02 0.12 0.02 

CGUK1 - - - - 0.05 0.01 

รายได้เงินปันผลรับ บริษัท - - - - 8.78 1.49 

CGDDP - - - - 80.81 13.69 

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน CGUK1 - - - - 7.56 1.28 

ก�าไรจากการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัท - - 2.52 0.49 42.57 7.21 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

ด�าเนินการ
โดย

2557 2558 2559

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัท (0.39) (0.07) (26.26) (5.09) 63.39 10.74 

LH 0.17 0.03 35.49 6.88 (11.24) (1.90)

LURH 0.41 0.07 - - - -

HK - - 0.04 0.01 (0.03) (0.01)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว บริษัท 4.77 0.81 2.35 0.46 4.00 0.68 

LH 2.25 0.38 0.64 0.12 -

ก�าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว บริษัท 21.83 3.71 2.70 0.52 0.01 -

LH 0.13 0.02 1.37 0.27 - -

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย

บริษัท - - 4.34 0.84 - -

รายได้อื่น บริษัท 3.72 0.63 7.60 1.47 10.31 1.75 

LH 0.21 0.04 1.90 0.36 1.13 0.19 

LWR 0.06 0.01 - - - -

BCEG - - - - 0.22 0.04

รวมรำยได้ 588.36 100.00 516.04 100.00 590.07 100.00

รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

ด�าเนินการ
โดย

2557 2558 2559

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน APUK 79.30 32.23 91.59 99.89 - -

รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ APUK 0.07 0.02 - - - -

รายได้อื่น APUK - - 0.10 0.11 - -

ก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน APUK - - - - - -

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

APUK 166.71 67.75 - - - -

รวมรำยได้ 246.08 100.00 91.69 100.00 - -

เมือ่วันที ่14 ธนัวาคม 2558 บริษทั ซจีดี ีดจิติอล พาร์ทเนอร์ จ�ากดั (บรษัิทย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ร้อยละ 100) ได้จ�าหน่าย
เงินลงทุนในบริษัท เอพียูเค จ�ากัด ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ดังนั้นเพื่อ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก” บริษัทได้แสดงรายการท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นก�าไร
จากการด�าเนินงานที่ยกเลิกในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�าปี 2559
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 2.2 ผลิตภัณฑ์และบริกำร

บริษัทด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 ก. ธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

บริษัทด�าเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงกำรอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

รายละเอียดโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 

ที่ตั้งโครงการ ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 13 ไร่ 89 ตารางวา (5.23 เอเคอร์)

พื้นที่ขาย 45,000 ตารางเมตร

รายละเอียด
โครงการ

อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�านวน 7 อาคาร ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัยแบบ 
1-2 ห้องนอน และเพื่อการพาณิชย์ รวม 1,059 ยูนิต 

จุดเด่นโครงการ โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ในซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 อยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า
ซีคอนสแควร์ สิ่งอ�านวยความสะดวกประกอบด้วยสระว่ายน�้าขนาดใหญ่ ห้องออกก�าลังกาย 
สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ร้านค้า และอื่นๆ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ระดับปานกลาง รายรับรวมต่อเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป 

ราคาขายเฉลี่ย ประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร

มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,700 ล้านบาท

ระยะเวลาด�าเนิน
การ

ปัจจุบัน การก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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2. โครงกำรเจ้ำพระยำ เอสเตท 

โครงการเจ้าพระยา เอสเตทมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง 
64 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทเป็นผู้ถือสิทธิการเช่าระยะยาวจากส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ และได้ให้เช่าช่วงกับบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้ท�าการ 
จดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

ประเภทโครงการ โครงการแบบผสมผสาน (Mixed-use)

ที่ตั้งโครงการ ถนนเจริญกรุง 64 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา (14.2 เอเคอร์)

กรรมสิทธิ์บนที่ดิน สิทธิการเช่าระยะยาว 25 ปี

ส่วนประกอบใน
โครงการ

1. โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา (อาคารที่พักอาศัย)
2. โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (โรงแรม)
3. โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา (โรงแรม)

ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างในปี 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

รายงานประจ�าปี 2559
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 2.1 โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

โฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยาเป็นอาคารทีพ่กัอาศยัสงู 73 ชัน้ จ�านวน 355 ยนูติ ก่อสร้าง
บนทีดิ่นโครงการเจ้าพระยา เอสเตท โครงการนีเ้ป็นโครงการระดบัซปุเปอร์ลกัชวัรีท่ีม่คีวามหรหูราในการอยู่อาศยัและมี
มาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีฐานะและรสนิยมสูง ชื่นชอบในการ
ออกแบบที่ทันสมัย โดยบริษัทให้ความส�าคัญกับที่ตั้งของโครงการ โดยตั้งอยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและ
เป็นทีด่นิตดิแม่น�า้เจ้าพระยา มทิีวทัศน์ท่ีสวยงาม รวมทัง้มกีารเดนิทางทีส่ะดวกสบายใกล้กบัสถานรีถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพ สถานีตากสิน และจุดขึ้นลงทางด่วน อีกทั้งมีการบริหารงานโดยนักบริหารงานมืออาชีพจากการท�าสัญญากับ
เครือโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ให้เข้ามาเป็นผู้ด�าเนินงานบริหารโครงการ

รายละเอียด
โครงการ

อาคารชุดพักอาศัยสูง 73 ชั้น จ�านวน 355 ยูนิต โดยคาดว่าจะแบ่งเป็น
i. ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน จ�านวน 251 ยูนิต 
ii. ห้องพักแบบ 3 ห้องนอน จ�านวน 73 ยูนิต 
iii. ส่วนที่เหลือเป็น ห้องพักแบบ 4 ห้องนอน และเพ้นท์เฮาส์ รวมจ�านวน 31 ยูนิต 

จุดเด่นโครงการ - โครงการระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ 

- ตั้งอยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นที่ดินติดแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ดิน
ติดริมแม่น�้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถหาที่ดินในขนาดและท�าเลใกล้เคียงกันได้ มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม รวมทั้งมีการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สถานีตากสิน เพียง 800 เมตรและอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง 2 กิโลเมตร 

- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายใน
ที่หรูหรา และใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ผู้อยู่อาศัยสามารถรับบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการที่อยู่ใกล้
เคียงได้

- มีการบริหารจัดการโดยเครือโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ซึ่งเป็นเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก

พื้นที่ขาย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร

ราคาขายเฉลี่ย ประมาณ 300,000 บาทต่อตารางเมตร

มูลค่าโครงการ ประมาณ 19,000 ล้านบาท 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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 2.2 โรงแรมคำเพลลำ กรุงเทพ

โรงแรมคาเพลลา ซึ่งเป็นโรงแรมซุปเปอร์ลักชัวรี่ในรูปแบบโลว์ไรซ์ ที่มีแต่ห้องพักแบบสวีททั้งหมด จ�านวน 101 ห้อง ตั้ง
อยูบ่นเนือ้ท่ีของโครงการทัง้หมด 4,280 ตารางวา การตกแต่งจะเน้นความหรหูราในทกุองค์ประกอบภายใน ไม่ว่าจะเป็น
วัสดุ และการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ แม้กระทั่งแสงไฟ โดยที่การตกแต่งจะใช้สีโทนอบอุ่นสบายตา โรงแรมจะเน้นจุดขายที่
ความหรูหราและคุณภาพของการบริการ โดยที่พนักงานสามารถให้การบริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงเนื่องจากจ�านวนห้อง
พักที่มีน้อยเพียง 101 ห้อง นอกจากนี้โรงแรมยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม และสิ่ง
อ�านวยความสะดวกอื่นฯ เช่น ห้องออกก�าลังกาย สปา สระว่ายน�้า ฯลฯ 

รายละเอียด
โครงการ

โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่

จ�านวนห้องพัก 101 ห้องสวีท

จุดเด่นโครงการ - โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ที่มีแต่ห้องสวีททั้งหมดและทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของแม่น�้าเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี

- เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่มีวิลล่าติดริมแม่น�้าเจ้าพระยา
- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายใน

ที่หรูหรา และใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

รายงานประจ�าปี 2559
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 2.3 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง มีห้องพักทั้งหมดจ�านวน 312 
ห้อง ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 22 ไร่ อีกทั้งมีการออกแบบและตกแต่งสไตล์รีสอร์ท และมีโครงสร้างอาคารที่ไล่ระดับเพื่อให้
ลูกค้าที่เข้าพักได้สัมผัสกับทัศนียภาพริมน�้าอย่างไร้ขีดจ�ากัด และยังมีสวนที่ออกแบบให้มีลักษณะต่างกันหลายรูปแบบ 
นอกจากนี้โรงแรมยังมีบริการร้านอาหาร ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยงที่ทันสมัย รวมไปถึงแกรนด์บอลรูมริมน�้า

รายละเอียด
โครงการ

โรงแรมสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง

จ�านวนห้องพัก 312 ห้อง

จุดเด่นโครงการ - การออกแบบและตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ท ซึ่งมีสวนที่ออกแบบให้มีลักษณะต่างกัน
หลายรูปแบบ

- โรงแรมมีพื้นประมาณ 22 ไร่ (9 เอเคอร์) และมีหน้ากว้างติดริมแม่น�้าเจ้าพระยาถึง  
200 เมตร

- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายใน
ที่หรูหรา และใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- โรงแรมมีห้องแกรนด์ บอลรูมที่มีพื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร ซึ่งจะเป็นห้องจัดเลี้ยง
ริมน�้าขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

 ข. ธุรกิจกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

บริษัทด�าเนินโครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 1 โครงการ ได้แก่

 1. โครงกำร Ovingdean Hall 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดิน อาคาร 
และสิง่ปลกูสร้าง ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบด้วยทีดิ่น 20.24 เอเคอร์ (ประมาณ 881,654 ตารางฟตุ) 
อาคารเรียน หอพัก สิ่งอ�านวยความสะดวกรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทรัพย์สินดังกล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาวกับ
ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจด้านการศึกษา โดยสัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี

รายละเอียด
โครงการ

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจ
ด้านการศึกษา

ที่ตั้งทรัพย์สิน Ovingdean Hall, Greenways, Ovingdean, Brighton, United Kingdom

พื้นที่ให้เช่า 881,654 ตารางฟุต

อัตราการเช่า 100%

ระยะเวลาสัญญาเช่า สัญญาเช่าสิ้นสุดปี 2575

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

79



ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
และผลการด�าเนินงาน

1. งบการเงิน

 1. งบกำรเงิน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) หรือ CGD ด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวเน่ืองกับ
อสังหาริมทรัพย์ในด้านการพัฒนาและการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ปี 2553 
เป็นต้นมา ในส่วนของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน
ปี 2558 นับว่าบริษัทประสบความส�าเร็จอย่างสูงจากการ
เปิดตัวโครงการโฟร์ซีซั่นส์ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 
ซึ่งเป็นโครงการแบบผสมผสานริมแม่น�้าเจ้าพระยา โดย
โครงการได้รับการตอบรับท่ีดีมากในวงกว้างหลังเปิดตัวไป
ในเดือนมกราคม 2558 สามารถท�าลายสถิติหลายด้าน
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือ
การทุบสถิตยอดขายสูงสุดในโรดโชว์ต่างประเทศ ที่ส�าคัญ
คือโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ได้รับ 
การยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ส�าหรับโครงการที่พัก
อาศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ในเอเชีย ความส�าเร็จเหล่านี้
ย่อมมีผลต่อราคาของยูนิตที่เหลืออยู่ท�าให้บริษัทสามารถ
สร้างรายได้ที่สูงมากขึ้นในอนาคต โดยมียอดจองจากการ
เปิดขายโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้า
เจ้าพระยา อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวโครงการในเดือน
มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และในส่วนของโครงการ 
อลีิเม้นท์ ศรนีครนิทร์ ได้ท�าการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในช่วง
ปลายปี 2558 และมีการขายรวมถึงโอนกรรมสิทธิ์อย่าง 
ต่อเนือ่งจนถงึ 31 ธนัวาคม ของปี 2559 ซึง่เป็นรายได้หลกั
ของกลุ่มบริษัทในปี 2558 และ 2559 ส�าหรับธุรกิจด้าน
การลงทนุ ในระหว่างปี 2559 บรษิทั ซจียีเูค 1 จ�ากดั ซ่ึงเป็น
บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัลงทุนโดยผ่านบรษิทั ลดีดิง้ สคลู พาร์ท
เนอร์ชิพ จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 97.13) 
ได้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตั้งอยู่ท่ีเมืองไบรตัน  
ประเทศองักฤษ ประกอบด้วยท่ีดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง  
โดยทรพัย์สนิดงักล่าวมสีญัญาเช่าระยะยาวกบัผูเ้ช่ารายหนึง่
ซึง่ใช้ทรพัย์สนิดังกล่าวในการประกอบธุรกิจด้านการศกึษา
โดยสัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี ซึ่งจะสร้าง 
รายได้ให้กับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้เข้าลงทุนผ่าน
บริษัทย่อย (APUK) เพื่อซ้ือสินทรัพย์ของแองเคอร์เรจ 
พ้อยท์ ดาต้า เซน็เตอร์ ขนาดพืน้ทีส่ทุธ ิ14,446 ตารางฟุต  
ต้ังอยู่ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผู ้เช่าเต็ม
ทั้งหมด โดยบริษัทเล็งเห็นว่า เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่
มศัีกยภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนได้อย่าง
มั่นคงและสม�่าเสมอ ต่อมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอพียูเค จ�ากัด 
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเกิร์นซีย์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทลงทุนโดยผ่านบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์  
จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ให้แก่กอง
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี อินดัส
เตรียล ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง “สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก” 
บริษัทได้แสดงรายการท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นก�าไรจากการด�าเนินงานท่ียกเลิก
ในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่รวมส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2. ผลการด�าเนินงาน

 1. กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

รำยได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2557 และ 2558 
จ�านวน 588.4 ล้านบาท 516.0 ล้านบาท ตามล�าดับ 
หรือลดลงร้อยละ 12.3 และมีรายได้รวมในปี 2558 และ 
2559 จ�านวน 516.0 ล้านบาทและ 590.2 ล้านบาท  
ตามล�าดับ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.4 รายได้ส่วนใหญ่ 
มาจากการขายอาคารชดุซึง่คดิเป็นร้อยละ 92.9 ของรายได้
รวมส�าหรับปี 2557 และ 2558 และคิดเป็นร้อยละ 92.9 
และ 59.6 ของรายได้รวมส�าหรบัปี 2558 และ 2559 ตาม
ล�าดับ ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นเช่น รายได้เงินปันผลรับ 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ก�าไรจาก
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 2559
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 • รายได้จากการขายอาคารชุด 

บริษัทเริ่มรับรู ้รายได้จากการขายอาคารชุดอิลีเม้นท์ 
ศรีนครินทร์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 โดยส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้จากการ
โอนกรรมสทิธอิาคารชดุของโครงการ อลิเีม้นท์ ศรีนครนิทร์ 
เฟสที ่1-3 เป็นจ�านวน 351.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.7 
เปรียบเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เปิด
ขายอาคารชุดอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์เฟสที่ 4 ซึ่งเป็นเฟส
สุดท้ายของโครงการซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ไตรมาส 4 
ของปี 2558 ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเปิดขายและคาดว่าจะเริ่ม
โอนกรรมสิทธิพร้อมกับรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2560

 • รายได้อื่น 

ในปี 2558 และ 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูร้ายได้อืน่
จ�านวน 36.6 ล้านบาท และ 238.6 ล้านบาท ตามล�าดับ 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 202 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 551.9 
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 
ซึ่งส่วนใหญ่รายได้อ่ืนที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้เงินปันผลรับ 
จ�านวน 89.6 ล้านบาท และก�าไรจากการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า จ�านวน 42.6 ล้านบาท และก�าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ จ�านวน 52.1 ล้านบาท  
นอกจากนั้นในระหว่างปี 2559 บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97.13 เริ่ม
รับรู้รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก
สนิทรพัย์ซึง่ตัง้อยูที่เ่มอืงไบรตนั ประเทศองักฤษ ทรพัย์สนิ
ดังกล่าวได้มีสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่ารายหนึ่งซึ่งใช้
ทรัพย์สินดังกล่าวในการประกอบธุรกิจด้านการศึกษาโดย
สัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี ส่งผลให้รายได้
ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งจ�านวน 
27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ค่ำใช้จ่ำย

บรษัิทและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายรวมในปี 2557 และ 2558 
จ�านวน 624.3 ล้านบาท 867.5 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือ
เพิม่ขึน้ร้อยละ 39.0 และมค่ีาใช้จ่ายรวมส�าหรบัปีสิน้สดุวนั
ที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 จ�านวน 867.5 ล้านบาท 
และ 738.8 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือลดลงร้อยละ 14.9 
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากต้นทุนขายอาคารชุดซึ่งคิดเป็น
ร้อยละของรายได้รวมส�าหรับปี 2557 และ 2558 จ�านวน 
69.8 และ 62.0 ตามล�าดับ และคิดเป็นร้อยละของรายได้
รวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 
จ�านวน 62.0 และ 37.0 ตามล�าดับ ส่วนท่ีเหลือเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการ

 • ต้นทุนขายอาคารชุด

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บรษัิท
มีต้นทุนขายอาคารชุดจ�านวน 410.9 ล้านบาท และ 319.7 
ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 69.8 และ 62.0 ของ
รายได้รวม ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก�าไรข้ันต้นร้อยละ 
24.8 และ 33.3 ของรายได้จากการขายอาคารชุด

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษทั
มีต้นทุนขายอาคารชุดจ�านวน 319.7 ล้านบาท และ 218.5 
ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 62.0 และ 37.0 ของ
รายได้รวม ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก�าไรข้ันต้นร้อยละ 
33.3 และ 37.9 ของรายได้จากการขายอาคารชุด

 • ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วยค่านายหน้า ค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่าย
ในการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อย
มีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 50.5 ล้านบาท และ 329.4 
ล้านบาท ตามล�าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ข้ึนจ�านวน 
278.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 552.3 โดยค่าใช้จ่าย
ทีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายของโครงการโฟร์
ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา 
ซึ่งเริ่มเปิดการขายในปี 2558

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 329.4 
ล้านบาท และ 273.9 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยค่าใช้
จ่ายในการขายลดลงจ�านวน 55.5 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 16.9 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขายของโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ 
แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเริ่มเปิดการขายในปี 2558 โดยในปี 
2559 ยังคงมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดของโครงการ 
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายลด
ลงเนือ่งจากโครงการดงักล่าวเริม่เปิดตวัในปี 2558 จึงท�าให้
ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 

 • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้
จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่าย 
ในการบรหิารจ�านวน 133.6 ล้านบาท และ 158.4 ล้านบาท 
ตามล�าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ข้ึนจ�านวน 24.8 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังาน ค่าสาธารณปูโภค 
และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายใน
การบริหารมาจากการที่บริษัทมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

ส�าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บรษิทัและ
บรษัิทย่อยมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารจ�านวน 158.4 ล้านบาท  
และ 203.9 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึ้นจ�านวน 45.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
28.7 โดยค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษา
ของกลุ่มบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 61.7 ล้านบาท โดย
ในจ�านวนดังกล่าวเป็นค่าท่ีปรึกษาจากการขายเงินลงทุน
ของบริษัทซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 จ�านวน 43.8 ล้านบาท 
และมีเป็นค่าใช้จ่ายก่อนท�ารายการในการซื้อสินทรัพย์ที่ 
ต่างประเทศของบริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทลงทุนโดยผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 
จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 97.13) จ�านวน 
24.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
บริษัทลดลงจ�านวน 13.4 ล้านบาท จากการลดลงของ 
ค่าธรรมเนียมในการจัดต้ังกองทรัสต์จากการขายบริษัท  
เอพียูเค จ�ากัด ในปี 2558 ซ่ึงไม่มีรายการดังกล่าวใน
ปี 2559

 • ต้นทุนทางการเงิน

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บรษัิท
และบรษิทัย่อยมต้ีนทนุทางการเงนิจ�านวน 109.9 ล้านบาท  
และ 165.0 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�านวน 55.1 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.1 เนื่องจากในเดือน
กันยายน 2558 บริษัทมีการออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน 
เพิ่มเติมอีกจ�านวน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อีก
จ�านวน 150 ล้านบาท เพื่อน�าเงินมาใช้ในการก่อสร้างและ
บริหารโครงการที่ก�าลังพัฒนา โดยมีการก่อสร้างโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตท ซึง่มคีวามคบืหน้าอย่างมสีาระส�าคญัซึง่
เป็นไปตามแผนการก่อสร้างท่ีวางไว้ และโครงการอลิเีม้นท์ 
ศรีนครินทร์ ได้ท�าการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2558

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษทั
และบริษทัย่อยมต้ีนทนุทางการเงินจ�านวน 165.0 ล้านบาท 
และ 205.2 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�านวน 40.2 
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.4 สาเหตุหลักเกิดจาก
การทีบ่ริษทัออกตัว๋แลกเงนิเพิม่เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน

และขยายธุรกิจของบริษัท ประกอบกับในปี 2559 บริษัท
ย่อยในต่างประเทศของบริษัทแห่งหน่ึงได้กู ้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินต่างประเทศเพือ่ซ้ืออสงัหารมิทรพัย์เพือ่การ
ลงทุน ท�าให้มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 

 • รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บรษัิท
และบริษัทย่อยมีรายได้ภาษีเงินได้จ�านวน 5.9 ล้านบาท  
และ 0.7 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่ลดลงจ�านวน 5.2 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 88.1 ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกันผลแตกต่าง
ชั่วคราวของบริษัทมีจ�านวนน้อยกว่าปี 2557

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัและบริษัทย่อย
มีรายได้ภาษีเงินได้จ�านวน 0.7 ล้านบาท ในขณะที่ส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 2.0 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่าย 
ภาษเีงนิได้เพิม่ขึน้จ�านวน 2.7 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 
385.7 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ของ
บรษัิท ซจีียูเค 1 จ�ากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทลงทุนโดย
ผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด (บริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 97.13) โดยบริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด 
เพิง่เริม่มีรายได้ค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนใน
ปี 2559 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น

 • ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บรษัิท
และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง  
จ�านวน 139.9 ล้านบาท และ 515.7 ล้านบาท ตามล�าดับ 
ซึ่งเพ่ิมข้ึนจ�านวน 375.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
268.6 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ
ของค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการโฟร์ซีซั่นส์  
ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษทั
และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
จ�านวน 515.7 ล้านบาท และ 355.8 ล้านบาท ตามล�าดับ 
ซึ่งลดลงจ�านวน 159.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.0 
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญรายได้อ่ืน 
ได้แก่ รายได้ค่าเช่าจากอสงัรมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ รายได้ 
เงินปันผล และก�าไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น

รายงานประจ�าปี 2559

82



 2. กำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

ตามมต ิทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 
เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ขายเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอพียูเค จ�ากัด (จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศเกิร์นซีย์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดย
ผ่านบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (บริษัทย่อย
ทีบ่รษิัทถอืหุน้รอ้ยละ 100) ให้แก่กองทรสัตเ์พือ่การลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ต่อมาเมื่อวันที่  
14 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ�ากัด ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอพียูเค จ�ากัด แล้ว
ทัง้จ�านวน ท�าให้บรษิทัสิน้สดุการควบคุมบรษิทัย่อยดงักล่าว
นับตั้งแต่วันที่ขาย 

ทัง้นี ้บรษิทัย่อยดงักล่าวมกี�าไรจากการด�าเนนิงานทีย่กเลิก
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 จ�านวน 
204.8 ล้านบาท และ 35.9 ล้านบาท ตามล�าดับ 

3. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2558 จ�านวน 7,911.8 ล้านบาท และ 10,141.4 
ล้านบาท ตามล�าดับ สนิทรัพย์รวมเพิม่ขึน้จ�านวน 2,229.6 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 สินทรัพย์ที่ส�าคัญ 
ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ดิน
และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และค่า
ความนิยม เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรพัย์รวมทัง้สิน้จ�านวน 12,667.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 2,525.8 ล้านบาท  
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 

สินทรัพย์หมุนเวียน

บรษิทัและบรษัิทย่อยมสีนิทรพัย์หมนุเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557 และ 2558 จ�านวน 2,144.2 ล้านบาท
และ 4,430.2 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 27.1 
และ 43.7 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สนิทรพัย์หมนุเวยีนรวม จ�านวน 4,731.7 ล้านบาท คดิเป็น 

ร้อยละ 37.4 ของสนิทรพัย์รวม โดยมรีายละเอยีดทีส่�าคัญ 
ดังนี้

 • เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 
และ 2559 มีจ�านวน 312.7 ล้านบาท 829.2 ล้านบาท 
และ 0.8 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 3.9 ร้อยละ 
8.2 และร้อยละ 0 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยใน
ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการลงทุนในเงินลงทุน
ชั่วคราวเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยส�าคัญจากปี 2557 เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนเกิน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและ
มีความเสี่ยงต�่า เพื่อประโยชน์ในการหาผลตอบแทนจาก
การลงทุนในระยะเวลาสั้น อย่างไรก็ตามในปี 2559 ซึ่ง
เป็นปีที่การก่อสร้างโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท มีความ
คืบหน้าไปมากท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้เงินเป็น
จ�านวนมากจึงได้มีการขายเงินลงทุนชั่วคราว ท�าให้เงิน
ลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจ�านวน 
828.4 ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 99.9 เมือ่เปรยีบ
เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และ 2558 มจี�านวน 111.6 ล้านบาท และ 714.0 ล้านบาท  
ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 1.4 และ 7.0 ของสินทรัพย์
รวม ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจ�านวน 602.4 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 539.8 สาเหตุที่ส�าคัญเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่จ่ายล่วง
หน้าให้กับผู้รับเหมาเพื่อน�าไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตท 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
มีจ�านวน 1,498.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของ
สินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น จ�านวน 784.4 ล้านบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สาเหตทุีส่�าคญั
เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่
จ่ายล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาโครงการเจ้าพระยา เอสเตท
จ�านวน 328.7 ล้านบาท นอกจากน้ัน ลกูหน้ีอืน่-กจิการอืน่  
เพ่ิมขึ้นทั้งจ�านวน 456.1 ล้านบาท จากการที่บริษัท  
แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 70 ได้รับการสนุนทางการเงินจากสถาบัน
การเงินต่างประเทศแห่งหนึ่งส�าหรับค่าก่อสร้างโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตทท้ังโครงการ โดยบริษัทย่อยดังกล่าว
สามารถเบิกเงินค่าก่อสร้างส่วนท่ีได้จ่ายไปแล้วก่อนท่ีจะ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ยังมียอดคงเหลือที่ยังไม่ได้รับช�าระจากการเบิกค่า
ก่อสร้างส่วนดังกล่าว จ�านวน 449.6 ล้านบาท 

 • ท่ีดินและต ้นทุนโครงการระหว ่างก ่อสร ้างและ
สาธารณูปโภค

ทีด่นิและต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณปูโภค 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 มีจ�านวน 1,159.1 
ล้านบาท และ 1,523.1 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ  
14.7 และ 15.0 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ หรือเพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.4 สาเหตุ
ที่ส�าคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและต้นทุนโครงการ
ระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคของโครงการ อิลีเม้นท์  
ศรีนครินทร์ จ�านวน 128.4 ล้านบาท และการเพ่ิม
ขึ้นของที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและ
สาธารณปูโภคของโครงการ โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ 
กรงุเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตท จ�านวน 235.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน
และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
จ�านวน 2,028.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 ของ
สินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1 จากปี 2558 หรือ
เพิ่มขึ้นจ�านวน 504.9 ล้านบาท สาเหตุที่ส�าคัญเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
และสาธารณูปโภคของโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท  
เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2559 มจี�านวน 0.2 ล้านบาท และ 801.4 ล้านบาท  
ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ 0 และ 6.3 ของสนิทรัพย์รวม ตาม
ล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจ�านวน 801.2 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 400,600 สาเหตุท่ีส�าคัญเกิดจากการ 
เพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลักประกันการช�าระ
เงินตามสัญญาก่อสร้างของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 
โดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 เพิ่งได้รับการสนับสนุนทางการ
เงินในระหว่างปี 2559 

 • เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

เงินมดัจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
และ 2558 มีจ�านวน 8.9 ล้านบาท และ 708.3 ล้านบาท  
ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ 0.1 และ 7.0 ของสนิทรัพย์รวม ตาม
ล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจ�านวน 699.4 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 7,858.4 สาเหตุที่ส�าคัญเกิดจากการเพิ่ม
ขึ้นของเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่จ่ายล่วงหน้าให้
กับผู้รับเหมาเพื่อน�าไปใช้ในการก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา  
กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้า
เจ้าพระยา ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

เงินมดัจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
มจี�านวน 863.3 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 6.8 ของสนิทรพัย์
รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจ�านวน 155.0 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.9 สาเหตุที่ส�าคัญเกิดจากการเพิ่มข้ึน 
ของเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่จ่ายล่วงหน้าให้กับ
ผู้รับเหมาเพื่อน�าไปใช้ในการก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา  
กรงุเทพ และโรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ กรงุเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 มีจ�านวน 1,276.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลงทั้งจ�านวนในปี 2558 จากการ
ขายบริษัท เอพียูเค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ในระหว่างปี 2558

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 มีจ�านวน 842.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของ
สนิทรพัย์รวม ซึง่เพิม่ข้ึนจากปี 2558 ท้ังจ�านวนเน่ืองจากใน
ระหว่างปี 2559 บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทลงทุนโดยผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ  
จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 97.13) ได้ซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งต้ังอยู่ที่เมืองไบรตัน 
ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ทรัพย์สินดังกล่าวได้มีสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายหนึ่งซึ่งใช้
ทรพัย์สนิดงักล่าวในการประกอบธรุกิจโรงเรียนโดยสญัญา
เช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี

 • อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2558 
และ 2559 มีจ�านวน 570.9 ล้านบาท 844.2 ล้านบาท  
และ 1,240.3 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.2 

รายงานประจ�าปี 2559
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ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 9.8 ของสินทรัพย์รวม ตาม
ล�าดับ โดยสาเหตุที่ท�าให้อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปีเน่ืองจากการรับรู้ต้นทุนค่าก่อสร้างของโรงแรม 
คาเพลลากรงุเทพและโรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ กรงุเทพ ณ แม่น�า้
เจ้าพระยา ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท

 • สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ 
2559 มจี�านวน 100 ล้านบาท ซึง่คดิเป็นร้อยละ 1.3 ร้อยละ  
1.0 และร้อยละ 0.8 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดย
สิทธิการเช่าประกอบไปด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าชดเชย  
ค่าธรรมเนยีมในการโอน และค่าเช่าในระหว่างการปรบัปรงุ
และพัฒนาที่ดิน

 • ค่าความนิยม

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 
และ 2559 มีจ�านวน 3,614.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  
45.7 ร้อยละ 35.6 และร้อยละ 28.5 ของสินทรัพย์
รวม ตามล�าดับ ค่าความนิยมดังกล่าวเป็นผลจากการรวม
ธุรกิจแบบย้อนกลับและการค�านวณต้นทุนการรวมธุรกิจ 
เนือ่งจากบริษทัมรีาคายตุธิรรมของตราสารทนุทีม่หีลกัฐาน
สนับสนุนที่ชัดเจนมากกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงใช้มูลค่ายุติธรรมของตราสาร
ทุนบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
ก่อนการรวมธุรกิจเป็นฐานในการค�านวณต้นทุนการรวม
ธุรกิจแบบย้อนกลับ ส่วนต่างของต้นทุนการรวมธุรกิจที่สูง
กว่าส่วนได้เสียของผู้ถูกซื้อทางบัญชีในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
แสดงเป็นค่าความนิยม

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 
2558 และ 2559 มีจ�านวน 13.7 ล้านบาท 25.5 ล้านบาท  
และ 66.1 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.2 
ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์รวม ตาม
ล�าดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ประกอบ
ไปด้วยเงนิค�า้ประกนัตามสญัญา และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกรรมของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่เพิ่มขึ้น

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2558 จ�านวน 2,906.5 ล้านบาท และ 
4,224.7 ล้านบาท ตามล�าดับ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจ�านวน 

1,318.2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.4 หนี้สินที่
ส�าคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินมัดจ�าและ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ระยะยาวส่วน
ที่จะครบก�าหนดภายใน 1 ปี เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้
ระยะยาว เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน 
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 6,694.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 2,469.7 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.5 

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 
2,233.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 270.7 สาเหตุหลัก 
เกิดจากบริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินมัดจ�ารับล่วงหน้า 
จากลูกค ้าจากการขายอาคารชุดโครงการอิลี เม ้นท ์ 
ศรีนครินทร์ และโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 
กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา นอกจากนั้นบริษัทยังได้ออก
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6-8 ต่อปี เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการ
เงนิในการขยายธรุกิจและลงทนุในโครงการใหม่ๆ ประกอบ
กบัหุน้กูร้ะยะยาวทีอ่อกตัง้แต่ปี 2557 จะครบก�าหนดช�าระ
ในปี 2559 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงได้จัด
ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 
จ�านวน 1,500 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2557 แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 
184.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 สาเหตุหลักเกิดจาก
การได้รบัเงนิมดัจ�ารบัล่วงหน้าจากลกูค้าจากการขายอาคาร
ชุดโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ 
แม่น�า้เจ้าพระยา เพิม่เตมิรวมจ�านวน 712.8 ล้านบาท และ
ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มเติม จ�านวน 1,100 ล้านบาท  
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นลดลงจ�านวน 
115.3 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ในระหว่างปี 2559 
ประกอบกับการได้รับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงในการจ่ายช�าระหน้ีค่าก่อสร้าง และ
ถึงแม้ว่าบริษัทได้จ่ายช�าระคืนหุ้นกู้ท่ีครบก�าหนดจ�านวน 
1,500 ล้านบาท แต่ก็ยังน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจ�า
รับล่วงหน้าจากลูกค้าและการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น จึง
เป็นเหตุให้หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 
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หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน 
ไม่หมนุเวียนลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 
915.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 สาเหตุหลักเกิดจาก
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทจ�านวน 1,500 ล้านบาท ครบ
ก�าหนดช�าระคืนในปี 2559 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 จงึได้แสดงหุน้กู้จ�านวนดงักล่าวเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน 
ประกอบกับในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท เอพียูเค จ�ากัด ทั้งจ�านวน 
ท�าให้เงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งเป็นของบริษัท เอพียูเค จ�ากัด  
ลดลงทัง้จ�านวน 576.5 ล้านบาท ถงึแม้ว่าในระหว่างปี 2558  
บริษัทจะออกหุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มอีก 1,150 ล้านบาท เพื่อ
เสริมสภาพคล่องทางการเงินในการขยายธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อยแต่ก็ยังคงน้อยกว่ายอดที่ลดลงดังกล่าว  
ดังนั้นจึงท�าให้หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน 
ไม่หมนุเวยีนเพิม่ขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 
2,285.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 196 สาเหตุหลักเกิด
จากบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัท ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโครงการ 
เจ้าพระยา เอสเตท โดยจะจ่ายช�าระหนี้ทั้งหมดคืนภายใน 
4 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ในครั้งแรก โดยในระหว่างปี 
2559 บรษิทัย่อยดังกล่าวได้เบิกเงนิกูเ้พือ่น�ามาจ่ายช�าระค่า
ก่อสร้างจ�านวน 1,563.79 ล้านบาท และมีหนี้ค่าก่อสร้าง
ระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน 314.3 ล้านบาท ประกอบกับในปี 
2559 บรษิทั ซจียีเูค 1 จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัลงทนุ
โดยผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด (บริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 97.13) ได้กู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินในต่างประเทศจ�านวน 400.3 ล้านบาท เพื่อซื้อ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัและบริษทัย่อยมหีนีส้นิรวม
จ�านวน 2,906.5 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 36.8 ของสนิทรพัย์
รวมและมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 5,005.3 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 63.2 ของสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนหนี้
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่0.6 เท่า และอตัราส่วนหนีส้นิ
ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.5 เท่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิรวม
จ�านวน 4,224.7 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 41.7 ของสนิทรพัย์
รวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 5,916.7 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 58.3 ของสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนหนี้
สนิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี ่0.8 เท่า และอตัราส่วนหนีส้นิ
ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.6 เท่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้
สินรวมจ�านวน 6,694.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.8 
ของสินทรัพย์รวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 5,973.0 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 47.2 ของสนิทรพัย์รวม อตัราส่วน 
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.1 เท่า และอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.8 เท่า

สภำพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 534.7 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อน 302.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดจ�านวน 1,253.6 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
718.9 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ�านวน 1,058.5 ล้านบาท ลดลง 
จากปีก่อน 195.1 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมี
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 669.1 
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับเงินเงินมัดจ�าและเงิน
รบัล่วงหน้าจากลกูค้าจ�านวน 704.7 ล้านบาท นอกจากนัน้ 
ยังได้รับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 1,091.8  
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม จ�านวน 
593.4 ล้านบาท และออกตั๋วแลกเงินเพิ่มจ�านวน 1,023 
ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาว
จ�านวน 961.8 ล้านบาท อย่างไรกต็ามบรษัิทและบรษัิทย่อย 
ได้จ่ายช�าระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบก�าหนดในระหว่างปีจ�านวน 
1,500 ล้านบาท และบริษัทและบริษัทย่อยใช้เงินไปใน
กจิกรรมการลงทนุจ�านวน 1,785.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 
เป็นการจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 
895 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 136.9 ล้านบาท  
และจ่ายเงินเพื่อเงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลักประกัน
จ�านวน 809.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับเงิน
จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจ�านวน 
53.1 ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2559
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สรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ส�าหรับปี

สิน้สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

ส�าหรับปี
สิน้สุดวันที่

31 ธันวาคม 2558

ส�าหรับปี
สิน้สุดวันที่

31 ธันวาคม 2559

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกจิกรรมด�าเนนิงาน (596.1) (1,940.3) 669.1

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,385.2) 133.0 (1,785.7)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,327.3 2,515.5 1,091.8

4. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

บรษิทัมรีายได้หลกัจากธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดงันัน้ ผลประกอบการของบรษิทัจะขึน้อยูก่บัช่วงของการรบัรูร้ายได้
อันเนื่องมาจากโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การลงทุนในโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม
คาเพลลา กรุงเทพ, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา และโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ 
แม่น�้าเจ้าพระยา นอกจากนี้ปัจจัยส�าคัญอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศและทั่วโลกในแต่ละช่วงเวลา สภาวะการแข่งขัน รวมถึงต้นทุนการก่อสร้าง เป็นต้น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บรษิทัภายในวงเงนิ 2,000 ล้านบาท เพือ่ใช้ในการด�าเนินธรุกจิและขยายธรุกจิ รวมถงึใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทั
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ  
ให้สามารถควบคุมและอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงหลักสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องในกำรรับรู้รำยได้

เนื่องจากบริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เมื่อปี 2553 และปัจจุบันมีรายได้หลักจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  
ทีปั่จจบุนัได้ท�าการก่อสร้างแล้วเสรจ็และเริม่ทยอยรับรูร้ายได้ 
ตัง้แต่ปี 2556 และ โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ 
ณ แม่น�้าเจ้าพระยา ที่คาดว่าจะท�าการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในปี 2561 และเริ่มรับรู้รายได้จากนั้นเป็นต้นไป รวมทั้ง
บริษัทจะมีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะก่อให้
เกิดรายได้ที่สม�่าเสมอ (Recurring Income) จากโรงแรม
คาเพลลา กรุงเทพ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ 
แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มมีรายได้ใน
ปี 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้ค่าเช่าจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากโครงการ Ovingdean 
Hall School เป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของบริษัทอีกด้วย 

จากโครงการทีด่�าเนนิอยูข้่างต้นอาจส่งผลให้การรบัรูร้ายได้
ของบริษัทไม่ต่อเนื่องในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท
มีแผนการด�าเนินธุรกิจหลักทั้ง 2 รูปแบบคือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยที่
จะเร่งหาโครงการที่มีศักยภาพ ให้ผลตอบแทนท่ีดีท้ังใน
รูปแบบรายได้ที่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์และการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับ
บริษัทในระยะยาวต่อไป โดยในปัจจุบันบริษัทเริ่มมีรายได ้
ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากโครงการ 
Ovingdean Hall School 

1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ

การสรรหาโครงการที่ดี มีศักยภาพ เหมาะสมแก่บริษัท
เพื่อที่จะลงทุนนั้นอาจมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อให้
ได้มาซึ่งโครงการที่มีผลตอบแทนท่ีดีภายใต้ความเสี่ยงที่
เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการจัดท�าการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเคร่งครดั พจิารณาถงึผล
ตอบแทน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ต้องมีการท�า Due Dili-

gence อย่างละเอียด มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่าง
เพียงพอ นอกจากน้ันยังต้องก�าหนดแผนการด�าเนินงาน 
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีแผนงานในการติดตามผลการ
ด�าเนินนานได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งน้ีโครงการต่างๆ ที่จะด�าเนินการลงทุนน้ันจะต้องผ่าน
การพิจารณาจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี รวมถึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนั้นๆ เป็นการลงทุนที่
เหมาะสมแก่บริษัท

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำง

ในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนั้น ราคา
วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักที่ส�าคัญ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา  
ราคาวสัดกุ่อสร้างมกีารปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจาก 
มีความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับ
ความผันผวนของราคาน�้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ  
ท่ีปรับราคาเพิ่มสูงข้ึนเช่นกัน ซึ่งการเพิ่มข้ึนของต้นทุนค่า
ก่อสร้างโครงการน้ันอาจท�าให้การประมาณการต้นทนุและ
การก�าหนดราคามคีวามผดิพลาด อนัจะส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการในอนาคตได้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการจัดท�าประมาณการค่าก่อสร้างของ
โครงการไว้แล้วอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าก่อสร้างที่
ใกล้เคยีงความเป็นจรงิทีส่ดุต้ังแต่เริม่โครงการ เพือ่สามารถ
ก�าหนดราคาค่าก่อสร้างรวมไว้กับสัญญาว่าจ้างรับเหมา
ก่อสร้าง ส�าหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการซึ่งบริษัทจัดหา
เองจะมกีารเปรยีบเทยีบราคาจากผูจ้�าหน่ายหลายราย และ
ก�าหนดราคาซื้อขายคงที่ ณ วันท�าสัญญา เพื่อให้ได้ราคา
และเงื่อนไขที่ดีที่สุด ดังนั้น ท�าให้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการแต่ละโครงการ บริษัทไม่ต้องรับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนดังกล่าว

รายงานประจ�าปี 2559
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2.2 ควำมเสีย่งจำกกำรขำยโครงกำรไม่ได้ตำมประมำณกำร

บรษิทัมกีารท�าประมาณการ การขายโครงการคอนโดมเีนยีม 
และก�าหนดราคาขายห้องพกัของโรงแรมท้ังสองไว้ แต่หาก
บริษัทไม่สามารถขายโครงการและห้องพักได้จ�านวนหรือ
ราคาตามที่คาดการณ์ไว้อาจจะส่งผลต่อผลการด�าเนินงาน
ของโครงการได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ก�าหนดแผนการขายโดยมีทีมงาน
ที่ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ รวมถึงได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากบริษัทที่เป็นนายหน้าทางด้านการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่มีเครือข่ายลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 
ดังนั้นจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินการได้ตาม 
เป้าหมายทีว่างไว้ นอกจากนีย้งัมกีารตดิตามผลการด�าเนิน
การอย่างใกล้ชิดและมีนโยบายในการปรับเปล่ียนแผนการ
ขายให้เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที

ในส่วนของการขายโรงแรมนั้นผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะ
สามารถหาลูกค้าเข้ามาพักได้ตามประมาณการเนื่องจาก
โรงแรมแต่ละแห่งมีการออกแบบและก�าหนดราคาท่ี 
เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ประกอบกับ
เครอืโรงแรมทัง้สองแห่งมศัีกยภาพในการบรหิารโรงแรมสงู
และมฐีานลูกค้าทีแ่ขง็แกร่ง ซึง่จะเป็นส่วนสนบัสนนุให้การ
ขายห้องพกัเป็นไปตามประมาณการทีบ่รษิทัคาดการณ์ไว้ได้ 

2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนธุรกิจโรงแรมและอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว

เน่ืองจากธุรกิจประเภทโรงแรมมีความสัมพันธ์กับจ�านวน
ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ปัจจัย
ความเสี่ยงจากภายนอกที่ท�าให้เกิดความผันผวนของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้
เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบ
เฉียบพลนั ภยัธรรมชาต ิรวมถงึเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกดิความ
ไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก  
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณนักท่องเที่ยวใน
ประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ก�าลังจะเข้ามา
ท่องเทีย่วในประเทศไทย ซึง่ผลกระทบนี ้ส่งผลเป็นวงกว้าง
ไม่เพียงเฉพาะกับโครงการเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวทั้งภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีความมั่นใจในศักยภาพการด�าเนิน
ธรุกจิของกลุม่บรษิทั เนือ่งจากมผู้ีบรหิารโรงแรมระดบัโลก 
ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู ้ด�าเนินการบริหารโรงแรม 

ประกอบกบัมที�าเลทีต่ัง้ทีด่ ีและมจีดุขายทีโ่ดดเด่น จงึมัน่ใจ
ได้ว่าโครงการของบริษัทจะเป็นที่ต้องการและได้รับการ 
ตอบรับอย่างดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน

บริษัทมีการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการ
พัฒนาและก่อสร้างโครงการ จึงจ�าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงิน
ทนุหลากหลายทัง้เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ การออกหุน้
เพิม่ทนุ การออกตราสารหนีต่้างๆ เช่น หุน้กู ้และต๋ัวแลกเงนิ  
รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนจากการขายคอนโดมีเนียมก่อน
สร้างเสร็จ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการที่บริษัทก�าหนดไว้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อแผนการด�าเนินงานและผลประกอบการได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถ
หาเงนิลงทนุได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากบริษทัมกีารวางแผน
ทางการเงินอย่างรัดกุม โดยค�านึงถึงเงินสดหมุนเวียน
ภายในโครงการและประเมินความสามารถในการหาแหล่ง
เงินทุนของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทวางแผน
ทางการเงินโดยค�านึงถึงความสามารถในการช�าระหนี้  
รวมถึงสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุน ท่ีจะต้องควบคุมให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมอีกด้วย 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบ
ของความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะ
ส่งผลต่อผลประกอบการในโครงการนัน้ๆ บรษิทัมนีโยบาย 
ที่ชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน โดยจะเน้นการป้องกันความเส่ียงแบบ
ธรรมชาติ (Natural Hedging) ให้มากที่สุดเพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนและความซับซ้อนในการท�าธุรกรรมต่างๆ ส่วน
ที่เป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่นั้น บริษัทมีนโยบายใน
การท�าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า (Currency 
Forward Contract) โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโน้ม  
รวมถึงระยะเวลาของการส่งมอบของอตัราแลกเปลีย่นน้ันๆ 
เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีจากการท�าธุรกรรมน้ันๆ 
ให้ได้มากที่สุด นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการท่ีไม่ท�าธุรกรรมในลักษณะเก็งก�าไรจากอัตรา 
แลกเปลีย่น ท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อผลประกอบ
การของโครงการนั้นๆ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย

ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อบริษัท 
ในกรณีที่ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นลูกค้าจะชะลอการซื้อลง 
เน่ืองจากต้นทุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าสูงข้ึน 
รวมถึงในด้านของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัทต้อง
ได้รบัการสนับสนนุจากสถาบันการเงนิในรปูของเงนิกู ้เพือ่
น�ามาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนงานควบคุมผลกระทบ
จากความเส่ียงในภาวะอัตราดอกเบ้ียขาขึ้นอย่างใกล้ชิด 
โดยปัจจุบันเงินกู้ส่วนใหญ่ของบริษัทน้ันเป็นเงินกู้ท่ีมีอัตรา
ดอกเบีย้คงที ่เพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบจากการผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้ และหากต้องมีการใช้ดอกเบ้ียลอยตวั บรษิทั
จะมีการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเช่น Currency 
Swap เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว นอกจากน้ีบริษัทยัง
ได้การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลาย
แห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอท่ีมีต้นทุนเหมาะสมที่สุดให้
กับทั้งบริษัทและลูกค้าอีกด้วย

4. ความเสี่ยงทางด้านนโยบายจากภาครัฐ

4.1 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกฎ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะส่งผล
ต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการของบริษัท
โดยตรง เช่น ข้อบังคับของผังเมืองเรื่องอัตราส่วนพื้นท่ี
อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) นโยบายการก�าหนดพื้นที่
ส่วนกลาง ขอบเขตการประเมินและการจัดท�ารายงาน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ฯลฯ ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดย
บริษัทมีการท�าการส�ารวจและจัดท�าการศึกษาถึงข ้อ
จ�ากัดและข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถ
เตรียมรบักบัความเปลีย่นแปลงท่ีอาจจะเกดิข้ึนและสามารถ
วางแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจต่อไป

5. ความเสี่ยงด้านการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท

บรษิทัฯ มีหน้าทีต่ามข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู้และผูถื้อหุน้กู ้(ข้อก�าหนดสทิธฯิ) จะต้องด�ารงอตัราส่วน 
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไว้ดังต่อไปนี้

หุ้นกู้
อัตราส่วน “หนีส้ิน” ต่อ “ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น” ตามข้อก�าหนดสิทธิ 
นิยามหนีส้ิน

หุ้นกู้ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้

หนี้สิน หมายถึง หนี้สินส่วนที่
มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest 
Bearing Debts) ในงบการเงิน
รวมประจ�าปีของผู้ออกหุ้นกู ้
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดย 
ผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

หุ้นกู้ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 
2/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ 
โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและก�ากับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติ
ตามนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 
2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่
เข้าร่วมประชุมมีบุคคลท่ีมีความรู้ในด้านบัญชีและการเงิน
รวมอยู่ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การ
ควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุ
การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า 
ในปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ 
พอเพียงและเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจแล้ว โดยไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญซ่ึงสามารถ
สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในแต่ละส่วน ได้ดังนี้ 

การควบคุมภายในองค์กร  
(Control Environment) 

บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
มีการทบทวนเป้าหมายอย่างสม�่าเสมอ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
โดยมกีารก�าหนดระดับผลตอบแทนของพนกังานอ้างองิกบั 
ผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานอย่างสมเหตุสมผลสม�่าเสมอทุกปี 

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม รวมถึงนโยบายป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยแบ่งแยกหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความ
ตระหนักถึงความส�าคัญในการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
โดยการสรรหา พฒันา และตระเตรยีมคนไว้ทดแทน รวมถึง 
การสร้างกลุ่มคนไว้รองรับต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญ โดยการ
พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานท่ีมีความสามารถ และมี
ศักยภาพไว้รองรับ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน โดยใช้แบบประเมินตามแนวคิดของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ันยงัมกีาร
ประเมินภายในบริษัท ในรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น ประเมิน
ความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงแนวทาง
การป้องกันความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
โครงการต่างๆ ของบรษิทั มกีารประเมนิโอกาสท่ีจะเกิดการ
ทุจริต โดยครอบคลุมรูปแบบต่างๆ และการเปลี่ยนแปลง
ผู้น�าองค์กร ที่อาจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และการเงิน เป็นต้น

การควบคุมการปฏิบัติงาน  
(Control Activities)

บรษิทัมกีารก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และวงเงนิอนมุตัิ
ของผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบ
ระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการท�า
ธรุกรรมกับบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information & Communication)

บริษัทมีการส่งข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ และเอกสารประกอบ
การตัดสินใจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้า 
เพ่ือประกอบการพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งมี 
รายละเอยีดของเรือ่งท่ีเสนอทุกครัง้ นอกจากนี ้บรษิทัมกีาร
จัดท�ารายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติของที่
ประชมุทกุครัง้ รวมทัง้บรษิทัยงัจดัให้มกีารเกบ็เอกสารการ
ลงบญัช ีและเอกสารประกอบไว้เป็นหมวดหมูอ่ย่างชัดเจน มี
การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ  
และบริหารข้อมูลในแต่ละส่วนงาน อาทิเช่น ระบบบริหาร
จัดการเนื้อหา (ECM) มาใช้ในการบริหารข้อมูลต่างๆ ใน
แต่ละส่วนงาน และระบบ Memo Online เป็นต้น 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทจัดให้มีระบบติดตามการด�าเนินงานของบริษัทและ
การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม รวมทั้งข้อก�าหนด
ด้านความป้องกนัขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนีบ้ริษทั
ยังมีส�านักตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
ระบบควมคมุภายในของส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย

ได้ก�าหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่าง
สม�่าเสมอ โดยมีการก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ก�าหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญจะต้องรายงานเพื่อพิจารณา
สั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควรโดยมิชักช้า 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการอาวุโส 
ส�านักตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการ
ปฏบิัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจ
สอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนิน
งานของบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการยกระดับ
หลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ เนือ่งจากเหน็ว่ามคีวามส�าคญัและจ�าเป็น
ต่อการด�าเนนิธรุกจิทีท่�าให้บรษิทัมรีะบบการบรหิารงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�าคญัในการส่งเสริมกจิการของ
บรษิทัให้มกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งและมัน่คงต่อไป ซึง่จะ
ก่อให้เกิดความเชือ่มัน่แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว 
โดยบริษัทได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 หมวดที่ 2 สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏิบัติต่อผู้ถอื 
   หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายสนับสนุนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้
กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม 
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักส�าคัญ ดังนี้ 

 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

 • คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิด
ปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรบัผิดชอบต่อ
การตัดสินใจ และการกระท�าต่อตนเอง 

 • การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 • การด�าเนนิธุรกจิโดยค�านงึถงึความเสีย่งอยูเ่สมอโดยมี
การควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

 • คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดจรรยาบรรณ
ของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และ
พนักงานทกุคนถอืปฏบิติั ตลอดจนเพือ่ให้เป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้
ก�าหนดนโยบายและทิศทางในการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีด่ขีองบรษิทั โดยให้ความส�าคัญกบัระบบการควบคมุ
และการตรวจสอบภายใน ก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร
ให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู ้ถือหุ ้นภายใต ้
ข้อก�าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่าย
บริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ด้านต่าง ๆ  เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการ และ
ฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนกัถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนั
ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทยีมกนั รวมถงึปกป้องและรกัษาสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือ
โอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของบรษิทัอย่างเท่าเทยีม
กัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 
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การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้
ถอืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้
สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์-สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

2. หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกัน 
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยสม�่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้  
ผู้ถือหุ้นยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของ
ตนหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้โดยตรงทาง E-mail 
: info_ir@cgd.co.th

4. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็น
ของคณะกรรมการบรษิทัในทกุวาระ โดยส่งให้ผูถ้อืหุน้ 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่
กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม
ทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัล่วงหน้าก่อนวันประชมุผูถื้อหุน้ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มี
เวลาศกึษาข้อมลูได้อย่างละเอยีดและสามารถตัดสนิใจ 
ได้อย่างเหมาะสม 

5. บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม 
ผูถ้อืหุ้น ให้ผูถ้อืหุน้ทราบในหนงัสอืเชญิประชมุ และแจ้ง 
ข้ันตอนการออกเสยีงลงมตใิห้ผู้ถอืหุ้นทราบในทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ให้มกีารก�าหนด
เป็นล�าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการน�าเสนอ ซักถาม 
ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุม
จะแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรอง
ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

6. บริษัทไม ่ลิดรอนสิทธิของผู ้ ถือหุ ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัท ที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนด

ต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น เช่น ไม่
แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบ
ล่วงหน้า ไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
ที่มาสาย เป็นต้น 

7. บริษัทได้อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ เช่น การประชมุด�าเนินตามล�าดบัขัน้ตอนทีแ่จ้ง
ไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ ในการเลอืกต้ังกรรมการผูถ้อืหุน้ 
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการได้เป็นราย
บุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม 
อย่างเพียงพอ 

8. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทได้อ�านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้
ถอืหุ้นของบรษัิทสามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะ 
แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบรษัิท และเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

9. บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจน
ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

2. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารได้
พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็น
อิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเป็นส�าคัญ 

ดังน้ัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะ
กรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และ
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง  
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ในการประชุมคณะผู ้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท�ารายการ
ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทงด
ให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ  
และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน นโยบาย
การก�าหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความ
เห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการท�ารายงานดังกล่าว 
โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับการท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่าง
เท่าเทียมกัน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความ
เหมาะสมอย่าง รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดในรายงานและ
เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวทกุไตรมาสอย่างเคร่งครดั รวมท้ังได้
มกีารเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

ทัง้นี ้บรษัิทมนีโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย น�าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่ง
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย เพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิทัท่ีได้รบัข้อมลูทางการเงนิของบรษิทั ต้อง
ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวในระยะเวลา 1 เดอืนก่อน
เปิดเผยสูส่าธารณะ โดยบรษิทัได้แจ้งให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ข้างต้นหลีกเลี่ยงการซื้อขาย 
หลกัทรัพย์ของบรษิทั ก่อนทีง่บการเงนิจะเปิดเผยสูส่าธารณะ 
รวมทัง้ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้รหิารเข้าใจถงึภาระหน้าท่ี
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 
59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัต ิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยบรษิทัได้
ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยต่อพนักงานของบริษัทที่กระท�า
การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคบั หรือประกาศของบรษิทัซึง่ระบุ
ไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หมวดที ่3 กำรค�ำนงึถงึบทบำทของผูมี้ส่วนได้เสยี

บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุๆ กลุม่ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ  
คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม รวมถึงหน่วยงานภาค
รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้มีผล
ตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเติบโต
ของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผล
ตอบแทนท่ีดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
และเชื่อถือได้

พนักงำน : บริษทัได้ส่งเสรมิและพฒันาความสามารถ
ของพนักงานโดยมุ่งหวังให้เกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูงสุด โดยจัดให้มี
สภาพการจ้างงานทีย่ตุธิรรม และมโีอกาส
ก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม และจัด
ให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดีและ
ปลอดภัย

ผู้ร่วมทุน : บริษัทปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ
และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 
ร่วมกัน

ลูกค้ำ : บรษิทัเน้นทีจ่ะให้บรกิารตามค�ามัน่สญัญา
ต่อลกูค้า โดยให้ความส�าคญัแก่ลกูค้าเป็น
อันดับแรกโดย สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

คู่ค้ำ : บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม และรักษาความลับ รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ เอื้อประโยชน์
ร่วมกันกับคู่ค้า

เจ้ำหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามพันธะสัญญา และให้
ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้ีตามล�าดับชั้น
ของหนี้ตามสัญญาที่ได้กระท�าไว้

คู่แข่ง : บริษัทมีการปฏิบัติที่เสมอภาค ไม่ดูหม่ิน 
คู่แข่ง และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ

ชุมชน/สังคม : บริษัทค�านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทาง
สังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนใน
สังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและ 
ปลกูฝังจติส�านกึความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ในหมู่พนักงานทุกระดับ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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หน่วยรำชกำร : บริษัทพึงปฏิบัติตามข ้อก�าหนดของ
กฎหมาย และกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม : บรษิทัส่งเสรมิให้พนกังานตระหนกัถงึการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีนโยบายการ
พัฒนา โครงการโดยค�านึงถึงผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมตามรายงานวิเคราะห ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัทจึงได้มีนโยบายท่ีจะสร้างความคุ้มครองสิทธิและ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และสร้างก�าไรให้กับบริษัท ถือเป็นการสร้าง
ความส�าเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้ตระหนัก
ถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและ
ข้อตกลงต่างๆ ที่ท�าขึ้นระหว่างกันรวมท้ังมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ด�าเนินการใดๆ อันจะเป็นการ 
ริดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียต่างๆ

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
สงสยัใดๆ เกีย่วกบัการกระท�าผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ 
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อผ่านเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โทร. 66(0) 2658 7888 
โทรสาร 66(0) 2658 7880 โดยบริษัทจะด�าเนินการ
สอบสวนตามขัน้ตอนการรบัเรือ่งร้องเรยีนท่ีก�าหนดไว้และ
ถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับและรายงานผลการสอบสวนให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 1. กำรเปิดเผยข้อมูล 

บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัของบรษิทั
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับ
บริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส 
และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ก�าหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี รวมถึงผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากน้ี บรษิทัจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

 2. ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ  
ทั่วถึง และทันเวลา ท้ังรายงานข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมูลส�าคัญ โดยได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ
โดยทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มอบ
หมายให้เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้บัผดิชอบงานเกีย่วกบัการ
ให้บริการข้อมูล และการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของ
บริษัท โดยติดต่อได้ที่ โทร. 66(0) 2658 7888 โทรสาร 
66(0) 2658 7880 E-mail: info_ir@cgd.co.th

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 1. ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์ มี
ความรู้ ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ ท�าหน้าที่เป็น 
ผู้ชี้แนะและก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย  
และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ี 
ประชุมผู ้ถือหุ ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความส�าคัญและจัดให้
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
การประเมิน และการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามด�าเนินการในเรื่อง 
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ โดยผ่านส�านักตรวจสอบภายใน
และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให ้
รับทราบทุกครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการก�าหนดและ
แยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยก�าหนดระดับอ�านาจ
การด�าเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงาน
อย่างสม�่าเสมอ 

รายงานประจ�าปี 2559
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 2. จรรยำบรรณธุรกิจ 

บรษิทัได้จดัท�าข้อก�าหนดและถอืปฏิบัตเิก่ียวกับจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ
และพนักงานทุกคนได้รับทราบ ยึดถือ เข้าใจถึงมาตรฐาน
การปฏบิตัตินตามทีบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้คาดหวงั และใช้เป็น
แนวทางประพฤตปิฏบัิตท่ีิถกูต้องในการประกอบธรุกจิดงัน้ี

1. ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 
ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

2. บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์
ของบริษัท

3. ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท�ากับบริษัทท่ีตนเป็น
กรรมการ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม

4. พงึบรหิารงาน โดยหลกีเลีย่งความขดัแย้งผลประโยชน์
ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัด
ที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการท�างาน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม

7. ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8. ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญ หรือมี
บุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน
กิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขัน หรือท�าธุรกิจกับบริษัทที่ตนเอง
เป็นกรรมการอยู ่ไม่ว่ากระท�าเพือ่ประโยชน์ของตนเอง
หรือของผู้อื่น

ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงข้อ
ก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติ
งานอย่างมืออาชีพ มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงการ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

 3. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่
มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน

ด้านต่างๆ และมีความจ�าเป็นต่อธุรกิจของบริษัทโดย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน
ตามทีที่ป่ระชมุผูถื้อหุน้ก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน  
ซึ่งมีความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายด้าน โดย 
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า  
3 คน

3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ก) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออก
เสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย

ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้
รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ
เดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะ
กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง 
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย

ง) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความ
สมัพันธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
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  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง
การท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า 
ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค�านวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิติัการของบรษิทัจดทะเบียนในรายการทีเ่กีย่ว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึง่ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับคุคล
เดียวกัน

จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ย่อย บรษิทัร่วม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัหรอืผูถ้อืหุน้  
แล้วแต่กรณี

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบริการเกินกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบุิคคล ให้รวมถงึการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้
บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนั
ที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 
แล้วแต่กรณี

ช) ไม่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท

ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย
มกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้

ฌ) มคีวามรู ้และเข้าใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี

4. วาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการมีก�าหนดระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และไม่มีข้อจ�ากัดจ�านวน
วาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน

5. การเป็นกรรมการที่อื่นของกรรมการ เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาในการท�าหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี จึงก�าหนดให้
กรรมการแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
โดยกรรมการมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการท่ีบริษัทอื่นให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
นอกจากนี้กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการท่ีบริษัทอื่น ผู้บริหารมีหน้าที่
เปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งปัจจุบัน ไม่มี
กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 บริษัท

 4. อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท 

ดูรายละเอียดในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการ

 5. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติให้จัดข้ึนอย่างน้อย
สามเดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับ 
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มอบหมายเป็นผู้เรยีกประชมุ หรอืในกรณจี�าเป็น กรรมการ
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก�าหนดวันประชุม
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ใน
กรณจี�าเป็นรบีด่วน เพือ่รักษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษัิท
จะแจ้งการนดัประชุมโดยวธีิอืน่และก�าหนดวนัประชมุให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารร่วมกันพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม โดยเปิด
โอกาสให้กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปมสีทิธเิสนอเรือ่งเข้า
สู่วาระการประชุมได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรือมี  
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ การวนิิจฉยั
ชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ท้ังนี้ กรรมการ 
คนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง 
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 6. กำรประเมินผลงำนของกรรมกำร และ 
ผู้บริหำรสูงสุด

6.1 ประเมินผลงำนของกรรมกำร

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยจัด
ให้มีการประเมินผลตนเองโดยก�าหนดไว้ 2 แบบ ได้แก่ 
แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมิน
ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อช่วย
ให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในปีที่ผ่านมา และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์
การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ และน�าข้อเสนอแนะมา
พัฒนาการด�าเนินงานต่อไป

6.2 ประเมินผลงำนผู้บริหำรสูงสุด

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจ�าทุกปี และ
รายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ เพือ่น�าเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารสูงสุด
ของฝ่ายบรหิาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผูแ้จ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทราบ 

 7. กำรถ่วงดลุของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 

บริษัทก�าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่
ต้องไม่ต�่ากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่มคีณุสมบติัครบถ้วน
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล 
การบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้อง
เป็นธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจ�านวน 12 ท่าน 
ประกอบด้วย 

 • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 7 ท่าน

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
มาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการ
ต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม 

 8. กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ 
ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่
ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงาน
ประจ�า โดยบริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในประกาศอ�านาจด�าเนินการของบริษัทซึ่งได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการแบ่งแยก
หน้าท่ีความรับผดิชอบออกจากกนัโดยเดด็ขาดระหว่างการ
อนมุตั ิการบนัทกึรายการทางบญัชี และการดแูลทรพัย์สนิ 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ 
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ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระคือ 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ส่วนต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบริษัท
อีกท่าน คือ คุณเบน เตชะอุบล ซึ่งทั้งสองต�าแหน่งได้มี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน และ
การตัดสินใจในเรื่องท่ีส�าคัญได้ด�าเนินการผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท 

 9. ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน 

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งใน
ระดบับรหิาร และระดับปฏิบัตงิาน ท่ีมปีระสทิธิภาพ มกีาร
ก�าหนดอ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร  
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน ในขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 (Procedure Manual) และผังอ�านาจการอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจ
สอบรายการที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าสอบทานระบบการควบคมุภายในอกีครัง้หน่ึง 
เพือ่ให้อยูใ่นระดับทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารก�าหนด
และการประเมินความเสี่ยงของกิจการ ก�าหนดมาตรการ
ป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง
แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล 
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม

ทัง้นีบ้รษิทัได้จดัตัง้ส�านกัตรวจสอบภายในขึน้เฉพาะมคีวาม
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบริษัท และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนด
ให้ส�านักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา เพื่อให้ความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในไว้ในรายงานประจ�าปี

 10. รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกระบวนการจัดท�าและ 
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความ
เพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน  

และการจัดท�างบการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน  
เพียงพอ เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ โดยให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

 11. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของคณะ
กรรมกำรและฝ่ำยบริหำร

บริษัทให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
กรรมการและฝ่ายบริหารทุกท่านเข้ารับการอบรมกับ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute  
of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรูด้้านต่างๆ เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการและ
ฝ่ายบริหาร

 12. กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (Directors 
Orientation)

ส�าหรับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ ทางบริษัทได้จัดให้
มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบาย
ธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง อาท ิโครงสร้างทนุ  
ผูถ้อืหุน้ ผลการด�าเนนิการ รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ พร้อมทัง้ส่งมอบคูม่อืส�าหรับกรรมการ ซึง่เป็นข้อมลู
ท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการของบริษัท ให้
กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย

คู่มือกรรมกำร

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535

2. หนังสือรับรองบริษัท

3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

4. ข้อบังคับบริษัท

5. คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

6. คูม่อืกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนของ ส�านักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลส�ำหรับกรรมกำร 

1. ข้อแนะน�าการให้สารสนเทศส�าหรับผู้บริหารบริษัท 
จดทะเบียน

2. หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3. หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดสี�าหรบับรษัิทจดทะเบยีน 
ปี 2555

4. Company Profile

5. รายงานประจ�าปีล่าสุด

รายงานประจ�าปี 2559
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 13. เลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท
ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีโดยมหีน้าท่ีและความรบัผิดชอบหลัก รายละเอยีด
ในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ในหัวข้อผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 3 ชุด ดังต่อไปนี้ 

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระดังนี้ 

ล�าดับ รายช่ือ ต�าแหน่ง

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายชู เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบ

3 พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการตรวจสอบ 

โดย นายศภุกร พลกลุ และ นายช ูเฟ็ง เช เป็นบคุคลทีม่คีวาม
รูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน 
ความน่าเช่ือถือของงบการเงนิ และนางสาวอัญชล ีศรวีวิฒัน์
กุล ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ โดยประสานงานกับผู ้สอบบัญชีและ
ผู ้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดท่ีเหน็ว่าจ�าเป็นและเป็นเรือ่งส�าคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบั
ผูส้อบบัญชแีละผูต้รวจสอบภายใน นอกจากนี ้พจิารณา
ความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอด
จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  
เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง

พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยค�านงึถงึ 
ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปรมิาณงานตรวจสอบของบรษัิทผู้สอบบัญชน้ัีน รวมถงึ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ทั้งน้ี ในทางปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการพิจารณางบการเงิน
ประจ�าปี

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. พจิารณารายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของ
บริษัท ซึ่งมีขนาดรายการท่ีต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีก�าหนดในกฎหมาย 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

8. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณา 
รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของส�านัก 
ตรวจสอบภายใน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

101



9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

10. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ี
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเหน็เก่ียวกับความเพยีงพอของระบบควบคมุ
ภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผล
การด�าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร รายการหรือการกระท�าดังกล่าว ได้แก่

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทจุรติ หรือมสีิง่ผดิปกติหรอืมคีวามบกพร่องที่
ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษทั หรอืผูบ้รหิาร ไม่ด�าเนนิการ
ให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า มีรายการหรือ
การกระท�าตามวรรคหน่ึงต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13. ด�าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได ้รับแจ้งจากผู ้สอบ
บัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรม
อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง 
รับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความ
ผิดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบใน 
เบือ้งต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้สอบบัญชีทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

14. ปฏบิติัการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

15. ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ
หมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมคีวามรบัผิดชอบ
ในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

บรษิทัมกีรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัจ�านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ดงันี้

ล�าดับ รายช่ือ ต�าแหน่ง

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นายเบน เตชะอุบล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ�าปี 2559
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

 หน้ำที่เกี่ยวกับกำรสรรหำ

1. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการ
บริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร 

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจาก
บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี

3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือ
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
ต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

 หน้ำที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. พิ จ า ร ณ า ค ่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  
คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน  
ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ�าปี และผลประโยชน์อื่นๆ 
ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือ
วธิกีารและโครงสร้างทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ซึง่รวมถงึค่าจ้าง เงนิรางวัลประจ�าปี และผลประโยชน์อืน่ๆ 
ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และพิจารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือ 
วิธีการ และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และโครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณา
ตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด�าเนินงานของบริษัท 
แนวปฏบัิติในอตุสาหกรรมและบรษัิทจดทะเบียนชัน้น�า 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

2.3 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

บริษัทมีกรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายช่ือ ต�าแหน่ง

1 นายเบน เตชะอุบล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

2 นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก กรรมการพิจารณาการลงทุน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน

1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ ของบริษัทในวงเงิน
มูลค่าทั้งโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท

2. พิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอขออนุมัติคณะ
กรรมการบริษัทในเรื่องการลงทุน ท่ีมีวงเงินมูลค่าทั้ง
โครงการเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือการลงทุน
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายลงทุนของบริษัท

3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทัง้นี ้บรษิทัมไิด้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของประธาน
กรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน 

3. การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง

3.1 คณะกรรมกำรบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท 
จะคัดเลอืกโดยผ่านมติให้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนน�าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะ
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ วสิยัทศัน์ และความน่าเชือ่ถอื รวมทัง้เป็นผูม้ี
คณุสมบติัทางด้านทักษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด เพื่อน�า
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัท
ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระ
ส�าคัญได้ ดังนี้
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1. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมดจะต้องมถิีน่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ
ของบริษัทจะต้องเป็นผู ้มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ก�าหนด

2. การเลอืกตัง้กรรมการโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ให้ใช้วธิี
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อ
เสียงหนึ่ง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลไป

3. ในการประชุมผู้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสามของ
จ�านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนท่ี
ใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจาก
ต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น  
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป  
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อก
จากต�าแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลือก
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ
หรอืตามทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้จะอนมุตั ิซึง่อาจก�าหนดเป็น
จ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนด
ไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลีย่นแปลง กไ็ด้และนอกจากนัน้ ให้ได้รบัเบีย้เลีย้ง 
และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ สิทธิ
ดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือ
ลกูจ้างของบรษิทั ซึง่ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่ 
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออก
ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึง
บริษัทและจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบด้วยก็ได้ 

6. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่า 

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้น จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต�าแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู ่
ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะ
กรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
กึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร
และจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้

3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทเป็น 
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลอืกจากคณะกรรมการ
อสิระของบรษัิท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะ
ต้องมคีวามรู้และประสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงนิทีเ่พยีง
พอ ซึ่งสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ 
ของงบการเงินบริษัทได้ อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติของ
ผูท้รงคณุวฒุทิางด้านกฎหมายและรอบรู้ในธรุกจิของบรษัิท

3.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทน

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบรษิทัเป็น ผูแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการซึง่จะประกอบด้วย
กรรมการอสิระ 2 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 
โดยกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณา
จากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ทักษะความ
เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย ความเชี่ยวชาญในการก�าหนด
โครงสร้างการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยบริษัท
ได้มีการใช้ฐานข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือประกอบฅ
การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในองค์กร เพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล

รายงานประจ�าปี 2559
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3.4 กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุด 

การสรรหาบุคลากรเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารของ
บริษัทนั้น มีขั้นตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
การคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยยึดเกณฑ์
คุณสมบัติ การศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
สายงานเป็นส�าคัญ 

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท
และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การดูแล บริหารจัดการ และควบคุมการด�าเนินงานของ
บริษัทดังกล่าว โดยมีการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็น
กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ ตามสดัส่วน
การถือหุ้น ซึ่งกรณีมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยส�าคัญจะมี
การน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พิจารณา
อนุมตั ินอกจากนี ้ยงัให้ตวัแทนของบรษิทัดแูลให้บรษิทัย่อย 
หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการได้
มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการเกี่ยวโยงให้
เป็นไปตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ
ดูแลที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจัดท�างบการเงินท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและทันตามก�าหนดเวลาการจัดท�า 
งบการเงินรวมด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัก�าหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ต้องรกัษาความลบัของบรษิทั ไม่
น�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเอง หรอืเพือ่ประโยชน์แก่บุคคลอืน่ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัทน�า
ข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือน�าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน รวมถงึเพือ่การซ้ือขายหลกัทรพัย์ บรษิทั
จงึอนุมติัการก�าหนดนโยบาย เรือ่งการใช้ข้อมลูภายในของ
บริษัท โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยว
กับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน  
คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 
รวมถึงบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

2. ก�าหนดให้ผู ้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ 
ถอืครองหลกัทรพัย์ ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�าเนา
รายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันท่ีส่ง
รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

3. ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยทราบถึงหน้าท่ีของผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่ได้รับทราบข้อมูลทาง 
การเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้อง 
หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง  
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิด
เผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

6. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส�าหรับปี 
2559

บริษัท มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของ
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559 ของบริษัทเป็นจ�านวน 
2,050,000 บาท 
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ด้วยปณิธานที่จะสร ้างคุณค่าที่ยั่ งยืน คันทรี่ กรุ ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ล้วนมีความตั้งใจและมีส�านึกความ 
รับผิดชอบต่อการสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่าง
จริงจัง

บรษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุ บางกอก รเิวอร์ พาร์ตเนอร์ส 
(Bangkok Rivers Partners หรือ BRP) องค์กรที่ไม่ 
แสวงหาก�าไรที่มีหน้าที่ส่งเสริมการปกป้องให้กับแม่น�้า
เจ้าพระยาของกรงุเทพฯ ด้วยการพยายามช่วยเหลอื

ชุมชนริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ให้
สามารถรักษาเอกลักษณ์และมรดกของพวกเขาให้ย่ังยืน 
ต่อไปได้ เพือ่ให้พืน้ทีด่งักล่าวสามารถพฒันาจนกลายเป็นหน่ึง
ในพื้นที่ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของกรุงเทพฯ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยพนัธกจิทีจ่ะปกปักรกัษาเขตชมุชนรมิแม่น�า้เจ้าพระยา 
บางกอก ริเวอร์ พาร์ตเนอร์ส มุ่งเน้นให้การสนบัสนนุการ
เตบิโตของธรุกจิและสร้างสรรค์ทศันยีภาพของเมอืงสะท้อนให้
เหน็ถงึจดุเด่นทางความคดิสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือ และความ
มีน�้าใจต่อผู้อื่นของคนไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ให้น่าดึงดูดทั้งแก่บุคคลทั่วไปและอุตสาหกรรมต่างๆ 

ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ดี
เวลลอปเมนท์ ให้ความเคารพกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของมรดกวัฒนธรรมท่ีมี
อยู่และการสนับสนุนของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ บริษัทฯ ให้
ความส�าคญักบั “การฟ้ืนฟใูห้กลับสูส่ภาพเดิม (Revitalization)” 
มากกว่า “การสร้างของใหม่แทนของเก่า (Redevelopment)” 
ในเขตพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้า

คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ได้ร่วมท�างานกับชุมชนริม
แม่น�้าเจ้าพระยาในการร่วมบริจาคเงินให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ซึ่งเป็นโรงเรียนชาย
ล้วน ต้ังอยู่ในแขวงยานนาวา เขตสาธร ในพืน้ท่ีรมิฝ่ังแม่น�า้
เจ้าพระยา ทางบริษัทฯ และพันธมิตรธุรกิจ คือ บริษัทปัก
กิง่คอนสตรคัชัน่ เอน็จเินยีริง่ กรุป๊ (Beijing Construction 
Engineering Group Co., Ltd.: BCEG) ร่วมกันบริจาค
เงนิจ�านวนทัง้หมด 2 ล้านบาทเพือ่น�าไปปรบัปรุงและบรูณะ
อาคารเรียนของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม อาทิเช่น การติด
ตั้งหน้าต่างใหม่รวมถึงเครื่องปรับอากาศเพื่อให้นักเรียนมี
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีขึ้น

ในอนาคต คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จะยังคงให้การ
สนบัสนนุต่อความร่วมมอืและท�าความเข้าใจกบัคนในพืน้ที ่
ในการท�างานร่วมกนัเพือ่ทีบ่รษิทัฯ จะสามารถยงัประโยชน์
ให้กับชุมชนให้มากที่สุดสืบต่อไป

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมได้ท่ี www.bang-
kokriver.com

รายงานประจ�าปี 2559
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รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2559 บรษิทัและบริษทัย่อยมีรายการระหว่างกนักบับคุคลและ/หรอืนติบิคุคลทีเ่กีย่วข้องทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดในสาระส�าคัญ ดังนี้

1. นำยสดำวุธ เตชะอุบล

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ : เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ณ วนัท่ี 17 มนีาคม 2560 จ�านวน 1,275,000,000 หุน้ คดิเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 17.38 ของทุนช�าระแล้ว เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นบิดาของ นายเบน เตชะอุบล กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผลของ

รายการมูลค่ารายการ
ในปี 2559

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2559

1. ค่าจองซื้อ ค่าท�าสัญญาจะ
ซื้อจะขายและค่างวด ในการ
ซื้อห้องชุด โครงการ อิลีเม้นท์ 
ศรีนครินทร์ จ�านวน 6 ยูนิต 

เงินมัดจ�า

เงินรับล่วงหน้า

-

-

360,000

1,009,638

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายการ 
ดังกล่าวเป็นไปตาม 
ราคาขายห้องชุดที่ก�าหนด
และมีเงื่อนไขที่เป็นปกติ
เช่นเดียวกับการท�า
รายการกับบุคคลที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง

2. นำยเบน เตชะอุบล

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ : เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ณ วนัท่ี 17 มนีาคม 2560 จ�านวน 1,025,693,333 หุ้น คดิเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 13.98 ของทุนช�าระแล้ว โดยด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท 

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผลของ

รายการมูลค่ารายการ
ในปี 2559

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2559

1. ค่าจองซื้อ ค่าท�าสัญญาจะซื้อ
จะขายและค่างวด ในการซื้อ 
ห้องชุด โครงการโฟร์ซีซั่นส์  
ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ  
ณ แม่น�้าเจ้าพระยา  
จ�านวน 1 ยูนิต 

เงินรับล่วงหน้า 11,000,000 11,000,000 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายการ 
ดังกล่าวเป็นไปตาม 
ราคาขายห้องชุดที่ก�าหนด
และมีเงื่อนไขที่เป็นปกติ
เช่นเดียวกับการท�า
รายการกับบุคคลที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง
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3. นำงอรวรรณ เตชะอุบล

ลักษณะควำมสัมพันธ์ : เป็นภรรยาของนาย สดาวุธ เตชะอุบล และเป็นมารดาของ นายเบน เตชะอุบล

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผลของ

รายการมูลค่ารายการ
ในปี 2559

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2559

1. ค่าจองซื้อ ค่าท�าสัญญาจะซื้อ
จะขายและค่างวด ในการซื้อ 
ห้องชุด โครงการโฟร์ซีซั่นส์  
ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ  
ณ แม่น�้าเจ้าพระยา  
จ�านวน 1 ยูนิต 

เงินรับล่วงหน้า 18,178,879 18,178,879 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายการ 
ดังกล่าวเป็นไปตาม 
ราคาขายห้องชุดที่ก�าหนด
และมีเงื่อนไขที่เป็นปกติ
เช่นเดียวกับการท�า
รายการกับบุคคลที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง

4. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (“CGS”)

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลักษณะควำมสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 2 คน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล และ พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี  
และมผีูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั คอื นายสดาวธุ เตชะอบุล ถือหุน้ CGS ทางอ้อม โดยถอืหุน้ผ่านบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์  
จ�ากัด (มหาชน) (CGH) ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 คิดเป็นจ�านวน 604,490,326 หุ้น หรือร้อยละ 13.94 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผลของ

รายการมูลค่ารายการ
ในปี 2559

ยอดคงค้าง 
ณ 31 ธ.ค. 2559

1. บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ออกหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้าให้แก่ CGS 
เป็นการจ่ายค่า Underwriting Fee 
เพื่อเป็นผู้จัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ วงเงินไม่
เกิน 1,500 ล้านบาท CGS เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าหุ้นกู้ 
(500 ล้านบาท)

ค่าธรรมเนียม
จ่ายล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม
การออกหุ้นกู้

-

1,556,762

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไข
ที่เป็นปกติเช่นเดียวกับ
การท�ารายการกับบุคคล
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

2. บริษัทวางเงินประกันซื้อหลัก
ทรัพย์ให้แก่ CGS 

เงินประกัน 
ซือ้หลกัทรพัย์

- 50,125,977

3. บริษัทรับดอกเบี้ยจาก CGS เป็น
ดอกเบี้ยจากเงินประกันหลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบี้ย 0.8% - 1.00% 

ดอกเบี้ยรับ 476,930 -

รายงานประจ�าปี 2559
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5. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหำชน) (“CGH”)

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holdings Company)

ลักษณะควำมสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 2 คน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล และ พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี 
และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล โดยถือหุ้นในบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
(CGH) ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 คิดเป็นจ�านวน 604,490,326 หุ้น หรือร้อยละ 13.94 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผลของ

รายการมูลค่ารายการ
ในปี 2559

ยอดคงค้าง 
ณ 31 ธ.ค.2559

1. บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) จ�านวน 153,061,800 หุ้น

เงินลงทุนใน
หุ้นสามัญ

- 246,429,498 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไข
ที่เป็นปกติเช่นเดียวกับ
การท�ารายการกับบุคคล
และ/หรือนิติบุคคลที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง

2. บริษัทได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
CGH-W1 จาก บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 
17,928,233 หุ้น

CGH-W1 - 3,406,364

3. ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิ CGH-W2 
จากบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน)จ�านวน 12,755,150 หุ้น

CGH-W2 - 3,443,891

4. ได้รับเงินปันผลรับ เงินปันผล
รับ

7,040,843 -
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6. บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“MFH”) 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอื่น

ลักษณะควำมสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท และ 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (“CGH”) ซึ่ง CGH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมเอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) (“MFC”) โดย MFH เป็นบริษัทย่อยของ MFC 

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผลของ

รายการมูลค่ารายการ
ในปี 2559

ยอดคงค้าง 
ณ 31 ธ.ค.2559

1. บริษัทออกตั๋วแลกเงินให้แก่ MFH
• ออกวนัที ่21 ตุลาคม 2559 
จ�านวนเงนิ 100 ล้านบาท เงนิต้น
ครบก�าหนด 18 กรกฎาคม 2560 
รวมระยะเวลา 270 วนั อัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี 

• ออกวนัที ่22 พฤศจกิายน 2559 
จ�านวนเงนิ 100 ล้านบาท เงนิต้น
ครบก�าหนด 18 สงิหาคม 2560 
รวมระยะเวลา 269 วนั อัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี

ช�าระดอกเบี้ย ณ วันออกตั๋วแลกเงิน 
โดยหักเป็นส่วนลดจากมูลค่าที่ตราไว้
ของตั๋วแลกเงินฉบับนั้น

ตั๋วแลกเงิน - 200,000,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไข
ที่เป็นปกติเช่นเดียวกับ
การท�ารายการกับบุคคล
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

2. บริษัทรับเงินตามตั๋วแลกเงิน 
พร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้ MFH ตาม
ตั๋วแลกเงินฉบับครบก�าหนดวัน
ที่ 25 มกราคม 2559 วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 21 ตุลาคม 
2559 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2559 

ดอกเบี้ยจ่าย
ล่วงหน้า

ดอกเบี้ยจ่าย

-

11,726,317

6,752,931

-

รายงานประจ�าปี 2559
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2. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ ้น
โดยรวม บริษัทจึงได้ก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการท�า
รายการระหว่างกัน โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับ
ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎระเบียบของคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

หากรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดกับ
บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลทีม่ส่ีวน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ โดย
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ดงักล่าว เพือ่ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรอื 
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี 

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายหรอืแนวโน้มในการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต โดยการเข้าท�ารายการระหว่างกัน
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน บริษัทจะด�าเนินการให้เป็น
ไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติท่ัวไป สามารถอ้างอิง
ได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทท�ากับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพ
ระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียว
โยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

ท้ังน้ี หากรายการระหว่างกนัของบริษัทเกดิกบับุคคลท่ีอาจ
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ บคุคลทีม่ส่ีวนได้เสีย หรอื
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้
สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ 
ดงักล่าว เพือ่ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรอื
ผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์พึงปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดท�ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการจัดท�า
และการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของกจิการ (Statement of Directors Responsibilities) ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท

คณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
ในรอบปีทีผ่่านมาเป็นจรงิ และสมเหตผุล ทัง้นีง้บการเงนิดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายเบน เตชะอุบล
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ�าปี 2559
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั คนัทร่ี กรุป๊ ดเีวลลอป
เมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ�านวน 3 ท่าน โดยมี นายศุภกร พลกุล ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ท.วรีพงษ์ชืน่ภกัด ีและ 
นายชู เฟ็ง เช ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ใน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จดัท�าตามแนวทางและ
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุทัง้สิน้ 
8 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรวม และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้ง
รายไตรมาส และประจ�าปี 2559 ซึ่งผ่านการสอบทาน 
และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชขีองบรษิทัแล้ว ตลอดจน
ได้หารือร่วมกันกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อ
พิจารณานโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ การใช้ดุลยพินิจ
ต่างๆ ในการจดัท�างบการเงนิ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลู
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า การจัดท�างบการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม 
เพือ่ปรกึษาหารอืกันอย่างอสิระถงึข้อมลูทีม่คีวามส�าคญั
ในการจัดท�างบการเงิน รวมทั้งประเด็นที่พบจากการ
สอบบัญชี ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทั และความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ผู้สอบบัญชี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้
ผู้บริหารของบริษัท น�าส่งข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผย
ไว้ใน รายงานประจ�าปีของบริษัท ต่อผู้สอบบัญชี เพื่อ
สอบทานความถูกต้องและความสอดคล้องกับงบการ
เงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผล
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ�า
ปี 2559 และแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ตามกรอบแนวคิดของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) ที่ก�าหนด
โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ง พิจารณาและ
ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผล
การตรรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการสอบทานดังกล่าว 
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ จึงเห็นว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อ
การด�าเนินธุรกิจ ท�าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทัในการก�ากบัดแูลให้กิจการมีการบรหิาร
ความเสี่ยงในระดับองค์กร ทั้งความเสี่ยงอันเกิดจาก
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาและติดตาม ความเสี่ยงด้านการลงทุน
ในโครงการต่างๆ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และ 
ความเสี่ยงด้านการเงิน อย่างสม�่าเสมอ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ เพือ่น�าไปปรบัปรงุกระบวนการให้ดยีิง่ขึน้

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  
บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการก�ากับดูแลกิจการ 
ท่ีด ีและไม่มปีระเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบิติัท่ีเข้าข่าย
หลีกเลี่ยง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้ส�านักตรวจ
สอบภายใน มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี พิจารณารายงาน
ผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานประจ�าปี พจิารณา
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รายงานการติดตามผลตามข้อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส�านักตรวจสอบภายในโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่
ตั้งไว้ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากการที่
ส�านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และ
เสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบได้
อย่างเป็นอิสระ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิตามความคบืหน้าในการ
ด�าเนินโครงการต่างๆ ทกุไตรมาส รวมถงึมกีารติดตาม
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกดิจากการด�าเนนิงาน สภาพคล่อง
ทางการเงิน และ แหล่งเงินทุน พร้อมทั้งเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหา และมีการติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ

7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอ
แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ�าปี 2560 โดยประเมินจากความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการตรวจสอบธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 

การให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัท�างบการเงนิ 
รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างสมเหตุสม
ผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช ้
ความรู ้  ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ  
ความรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง  
เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
มีการปฏิ บั ติตามกฎหมายว ่ าด ้ วยหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 นายศุภกร พลกุล
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานประจ�าปี 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

. 
 
 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพื่อตอบสนอง 
การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่าเป็น
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบเน่ืองจากค่าความนิยม
เป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยร์วมใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั และ
สิทธิการเช่า เป็นรายการท่ีมีสาระสําคัญของ
สินทรัพยร์วมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั โดยสินทรัพยเ์หล่าน้ีได้ถูกรับรู้ใน
งบการเงินเน่ืองจากการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

ทั้งน้ี การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและ
สิทธิการเช่าตอ้งอาศยัดุลยพินิจและสมมติฐานท่ี
สําคญัหลายประการของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
ที่เ กี่ยวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน 
ในอนาคต แผนงานในอนาคตในการจดัการและ
การใชป้ระโยชน์จากสิทธิการเช่า และการกาํหนด
อัตราคิดลดท่ี เหมาะสม  เพื่ อให้ เ ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นโยบายการบญัชีของค่าความนิยมเปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.12 และนโยบาย
การบญัชีและรายละเอียดของสิทธิการเช่าเปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.10 และขอ้ 14 ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง  
• ทําความเข้าใจการออกแบบการควบคุม

ภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและ
สิทธิการเช่า 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

• ทดสอบเน้ือหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 
-  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณา
ของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ี
สําคัญและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมและสิทธิการเช่า 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพื่อตอบสนอง 
การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

กลุ่มบริษัทมีรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนตั้ งอยู่ ท่ี เ มืองไบรตัน  ประเทศอังกฤษ 
ประกอบด้วย ท่ี ดิน  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดมี้สัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึง
ซ่ึงใชท้รัพยสิ์นนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน 
โดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวแสดง
เป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยร์วมใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมท่ีมีการวดัมูลค่าโดยอิสระจากผูป้ระเมิน
ราคาภายนอก การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุนเป็นเ ร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ
เน่ืองจากกระบวนการวดัมูลค่าเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ดุลยพินิจท่ีสําคญัในการกาํหนดวิธีการวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม และสมมติฐานท่ีใช ้ 

น โ ย บ า ย ก า ร บัญ ชี แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเปิดเผยไว้ใน   
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.8 และข้อ 12 
ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง  
• ทําความเข้าใจการออกแบบการควบคุม

ภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการวัดมูลค่า
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

• ทดสอบเน้ือหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 
-  ประเมินคุณสมบติั ความสามารถและความ
เป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาภายนอก 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ี
สาํคญัและวิธีการวดัมูลค่าท่ีผูป้ระเมินราคา
ภายนอกใชใ้นการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน  

-  พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของ
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการวัดมูลค่า
ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ซ่ึงคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพื่อตอบสนอง 
การรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุด 

การรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุดเป็นเร่ือง
สาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากอาจมีขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึนจากการรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้งตามงวดบญัชี 

ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญัถูกระบุในแง่ของการตดั
ยอดรายไดจ้ากการขายอาคารชุดเน่ืองจากลกัษณะ
รายการท่ีมีนัยสําคญัสูงและปริมาณของการเกิด
รายการมีมากในช่วงวนัส้ินงวด ซ่ึงอาจส่งผลใหมี้การ
รับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้งตามงวดบญัชี 

นโยบายการบญัชีสําหรับการรับรู้รายไดจ้ากการ
ขายอาคารชุดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินขอ้ 3.1.1 
 

 

 
วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง  

• ทําความเข้าใจการออกแบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีสําคญัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รับรู้รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในท่ีสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
จากการขายอาคารชุด 

• ทดสอบเน้ือหาสาระเพื่อตอบสนองความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัยอดรายไดจ้ากการขาย
อาคารชุด โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 
-  ทดสอบการตดัยอดรายไดจ้ากการขาย
อาคารชุด โดยตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุด 
เพื่อให้แน่ใจว่ารายการขายท่ีเกิดข้ึนในช่วง
ก่อนและหลงัวนัส้ินงวดมีการบนัทึกบญัชี
ถูกตอ้งตรงตามงวดบญัชี 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง              
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ           
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามี
สาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

119



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 6 - 
 

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้  
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือ 
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,058,519,636     1,253,622,159     682,876,677        204,558,559        
เงินลงทุนชัว่คราว 6 820,707               829,183,136        820,707               703,773,946        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 1,498,382,286     713,955,551        11,320,286          39,537,942          
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.2 - - 1,256,913,586     1,000,000,000     
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค 8 และ 37 2,028,039,895     1,523,147,100     684,670,280        854,846,279        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9 145,961,041        110,295,590        249,415,334        143,187,977        

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 4,731,723,565     4,430,203,536     2,886,016,870     2,945,904,703     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 และ 37 801,417,315      200,000             - -
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 11 403,279,753      406,086,205      403,279,753        406,086,205      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 31.1 - - 1,496,380,151     1,278,717,258   
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 863,336,866      708,364,589      - -
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 842,742,946      - - -
อาคารและอุปกรณ์ 13 และ 37 1,240,285,268   844,168,144      11,743,679          16,343,308        
สิทธิการเช่า 14 99,973,099        99,973,099        3,781,994,396     3,781,994,396   
ค่าความนิยม 3,614,375,768     3,614,375,768     - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 1,134,790          1,525,028          759,341               1,051,844          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 2,911,211          11,024,968        2,911,211            13,329,342        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 66,143,887          25,501,138          4,972,799            10,241,274          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 7,935,600,903     5,711,218,939     5,702,041,330     5,507,763,627     
รวมสินทรัพย์ 12,667,324,468 10,141,422,475 8,588,058,200     8,453,668,330   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559 2558 2559 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 177,157,110      292,436,628      40,732,527          86,550,914        
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.4 - - 477,466,033        578,984,744      
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,542,490,492   837,768,656      4,341,715            12,403,864        
เงินกูย้มืระยะส้ัน 7,077,927          - - -
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.3 - - 453,232,085        -
ตัว๋แลกเงิน 18 1,473,187,224   396,947,117      1,473,187,224     396,947,117      
หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 21 - 1,500,000,000   - 1,500,000,000   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 19 43,062,097          31,540,351          11,126,719          28,382,335          

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 3,242,974,850     3,058,692,752     2,460,086,303     2,603,268,974     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 20.2 314,261,663      - - -
เงินกูย้มืระยะยาว 20 1,964,083,401   1,000                  - 1,000                  
หุน้กูร้ะยะยาว 21 1,150,000,000   1,150,000,000   1,150,000,000     1,150,000,000   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน

หลงัออกจากงาน 22 7,181,590            5,927,695            7,181,590            5,927,695            
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,748,987          10,097,334          - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 3,451,275,641   1,166,026,029   1,157,181,590     1,155,928,695   
รวมหน้ีสิน 6,694,250,491     4,224,718,781     3,617,267,893     3,759,197,669     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 23

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 10,814,953,771 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,814,953,771 10,814,953,771 10,814,953,771   10,814,953,771 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้

หุน้สามญั 7,336,295,227 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ 7,336,295,227     - 7,336,295,227     -

หุน้สามญั 7,336,294,461 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ - 7,336,294,461     - 7,336,294,461     

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 23.1 (1,652,501,083) (1,652,501,696) (1,652,501,083)    (1,652,501,696)    
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (732,872,059)       (732,872,059)       - -
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 2.2.1.1 1,578,638,448     1,149,163,554     - -
6,529,560,533     6,100,084,260     5,683,794,144     5,683,792,765     

ขาดทุนสะสม (753,208,148)       (477,978,456)       (730,505,824)       (964,148,453)       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (204,951,184)       (16,579,632)         17,501,987          (25,173,651)         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,571,401,201     5,605,526,172     4,970,790,307     4,694,470,661     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 401,672,776        311,177,522        - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,973,073,977     5,916,703,694     4,970,790,307     4,694,470,661     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,667,324,468 10,141,422,475 8,588,058,200     8,453,668,330   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายได้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 351,563,210     479,367,781     351,563,210     479,367,781    
รายไดค่้านายหนา้ 1,107,570         2,181,474         1,107,570         2,181,474         
รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 27,004,956       - - -
รายไดด้อกเบ้ียรับ 2,888,689         1,801,242         116,017,888     88,720,854      
รายไดเ้งินปันผลรับ 27 89,588,973       - 233,691,175     -
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 7,562,291         - - -
กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 42,572,000       2,520,000         42,572,000       2,520,000         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 52,120,769       9,273,287         63,394,504       -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 4,000,888         2,987,730         3,338,671         2,345,120         
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 5,353                4,067,162         5,353                2,702,018         
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 4,335,000         - 4,335,000         
รายไดอ่ื้น  11,657,773       9,502,456         40,962,357       34,596,950      

รวมรายได้ 590,072,472   516,036,132   852,652,728     616,769,197  
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอาคารชุด 218,460,308     319,696,961     218,460,308     319,696,961    
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 1,209,030         - - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 273,857,961     329,394,693     33,433,665       57,442,816      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 203,853,091     158,367,870     129,186,611     142,617,836    
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 32 - 23,575,253       - -
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - - - 26,261,015      
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 93,606              - 93,606              -
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 29 41,172,604       36,419,207       41,172,604       36,419,207      

รวมค่าใช้จ่าย 738,646,600   867,453,984   422,346,794     582,437,835  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (148,574,128)  (351,417,852) 430,305,934     34,331,362    
ตน้ทุนทางการเงิน (205,201,452)  (165,025,154) (197,786,059)    (165,025,154) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (353,775,580)  (516,443,006) 232,519,875     (130,693,792) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (2,041,101)        726,661            425,174            726,661            
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (355,816,681)    (515,716,345)   232,945,049     (129,967,131)   

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

การดําเนินงานท่ียกเลิก
กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 32 - 35,868,225       - -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (355,816,681)  (479,848,120) 232,945,049     (129,967,131) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษเีงินได้ 16
รายการท่ีอาจจดัประเภทในภายหลงัผา่นกาํไรหรือขาดทุน
     กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 26 42,675,638 (18,570,321) 42,675,638 (18,570,321)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงินต่างประเทศ 26 (231,047,190) 45,924,226 - -
รายการท่ีไม่อาจจดัประเภทในภายหลงัผา่นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 697,580 288,255 697,580 288,255

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (187,673,972)    27,642,160       43,373,218       (18,282,066)     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (543,490,653)  (452,205,960) 276,318,267     (148,249,197) 
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (275,927,272)    (456,603,490)   232,945,049     (129,967,131)   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (79,889,409)      (23,244,630)     - -

(355,816,681)  (479,848,120) 232,945,049     (129,967,131) 
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (463,601,244)    (428,961,330)   276,318,267     (148,249,197)   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (79,889,409)    (23,244,630)   - -

(543,490,653)  (452,205,960) 276,318,267     (148,249,197) 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30
จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองและการดาํเนินงานท่ียกเลิก

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน บาท (0.038)             (0.062)             0.032                (0.018)            
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน บาท (0.038)             (0.067)             0.032                (0.018)            
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หุ้น 7,336,294,685 7,336,294,461 7,336,294,685  7,336,294,461

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจ�าปี 2559
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (353,775,580) (468,050,222) 232,519,875 (130,693,792)
ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 88,172,187 62,896,526 6,098,478 5,755,090
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (4,000,888) (2,987,730) (3,338,671) (2,345,120)
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (5,353) (4,067,162) (5,353) (2,702,018)
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 93,606 (4,335,000) 93,606 (4,335,000)
หน้ีสงสัยจะสูญ - 1,663,064 - 1,663,064
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 23,575,253 - -
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (12,072,314) (9,094,134) (124,787,444) 26,261,015
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง - - 55,028,731 -
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (7,562,291)           - - -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 509,806 - 505,040 -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,125,870 1,970,239 2,125,870 1,970,239
รายไดด้อกเบ้ียรับ (2,888,689) (1,801,242) (116,017,888) (88,720,854)
รายไดเ้งินปันผลรับ (89,588,973) - (233,691,175) -
ตน้ทุนทางการเงิน 205,201,452 188,420,621 197,786,059 165,025,154

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (173,791,167) (211,809,787) 16,317,128 (28,122,222)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
เงินลงทุนชัว่คราว 832,368,670 (509,426,351) 706,297,263 (406,426,350)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (321,572,131) (753,505,213) 28,217,656 12,807,450
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2 - - 382,310,100 217,301,783
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2 - - (950,943,500) (217,450,000)

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

129



หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (ต่อ)

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค 48,535,640 (364,020,447) 170,175,999 (128,442,856)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (40,233,648) (72,535,396) 3,143,188 (6,382,192)
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (156,227,256) (699,429,222) - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (40,642,748) (11,843,963) 5,268,475 2,975,901

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (121,211,308)     145,413,707      (46,430,887)         (11,163,199)       
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 704,721,836      711,951,561      (8,062,149)           (15,126,657)       
เงินประกนัตามสัญญาเช่า - 9,794,519          - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21,459,666        (3,785,344)         1,853,973            1,215,432          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,651,653          9,621,661          - -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 759,059,207      (1,749,574,275)  308,147,246        (578,812,910)     
เงินสดรับจากเงินปันผล 66,753,820        - 8,782,262            -
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,888,689            1,801,242            1,619,595            8,289,120            
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (154,811,753)       (186,747,139)       (154,325,372)       (163,668,990)       
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,807,730)           (5,738,405)           (4,790,227)           (5,727,204)           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 669,082,233        (1,940,258,577)    159,433,504        (739,919,984)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ - (9,638,033)         - -
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (809,871,205)     (200,000)            - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - (308,717,962)     - (308,717,962)     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 53,057,394        - 53,057,394          -
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3,000,000          - 3,000,000            -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 - - - (275,675)              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 788,351,004      - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 (895,021,543)     - - -

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร 4.1 (136,901,791)     (335,491,049)     (1,098,886)           (3,009,755)         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (1,303,170)         - (807,316)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,785,737,145)  133,000,790      54,958,508          (312,810,708)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ัน 7,077,927          - - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.4 - - 740,880,000        -
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 1,445,029,604   - 1,445,029,604     -
เงินสดจ่ายชาํระคืนตัว๋แลกเงิน (421,983,877)     - (421,983,877)       -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 961,826,200      1,932,604          - -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,000)                - (1,000)                  -
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว - 1,150,000,000   - 1,150,000,000   
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,500,000,000)  - (1,500,000,000)    -
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1,379                    - 1,379                    -
เงินสดรับค่าหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย
  จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2.2.1.1 593,434,282        1,363,585,706     - -
เงินสดรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย
  จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,425,275            - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,091,809,790   2,515,518,310   263,926,106        1,150,000,000   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (24,845,122)       708,260,523      478,318,118        97,269,308        
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงินต่างประเทศ (170,257,401)     10,628,550        - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,253,622,159     534,733,086        204,558,559        107,289,251        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 5 1,058,519,636   1,253,622,159   682,876,677        204,558,559      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการดําเนินงานของบริษทัและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
1.1  ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สาํนกังานใหญ่ของบริษทั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
1.2.1 บริษทั แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จาํกัด เป็นบริษทัที่จดทะเบียน

ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2551 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

1.2.2 บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2551 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้  

1.2.3 บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเตล็ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2551 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ 
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เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
(ถือหุน้ผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั) ของแต่ละบริษทัไดมี้มติใหเ้ลิกบริษทัยอ่ย
แต่ละบริษทัคือ บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั บริษทั แลนดม์าร์ค 
วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเต็ล จาํกดั และ บริษทั แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จาํกดั 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป และบริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทัดงักล่าว
ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัที่ 30 ธันวาคม 2557 
โดยปัจจุบนับริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทั ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

1.2.4 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย ใหเ้ช่า 
และดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพย ์และการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

1.2.5 บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร และซ่อมแซมอาคาร  

1.2.6 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเด๊นซ์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

1.2.7 บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 
โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, 
Central, Hong Kong, เพื ่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถือหุ ้นในบริษทัอื่น 
(Holding Company) 

1.2.8 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียส
เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8th Floor, Medine Mews, 
La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถือหุ้น
ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
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1.2.9 บริษัท ซีจียูเค 1 จาํกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์ เมื่อวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2558 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Anson Court, La Route des Camps, 
St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 บริษทัไดท้าํการปรับโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 
โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั จากบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล 
พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัในราคาทุนจดทะเบียน
จาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ทาํใหบ้ริษทัถือหุน้โดยตรงร้อยละ 100 ในบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํการปรับโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวอีกคร้ัง โดยบริษทัไดข้ายหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ในราคาทุน
จดทะเบียนจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (แบ่งเป็นหุน้สามญั 1 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ให้บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทั
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.13 ทาํให้บริษทัถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 97.13 ในบริษทั 
ซีจียเูค 1 จาํกดั 

1.2.10 บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Anson Court, La Route des 
Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้ใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company) 

1.2.11 บริษทั เอชวายยูเค จาํกัด เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย  ์เมื่อวนัท่ี 
27 ตุลาคม 2559 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
2.1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย 
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2.1.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544 เร่ือง “การจดัทาํและ
ส่งงบการเงินและรายการท่ีเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง 
“กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” 

2.1.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

 

บริษทัย่อย จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ อตัราการถือหุ้น 
โดยบริษทั (ร้อยละ)

   ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม  

ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม

2559 2558
บริษทัย่อยทางตรง  
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประเทศไทย ซ้ือขายใหเ้ช่าและดาํเนินงาน

ดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละ 
การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

70.00 76.56 

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ีกรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร  
และซ่อมแซมอาคาร 

99.99 99.99 

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั ประเทศฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ประเทศมอริเชียส ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ประเทศเกิร์นซีย์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 97.13 -
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ประเทศเกิร์นซีย์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 -
บริษทัย่อยทางอ้อม  
บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั(4) ประเทศไทย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 70.00(1) 76.56(1)

บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จาํกดั(4) ประเทศไทย โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ 70.00(1) 76.56(1)

บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเตล็ จาํกดั(4) ประเทศไทย โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ 70.00(1) 76.56(1)

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์อง
โครงการเจา้พระยา เอสเตท 

70.00(1) 76.56(1) 

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ประเทศเกิร์นซีย์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 97.13(2) 100.00(3)

(1) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  
(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 
(3) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
(4) บริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชี 
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2.2.1.1 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แลนด์มาร์ค 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) คร้ังท่ี 2/2558 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
จากเดิม 147,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 14,700,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
เป็น 210,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
โดยบริษทัย่อยได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนบางส่วนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 จาํนวน 4,500,000 หุน้ โดยบริษทัยอ่ย
ไดรั้บชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 1,363,585,706 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินรับล่วงหนา้
ค่าหุ้นท่ีรับมาแลว้จาํนวน 120,000,000 บาท รวมเป็นเงินรับค่าหุ้นทั้งส้ิน
จาํนวน 1,483,585,706 บาท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 45,000,000 บาท 
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 1,438,585,706 บาท ทาํให้บริษทัย่อย
มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 192,000,000 บาท อย่างไรก็ตามบริษทัสละสิทธิ
ในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 34.1) ทาํใหส้ดัส่วน
ในการถือหุ้นของบริษทัลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 76.56 ซ่ึง
จากการเพิ่มทุนในบริษทัย่อยดังกล่าว ทาํให้บริษทัมีส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
  

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีรับมาแลว้ยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  120,000,000
บวก เงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

ควบคุมท่ีรับเพ่ิมในระหวา่งปี
  

1,363,585,706
รวมเงินรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  1,483,585,706
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ีลงทุน  (334,422,152)
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 
  

1,149,163,554

ต่อมาเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 บริษทัย่อยไดร้ับชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 593,434,282 บาท จากบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 18,000,000 บาทและส่วนเกินทุนมูลค่า
หุน้สามญัจาํนวน 575,434,282 บาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 
18,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
ทาํให้บริษทัย่อยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 210,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม 
บริษทัสละสิทธ์ิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว ทาํให้สัดส่วน 
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ในการถือหุ้นของบริษทัลดลงจากเดิมร้อยละ 76.56 เป็นร้อยละ 70 ซ่ึงจาก
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว  ทําให้บริษัทมีส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยเพิ่มข้ึนจาํนวน 429,474,894 
บาท โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
  

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยยกมา 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559

  
1,149,163,554

บวก เงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 
ควบคุมท่ีรับเพ่ิมในระหวา่งปี

  
593,434,282

รวมเงินรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  1,742,597,836
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ีลงทุน  (163,959,388)
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยยกไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
  

1,578,638,448

2.2.2 บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อย (รวมบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้ม) มาจดัทาํ
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนด
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม
บริษทัยอ่ยนั้น  

2.2.3 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั โดยไดต้ดัรายการคา้และ
ยอดคงเหลือระหว่างกนั ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนออกจากงบการเงินน้ีแลว้ 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงใหมี้การใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ใน
อนาคต มีดงัน้ี 
2.3.1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบตัิกบั 
งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
 หรือของผูถื้อหุน้
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและ
 หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และ 
 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ
 
แนวปฏิบัตทิางบัญชี 
แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการใหผ้ลิตผล 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 
 
 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

139



 
- 9 - 

 

 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศที่เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  การนาํเสนองบการเงิน
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกนัภยั
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม
 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
 หรือของผูถื้อหุน้
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ
 หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
 สภาพแวดลอ้ม
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ
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แนวปฏิบัตทิางบัญชี 
แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งมาเร่ิม
ถือปฏิบติักบังบการเงิน เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
3.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือมีการโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

3.1.2 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3.1.3 รายไดเ้งินปันผลบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด
จะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

3.1.4 รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.2 ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิด 
(โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ให้กบัหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีขายไดต้ามเกณฑ์
พื้นท่ีขายและพิจารณาประกอบกบัราคาขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไม่รวมเงินฝากธนาคาร 
ซ่ึงมีกาํหนดคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 
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3.4 ลูกหน้ีการคา้  
ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากยอดลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู่ ณ วนัส้ินปี การประเมินผลดงักล่าว
ไดค้าํนึงถึงประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและปัจจยัอยา่งอ่ืน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หน้ีสงสยัจะสูญบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.5 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
3.5.1 ที่ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของ

แต่ละโครงการหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน
ประกอบดว้ยท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
โครงการและตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยุดบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้มาเป็น
ตน้ทุนเม่ือพร้อมท่ีจะขายหรือโครงการหยดุพฒันา 

3.5.2 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ส่วนตน้ทุนการ
กูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและ
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวเน่ืองจากการกูย้มืนั้น 

3.6 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
สินทรัพยที์่ถือไวเ้พื่อขายท่ีเป็นสินทรัพยที์่เกิดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก ซ่ึงมูลค่าตามบญัชี
ท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่จากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป โดยเขา้เง่ือนไขว่า
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีจะมีการขาย และสินทรัพยท่ี์ยกเลิกดงักล่าว
จะตอ้งมีไวเ้พ่ือขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายวดัมูลค่าโดยใช้จาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
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3.7 เงินลงทุน 
3.7.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยอาํนาจในการควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกําหนด
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการ เพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น 

3.7.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มูลค่ายติุธรรมสาํหรับ
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้จะใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน ในการจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของ
เงินลงทุนท่ีถืออยู ่บริษทัคาํนวณตน้ทุนเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
และผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีบนัทึกเป็นกาํไร (ขาดทุน) 
จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

3.7.3 ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้
จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นรายการในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึก
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยตรงเขา้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.8 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ไดแ้ก่ อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า
หรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิต
หรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

กลุ่มบริษัทและบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน 
รวมถึงต้นทุนการทํารายการท่ีเก่ียวข้อง และหลังจากนั้ นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึก
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
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ตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดม้าโดยการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและรายจ่าย
ทางตรงใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสาํหรับบริการทางกฎหมาย 
ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย ์และตน้ทุนในการทาํรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

3.9 อาคารและอุปกรณ์ 
อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงดว้ยราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 และ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3 และ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

3.10 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหักขาดทุนจากการลดมูลค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า
บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาของอายสุญัญาเช่า  

3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและการตดัจาํหน่าย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและจะมีการทดสอบการดอ้ยค่า
เป็นประจาํทุกปี โดยค่าเผื่อการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน คาํนวณโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 และ 10 ปี 
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3.12 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 
บริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ โดยบริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
สาํหรับจาํนวนของส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อ
จะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

บริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและ
เม่ือไดรั้บบริการ  

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีไดม้า  

บริษทัแสดงค่าความนิยมหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสมและจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

3.13 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 
กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั
คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 
เม่ือกาํไรทางภาษีท่ีจะนาํมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในปีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ
หน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนั กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตั้ งใจจะชาํระหน้ีสินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับชาํระสินทรัพย์และหน้ีสินในเวลา
เดียวกันและทั้ งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
กาํไรหรือขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะบนัทึกโดยตรงไปยงังบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ถา้ภาษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนนั้ น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.14.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพโดยเป็นบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 
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3.14.2 ผลประโยชน์ระยะยาว 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานคาํนวณตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดว้ยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณการ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดย
คาํนวณบนพ้ืนฐานของขอ้สมมติทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน 
อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายุงานและปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการ
คาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานนั้น อา้งอิงจากอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.15 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

3.16 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
3.16.1 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- รายการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

- กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการจ่ายชาํระเงิน
และการแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  
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3.16.2  หน่วยงานในต่างประเทศ 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงิน บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

- เม่ือมีการชาํระหน้ีรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหน้ีหรือไม่มี
ความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.17 สญัญาเช่าระยะยาว 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สญัญาเช่าทรัพยสิ์นซ่ึงมีความเส่ียงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเ์ป็นของผูใ้หเ้ช่าจะ
บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

3.18 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิประจาํปีของแต่ละปีดว้ย

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวม
ของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในระหว่างปี กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญั
ท่ีออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) ใหเ้ป็นหุน้สามญั 
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3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่ม
บริษทัและบริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงผูซ้ื้อหรือผูข้ายใน
ตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์
หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายตุิธรรมที่ไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูก
กาํหนดลาํดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 หรือระดบัท่ี 3 ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบัท่ี 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบัท่ี 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

3.20 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
และบริษทั ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
อยา่งเป็นนยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน โดยดุลยพินิจท่ีสาํคญั
ในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 
3.20.1 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
และขาดทุนนั้น โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาจากจาํนวนกาํไร
ทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือประมาณการจํานวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัควรรับรู้ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

3.20.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการ
คาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด 
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์ และมีอายคุรบกาํหนด
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

3.20.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัใชข้อ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบั 1 ไม่สามารถหาได ้
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะว่าจา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกท่ีไดรั้บการรับรองมาเป็น
ผูป้ระเมินมูลค่า เพื่อกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมรวมทั้งขอ้มูลท่ี
จะตอ้งใช ้

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 36.4 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
4.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559  2558

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 73,477 - 73,477 

 
-

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 484,408,879 335,564,526 1,711,386  3,083,232
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีชาํระดว้ย 

เงินกูย้มืระยะยาว 
 

(346,894,588) - - 
 

-
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (136,901,791) (335,491,049) (1,098,886)  (3,009,755)
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 685,977 73,477 685,977 

 
73,477
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4.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559  2558

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,000,000,000  1,000,000,000
บวก เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด 950,943,500  217,450,000
หกั จ่ายชาํระค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (217,662,851) -
หกั เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (382,310,100) (217,301,783)
หกั ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (94,056,963) (148,217)
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,256,913,586 1,000,000,000

4.3 เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559  2558

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
578,984,744 

 
553,147,622

บวก ลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่ม 42 -
บวก (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (101,518,753) 26,112,797
หกั เงินสดจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
 
- 

 
(275,675)

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
477,466,033 

 
578,984,744

4.4 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559  2558

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -
บวก เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีไดรั้บเป็นเงินสด 740,880,000  -
หกั เงินปันผลรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 27.2) (224,908,913)  -
หกั กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (50,079,458) -
หกั กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง (12,659,544) -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 453,232,085 -

รายงานประจ�าปี 2559

152



 
- 22 - 

 

 

4.5 เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีรายการท่ีไม่เก่ียวกับเงินสด
ที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้ืมระยะยาวซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงและเงื่อนไขใน
การจ่ายชาํระเงินตามสัญญาก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2) เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 314.26 ลา้นบาท 
และ 1,563.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558 2559 2558

เงินสด 109,943 77,774 49,912 17,736
เงินฝากออมทรัพย ์ 1,049,692,635 1,247,530,785 680,556,968 198,944,251
เงินฝากกระแสรายวนั 8,717,058 6,013,600 2,269,797 5,596,572

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,058,519,636 1,253,622,159 682,876,677 204,558,559

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558
 ราคาทุน/ 

ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ 

ราคาตามบัญชี 
 มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เพื่อค้า   
ตราสารหน้ี  
หน่วยลงทุน 815,354 820,707 825,115,974 829,183,136
บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า 5,353 - 4,067,162 -

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 820,707 820,707 829,183,136 829,183,136
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558
 ราคาทุน/ 

ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ 

ราคาตามบัญชี 
 มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เพื่อค้า   
ตราสารหน้ี  
หน่วยลงทุน 815,354 820,707 701,071,928 703,773,946
บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า 5,353 - 2,702,018 -

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 820,707 820,707 703,773,946 703,773,946

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  829,183,136  312,701,893
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 120,792,138  1,358,000,000
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (949,159,920)  (845,585,919)
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 5,353  4,067,162
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  820,707  829,183,136

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2559  2558
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  703,773,946  292,300,458
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 120,792,138  950,000,000
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (823,750,730)  (541,228,530)
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 5,353  2,702,018
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  820,707  703,773,946
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558 2559 2558

ลูกหนีก้ารค้า  
ลูกหน้ีการคา้ - ต่างประเทศ 13,072,153 - - -
ลูกหน้ีค่างวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 78,445,939 6,012,022 - 6,012,022
รายไดค้รบกาํหนดตามสัญญา (78,445,939) (6,012,022) - (6,012,022)

รวมลูกหน้ีการคา้ 13,072,153 - - -
ลูกหนีอ่ื้น  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,765,385 12,955,337 1,492,954 2,623,920
เงินทดรองจ่าย 1,479,019 684,141 118,000 191,530
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ 14,149,878 - - -
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 996,407,727 693,885,556 3,407,596 29,552,492
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(ดูหมายเหตุขอ้ 31.4) - - 6,301,736 7,170,000
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 462,508,124 6,430,517 - -

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,498,382,286 713,955,551 11,320,286 39,537,942

8.  ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558 2559  2558

โครงการอิลีเมน้ท ์ 684,670,280 854,846,279 684,670,280  854,846,279
โครงการเจา้พระยา เอสเตท 1,343,369,615 668,300,821 -  -

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

 
2,028,039,895

 
1,523,147,100 684,670,280 

 
854,846,279
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8.1 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการอิลีเมน้ท ์ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559  2558

ท่ีดิน 299,113,725 299,113,725
ค่าก่อสร้างอาคารชุด 1,004,342,449 975,782,561
ค่าออกแบบโครงการ 17,571,447 16,499,134
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในโครงการ 68,612,505 56,463,440
ค่าสาธารณูปโภค 155,652,018 155,047,276
ค่าเฟอร์นิเจอร์ 160,015,626 154,117,325
ตน้ทุนการกูย้มื 18,319,497 18,319,497

รวม 1,723,627,267 1,675,342,958
หกั  จาํนวนสะสมท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายอาคารชุดและค่าใชจ่้าย 

ในการขายถึงปัจจุบนั 
 

(1,038,956,987) (820,496,679)
รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 
 และสาธารณูปโภค 

 
684,670,280 854,846,279

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพยใ์นงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 2.60 ลา้นบาท (ปี 2559 : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการอิลีเมน้ทท่ี์แสดงใน
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีทุนจดจาํนองเร่ิมแรก 883 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 20.1) 

8.2 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการเจา้พระยา เอสเตท ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม
 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558
ค่าก่อสร้างอาคารชุด 1,099,028,987 495,301,038
ค่าออกแบบโครงการ 116,286,765 94,554,195
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในโครงการ 105,248,828 78,445,588
ตน้ทุนการกูย้มื 22,805,035 -

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 
 และสาธารณูปโภค 1,343,369,615 668,300,821
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดจาํนองส่ิงปลูกสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท 
ภายใตส้ญัญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : ไม่มี) 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558 2559 2558

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 31.4) - - 225,981,574  112,025,361
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 17,277,821 12,475,569 17,253,685  12,463,458
ลูกหน้ีกรมสรรรพากร 109,303,630 30,891,076 -  1,896,618
อ่ืนๆ 19,379,590 66,928,945 6,180,075  16,802,540

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 145,961,041 110,295,590 249,415,334  143,187,977

10. เงินฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลักประกัน 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม

 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับบริการรับชาํระเงิน 202,184  200,000
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระเงิน   

ตามสัญญาก่อสร้าง (Escrow Account) 801,215,131  -
รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 801,417,315  200,000

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558
 ราคาทุน/ มูลค่า ราคาทุน/  มูลค่า
 ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม ราคาตามบัญชี  ยุตธิรรม

หลักทรัพย์เผื่อขาย  
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  

หุน้สามญั 234,402,269 246,429,498 234,402,269 191,327,250
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั - 6,850,255 - 11,607,955
หน่วยลงทุน 147,000,000 150,000,000 203,151,000 203,151,000

บวก กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า 21,877,484 - (31,467,064) -
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  403,279,753 403,279,753 406,086,205 406,086,205

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2559  2558
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  406,086,205  116,246,143
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ -  313,052,962
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (53,151,000)  -
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (3,000,000)  -
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 53,344,548  (23,212,900)
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  403,279,753  406,086,205

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวได้
มีสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใช้ทรัพยสิ์นนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่ามีอายุ
คงเหลือประมาณ 16 ปี 

รายงานประจ�าปี 2559
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รายการกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  895,021,543
บวก กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  7,562,291
หกั ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (59,840,888)
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  842,742,946

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินและอาคารดงักล่าวเพ่ือเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3) 

ทั้งน้ี เม่ือวนัที่ 20 ธนัวาคม 2559 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าว ไดม้ีการประเมินราคาใหม่ 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่เป็นจาํนวน 19.33 
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงบนัทึกกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 7.56 ลา้นบาท 

รายการที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 27,004,956 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์   

เพ่ือการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าสาํหรับปี 1,209,030 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

159



 
- 29 - 

 

 

13. อาคาร และอุปกรณ์ 
อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม

ประเภทสินทรัพย์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2558

เพิม่ขึน้ ขาย/ 
ตัดจําหน่าย 

โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2559

ราคาทุน  
อาคาร - สาํนกังานขาย 169,105,701 7,276,000 - -  176,381,701
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,626,825 631,300 (631,300) -  11,626,825
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 119,490,248 9,111,819 - -  128,602,067
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 13,767,685 968,450 (6,500) -  14,729,635
ยานพาหนะ 490,000 - - -  490,000
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 597,422,939 466,421,310 - -  1,063,844,249

รวม  911,903,398 484,408,879 (637,800) -  1,395,674,477
   

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
อาคาร - สาํนกังานขาย (40,094,480) (57,409,645) - -  (97,504,125)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (4,556,226) (2,450,747) 126,260 -  (6,880,713)
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (18,629,398) (25,152,038) - -  (43,781,436)
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (4,363,593) (2,671,519) 1,734 -  (7,033,378)
ยานพาหนะ   (91,557) (98,000) - -  (189,557)

รวม  (67,735,254) (87,781,949) 127,994 - (155,389,209)
รวมอาคารและอุปกรณ์ 844,168,144   1,240,285,268

รายงานประจ�าปี 2559
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม

ประเภทสินทรัพย์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2557

เพิม่ขึน้ ขาย/ 
ตัดจําหน่าย 

โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2558

ราคาทุน  
อาคาร - สาํนกังานขาย - 13,054,627 - 156,051,074  169,105,701
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,626,825 - - -  11,626,825
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 1,901,574 42,659 - 117,546,015  119,490,248
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 8,010,344 5,757,341 - -  13,767,685
ยานพาหนะ 250,000 240,000 - -  490,000
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 554,550,129 316,469,899 - (273,597,089)  597,422,939

รวม  576,338,872 335,564,526 - -  911,903,398
   

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
อาคาร - สาํนกังานขาย - (40,094,480) - -  (40,094,480)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (2,231,738) (2,324,488) - -  (4,556,226)
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (840,870) (17,788,528) - -  (18,629,398)
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (2,342,977) (2,020,616) - -  (4,363,593)
ยานพาหนะ   (3,288) (88,269) - -  (91,557)

รวม  (5,418,873) (62,316,381) - -  (67,735,254)
รวมอาคารและอุปกรณ์ 570,919,999   844,168,144
  
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม
 2559  2558
ค่าเส่ือมราคา 87,781,949  62,316,381

ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูใ่นงบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวน 2.34 ลา้นบาท และ 1.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ประเภทสินทรัพย์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2558

เพิม่ขึน้ ขาย/ 
ตัดจําหน่าย 

โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2559

ราคาทุน  
อาคาร - สาํนกังานขาย 3,788,807 - - -  3,788,807
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,626,825 631,300 (631,300) -  11,626,825
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 1,944,233 522,658 - -  2,466,891
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 9,323,659 557,428 - -  9,881,087
ยานพาหนะ  250,000 - - -  250,000

รวม  26,933,524 1,711,386 (631,300) -  28,013,610
   

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
อาคาร - สาํนกังานขาย (951,432) (1,262,809) - -  (2,214,241)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (4,556,226) (2,450,747) 126,260 -  (6,880,713)
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (1,220,414) (301,932) - -  (1,522,346)
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (3,808,856) (1,740,487) - -  (5,549,343)
ยานพาหนะ   (53,288) (50,000) - -  (103,288)

รวม  (10,590,216) (5,805,975) 126,260 -  (16,269,931)
รวมอาคารและอุปกรณ์ 16,343,308   11,743,679

รายงานประจ�าปี 2559
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ประเภทสินทรัพย์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2557

เพิม่ขึน้ ขาย/ 
ตัดจําหน่าย 

โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2558

ราคาทุน  
อาคาร - สาํนกังานขาย - - - 3,788,807  3,788,807
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,626,825 - - -  11,626,825
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 1,901,574 42,659 - -  1,944,233
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 6,951,445 2,372,214 - -  9,323,659
ยานพาหนะ  250,000 - - -  250,000
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 3,120,448 668,359 - (3,788,807)  -

รวม  23,850,292 3,083,232 - -  26,933,524
   

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
อาคาร - สาํนกังานขาย - (951,432) - -  (951,432)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (2,231,738) (2,324,488) - -  (4,556,226)
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (840,870) (379,544) - -  (1,220,414)
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (2,316,705) (1,492,151) - -  (3,808,856)
ยานพาหนะ   (3,288) (50,000) - -  (53,288)

รวม  (5,392,601) (5,197,615) - -  (10,590,216)
รวมอาคารและอุปกรณ์ 18,457,691   16,343,308
  
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม
 2559  2558
ค่าเส่ือมราคา 5,805,975  5,197,615

ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวน 2.34 ลา้นบาท และ 1.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14. สิทธิการเช่า 
งบการเงินรวม 
เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั (“ผูเ้ช่าเดิม”) ไดท้าํสัญญาเช่า
ท่ีดินจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ (“ผูใ้หเ้ช่า”) อายสุัญญา 25 ปี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ี
ประกอบธุรกิจเพ่ือการพาณิชย ์ 

ต่อมาในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“ผูเ้ช่า”) ไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาเช่าที่ดินฉบบัใหม่กบัผูใ้ห้เช่าแทนผูเ้ช่าเดิม เพื่อรองรับการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั โดยมีเง่ือนไขใหม่ดงัน้ี 
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1. ผูเ้ช่าสญัญาวา่จะดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาท่ีดินตามสัญญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาก่อสร้าง
ของโครงการ และผูเ้ช่าตกลงจะชาํระค่าเช่าตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาในระหว่างการปรับปรุง
และพฒันาท่ีดิน โดยอายสุญัญาดงักล่าวมีกาํหนดเวลา 25 ปี เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีผูเ้ช่าดาํเนินการปรับปรุง
และพฒันาแลว้เสร็จ หรือวนัครบกาํหนดของระยะเวลาการก่อสร้างตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

2. ผูเ้ช่าอาจจ่ายชาํระค่าเช่าล่วงหนา้ทั้งหมดสําหรับส่วนท่ีเหลือของระยะเวลาการเช่าได ้โดยตอ้งรับ
ความเห็นชอบจากผูใ้หเ้ช่า ตามอตัราคิดลดท่ีระบุไวใ้นสัญญา และในรอบระยะการเช่าปีท่ี 15 ผูเ้ช่า
ตอ้งนาํส่งงบการเงินของผูเ้ช่าสาํหรับรอบระยะเวลาปีท่ี 14 ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเพื่อพิจารณาค่าเช่าเพิ่มเติม 
(ถา้มี) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

3. ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่าให้สิทธิผูเ้ช่า เช่าท่ีดินต่อจากกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 2
โดยมีกาํหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี ทั้งน้ีผูเ้ช่าตอ้งบอกกล่าวขอ้เสนอใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นหนงัสือ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 24 เดือนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาเช่าตามขอ้ 2 โดยคู่สัญญาจะคงเง่ือนไข
สัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงให้ใชว้ิธีการและสูตรคาํนวณค่าเช่าแบบเดียวกบัการคาํนวณ
ค่าเช่าตามสญัญาเดิม และคาํนวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการของกรมท่ีดินตามท่ีระบุไว้
ในสญัญา 

เม่ือครบกาํหนดสัญญาเช่าตามขอ้ 3 ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญาน้ีต่อไป แต่หากมี
บุคคลอ่ืนขอเช่าในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราค่าเช่าของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอม
ชาํระค่าเช่าในอตัราเท่ากบับุคคลอ่ืนดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิเช่าก่อน 

สิทธิการเช่าในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2558

ซื้อ/ได้มา ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2559

สิทธิการเช่า - เงินจ่ายล่วงหนา้ 20,000,000 -  20,000,000
สิทธิการเช่า - ค่าชดเชย 67,743,465 -  67,743,465
ค่าธรรมเนียมในการโอน 7,649,634 - 7,649,634
ค่าเช่าในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาท่ีดิน 4,580,000 - 4,580,000

รวม 99,973,099 - 99,973,099
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2557

ซื้อ/ได้มา ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2558

สิทธิการเช่า - เงินจ่ายล่วงหนา้ 20,000,000 -  20,000,000
สิทธิการเช่า - ค่าชดเชย 67,743,465 -  67,743,465
ค่าธรรมเนียมในการโอน 7,649,634 - 7,649,634
ค่าเช่าในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาท่ีดิน 4,580,000 - 4,580,000

รวม 99,973,099 - 99,973,099

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดจ้่ายเงินในการรับโอนกิจการตามมูลค่ายตุิธรรมให้แก่
บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 3,700 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บโอนสินทรัพย์
และหน้ีสินของบริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงรวมถึงการรับโอนสิทธิการเช่ามูลค่า
ยติุธรรมจาํนวน 3,769.76 ลา้นบาท โดยสิทธิการเช่าดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี 87.74 ลา้นบาท ทาํให้เกิด
ส่วนต่างมูลค่ายติุธรรมจากการควบรวมกิจการ จาํนวน 3,682.02 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี
สิทธิการเช่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ทาํสัญญาใหเ้ช่าช่วงท่ีดิน และดาํเนินการจดทะเบียนใหเ้ช่าช่วง
สิทธิการเช่ากบั บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อดาํเนินโครงการเจา้พระยา 
เอสเตท ใหเ้หมาะสมกบัทางโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั โดยหลกัการกาํหนด
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเง่ือนไขการชาํระค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวใหอิ้งตามสัญญา
เช่าท่ีดินท่ีบริษทัไดท้าํไวก้บัสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
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สิทธิการเช่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2558 

ซื้อ/ได้มา ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2559 

สิทธิการเช่า - เงินจ่ายล่วงหนา้ 20,000,000 - 20,000,000
สิทธิการเช่า - ค่าชดเชย 67,743,465 - 67,743,465
ค่าธรรมเนียมในการโอน 7,649,634 - 7,649,634
ส่วนต่างมูลค่ายติุธรรมจากการควบรวมกิจการ 3,682,021,297 - 3,682,021,297
ค่าเช่าในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาท่ีดิน 4,580,000 - 4,580,000

รวม 3,781,994,396 - 3,781,994,396

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2557 

ซื้อ/ได้มา ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2558 

สิทธิการเช่า - เงินจ่ายล่วงหนา้ 20,000,000 - 20,000,000
สิทธิการเช่า - ค่าชดเชย 67,743,465 - 67,743,465
ค่าธรรมเนียมในการโอน 7,649,634 - 7,649,634
ส่วนต่างมูลค่ายติุธรรมจากการควบรวมกิจการ 3,682,021,297 - 3,682,021,297
ค่าเช่าในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาท่ีดิน 4,580,000 - 4,580,000

รวม 3,781,994,396 - 3,781,994,396
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15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
2558

 เพิม่ขึน้ ขาย/ 
ตัดจําหน่าย 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,761,670 - -  4,761,670
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,236,642) (390,238) -  (3,626,880)
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,525,028   1,134,790

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2557

 เพิม่ขึน้ ขาย/ 
ตัดจําหน่าย 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2558

   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,458,500 1,303,170 -  4,761,670
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,656,497) (580,145) -  (3,236,642)
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 802,003   1,525,028
    
    สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม

    2559  2558
ค่าตดัจาํหน่าย    390,238  580,145

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2558

 เพิม่ขึน้ ขาย/ 
ตัดจําหน่าย 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2559

   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,265,816 - -  4,265,816
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,213,972) (292,503) -  (3,506,475)
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,051,844   759,341
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2557

 เพิม่ขึน้ ขาย/ 
ตัดจําหน่าย 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2558

   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,458,500 807,316 -  4,265,816
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,656,497) (557,475) -  (3,213,972)
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 802,003   1,051,844
 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม

 2559  2558
ค่าตดัจาํหน่าย 292,503  557,475

16. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี/ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 
 

 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 
2558

รายการท่ีรับรู้ 
ในกําไรหรือ
ขาดทุน 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

 รายการท่ีรับรู้ 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 
2559

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,850,390 - -  5,850,390
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,293,413 - (10,668,910)  (4,375,497)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ต่างประเทศ 
  

(2,304,374)
 
-

 
2,304,374 

  
-

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 1,185,539 425,174 (174,395)  1,436,318
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 11,024,968 425,174 (8,538,931)  2,911,211

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 
 

 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 
2557

รายการท่ีรับรู้ 
ในกําไรหรือ
ขาดทุน 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

 รายการท่ีรับรู้ 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 
2558

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,517,777 332,613 -  5,850,390
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,650,834 - 4,642,579  6,293,413
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ต่างประเทศ 
  

9,176,683
 
-

 
(11,481,057) 

  
(2,304,374)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 863,555 394,048 (72,064)  1,185,539
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 17,208,849 726,661 (6,910,542)  11,024,968
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 
2558

รายการท่ีรับรู้ 
ในกําไรหรือ
ขาดทุน 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

 รายการท่ีรับรู้ 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 
2559

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,850,390 - -  5,850,390
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,293,413 - (10,668,910)  (4,375,497)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 1,185,539 425,174 (174,395)  1,436,318

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 13,329,342 425,174 (10,843,305)  2,911,211

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 
2557

รายการท่ีรับรู้ 
ในกําไรหรือ
ขาดทุน 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

 รายการท่ีรับรู้ 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 
2558

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,517,777 332,613 -  5,850,390
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,650,834 - 4,642,579  6,293,413
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 863,555 394,048 (72,064)  1,185,539

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 8,032,166 726,661 4,570,515  13,329,342

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2559 2558  2559  2558
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 650,296,829 559,581,300 355,489,193 536,981,107

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณา
แลว้เห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับผลขาดทุนสะสมทางภาษีดงักล่าว
ในอนาคต 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559 2558  2559  2558

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 2,466,275 - - -
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน (425,174) (726,661) (425,174) (726,661)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

2,041,101
 

(726,661)
 

(425,174) 
 

(726,661)

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงนิรวม
2559 2558 

 ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก
 เงนิได้ ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้ เงนิได้ ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
(53,344,548)

 
10,668,910

 
(42,675,638)

 
23,212,900 (4,642,579)

 
18,570,321

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 
การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 233,351,564 (2,304,374) 231,047,190

 
(57,405,283) 

 
11,481,057 (45,924,226)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (871,975) 174,395 (697,580) (360,319) 72,064 (288,255)
รวม 179,135,041 8,538,931 187,673,972 (34,552,702) 6,910,542 (27,642,160)

(หน่วย : บาท) 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2559 2558 
 ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก
 เงนิได้ ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้ เงนิได้ ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (53,344,548)

 
10,668,910 (42,675,638)

 
23,212,900 (4,642,579)

 
18,570,321

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (871,975) 174,395 (697,580) (360,319) 72,064 (288,255)
รวม (54,216,523) 10,843,305 (43,373,218) 22,852,581 (4,570,515) 18,282,066
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

งบการเงนิรวม 
2559  2558

จํานวน อัตราภาษ ี  จํานวน อัตราภาษี
บาท ร้อยละ  บาท ร้อยละ

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ (353,775,580)  (516,443,006) 
รายไดภ้าษีเงินไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน (70,755,116) (20.00) (103,288,601) (20.00)
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงคาํนวณจากฐานรายได้ 2,466,275 - 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได้ 1,169,364 1,179,656 
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั

 
 

69,585,752

  
 

102,108,945 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัผลแตกต่างชัว่คราว (425,174)  (726,661) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

2,041,101
 

0.58 
 

(726,661) 
 

(0.14)
 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2559  2558

จํานวน อัตราภาษ ี  จํานวน อัตราภาษี
บาท ร้อยละ  บาท ร้อยละ

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 232,519,875  (130,693,792) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน 46,503,975 20.00 (26,138,758) (20.00)
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได้ 799,163 827,124 
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั

 
 

(47,303,138)

  
 

25,311,634 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัผลแตกต่างชัว่คราว (425,174)  (726,661) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(425,174)
 

(0.18) 
 

(726,661) 
 

(0.56)

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2559 2558 2559  2558
เจ้าหนีก้ารค้า   
เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 23,220,672 67,460,553 1,695,392  10,887,472
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 5,561,062 109,146,966 -  -

เจ้าหนีอ่ื้น   
เจา้หน้ีอ่ืน 18,676,854 10,939,402 6,813,496  4,200,940
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,406,084 54,290,276 19,751,927  35,866,741
เงินประกนัผลงาน 73,292,438 50,599,431 12,471,712  35,595,761
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 177,157,110 292,436,628 40,732,527  86,550,914

 
18.  ตั๋วแลกเงิน 

ตัว๋แลกเงิน ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่  ณ วนัที่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2559  2558
ตัว๋แลกเงิน  1,500,000,000  400,000,000
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (26,812,776)  (3,052,883)

รวมตัว๋แลกเงิน    1,473,187,224  396,947,117

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 
ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพ่ือเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่  ๆโดยมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
หรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายดาํเนินการใด  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกตัว๋แลกเงินของบริษทั  

รายงานประจ�าปี 2559

172



 
- 42 - 

 

 

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2558 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาทเป็น 1,500 ลา้นบาท 
เสนอขายกรณีทัว่ไปหรือกรณีวงจาํกดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยไม่จาํกดัจาํนวน
ฉบบั หรือกรณีวงจาํกดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นให้แก่นักลงทุน
ในวงจาํกดั โดยออกตัว๋แลกเงินชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

วนัทีอ่อกตัว๋แลกเงนิ มูลค่า อัตรา อายุคงเหลือ วนัครบกําหนด
คงเหลือ ดอกเบีย้ (วนั) ไถ่ถอน
(บาท) (ร้อยละ)

27 มิถุนายน 2559 -  
22 พฤศจิกายน 2559 

1,500,000,000 5.42 - 7.00 20 - 230 20 มกราคม 2560 -
18 สิงหาคม 2560

 

 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

วนัทีอ่อกตัว๋แลกเงนิ มูลค่า อัตรา อายุคงเหลือ วนัครบกําหนด
คงเหลือ ดอกเบีย้ (วนั) ไถ่ถอน
(บาท) (ร้อยละ)

30 เมษายน 2558 -  
2 มิถุนายน 2558 

400,000,000 6.86 - 8.08 25 - 57 25 มกราคม 2559 -
26 กมุภาพนัธ์ 2559

ในวนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน บริษทัไดถู้กหักดอกเบ้ียไวล่้วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้เป็น
ตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัว๋แลกเงิน 
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19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558 2559  2558

เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 3,582,307 3,974,404 3,582,307 3,974,404
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 9,396,091 20,465,754 1,356,165 20,465,754
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 24,212,750 4,877,318 3,016,581 2,861,498
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,412,258 - - -
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 542,178 1,105,651 307,159 15,460
อ่ืน ๆ 2,916,513 1,117,224 2,864,507 1,065,219

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 43,062,097 31,540,351 11,126,719 28,382,335

20.  เงินกู้ยืมระยะยาว 
เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558 2559  2558

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ - 1,000 - 1,000
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ 400,297,500 - - -
เงินกูย้มืระยะยาว 1,563,785,901 - - -

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,964,083,401 1,000 - 1,000
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20.1 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท วงเงนิ เง่ือนไขการชําระคืนเงนิต้น อัตราดอกเบีย้  หลักประกัน 
เงินกูย้มืระยะยาว 868 ลา้นบาท แบ่งเป็น - ปลอดหลกัประกนัในอตัรา

ร้อยละ 65 ของราคาขาย 
และกาํหนดการชาํระคืน
หน้ีขั้นตํ่าต่อตารางเมตร
ของหอ้งชุดแต่ละยนิูต 
ไม่ตํ่ากวา่ 34,775 บาท  

 

MLR ต่อปี  - จดจาํนองท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างในอนาคต
ของโครงการ  
The Elements  
ทุนจดจาํนอง 883  
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 
ขอ้ 8.1) 

- คํ้าประกนัโดย 
กรรมการบริษทั 
ภายในวงเงิน 883  
ลา้นบาท  
ตลอดระยะเวลาท่ีกูเ้งิน 

 - วงเงินค่าท่ีดินจาํนวน 80 ลา้นบาท 
เบิกใชเ้ม่ือมีการดาํเนินการเก่ียวกบั
หลกัประกนัเรียบร้อยแลว้ภายใน
วนัท่ี 5 ตุลาคม 2555 
ซ่ึงบริษทัไดเ้บิกใชแ้ลว้ในวนัท่ี 
6 สิงหาคม 2555 

- วงเงินค่าพฒันา ค่าก่อสร้างและ 
ค่าตกแต่งจาํนวน 788 ลา้นบาท
โดยมีการเบิกใชเ้ป็น 4 คร้ัง 
ตามเง่ือนไขในสัญญา ระยะเวลา
วงเงิน 5 ปี นบัจากเงินกูง้วดแรก 

 

LG, LC, DLC 15 ลา้นบาท    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีวงเงินกูย้มืเงินระยะยาวคงเหลือจาํนวน 87.49 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวแลว้ อยา่งไรก็ตาม หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
ยงัคงไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนั 

20.2 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) (“ผูว้่าจา้ง”) ไดท้าํสัญญา
ก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
ซ่ึงตามสญัญาดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างให้กบัธนาคารใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึงที่ไดใ้ห้การสนบัสนุนทางการเงินในโครงการน้ี นอกจากนั้นตามสัญญา
ดงักล่าวบริษทัย่อยจะจ่ายชาํระเงินให้แก่ผูรั้บจา้งและ/หรือธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึงตามคาํสั่ง
ของผูว้่าจา้งทั้งจาํนวนเม่ือครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 20 กันยายน 2563 ทั้งน้ีบริษทัย่อยจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกันในสัญญา และเพ่ือเป็นหลกัประกันให้กับผูว้่าจา้ง 
บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูว้า่จา้ง โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัดงัน้ี 
- จาํนาํหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ทั้งจาํนวน 
- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดิน และการจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

ภายใตส้ัญญาหลกัประกันแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการจด
จาํนองดงักล่าวจะดาํเนินการไดก้ต่็อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

- บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (Escrow Account) ของบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งสาํหรับเจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว
ตามสญัญาก่อสร้างดงักล่าวจาํนวน 314.26 ลา้นบาท และ 1,563.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

175



 
- 45 - 

 

 

20.3 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัธนาคาร
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงในจาํนวน 9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 
Base Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2564 โดยบริษทัยอ่ย
ไดจ้ดจาํนองท่ีดินและอาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มียอดคงเหลือของเงินกูย้มืจาํนวน 400.29 ลา้นบาท 

21. หุ้นกู้ระยะยาว 
หุน้กูร้ะยะยาว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2559 2558 2559 2558

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี - 1,500,000,000 - 1,500,000,000
หุน้กูร้ะยะยาว 1,150,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 1,150,000,000 2,650,000,000 1,150,000,000 2,650,000,000

21.1 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกหุ้นกูมู้ลค่าไม่เกิน 
1,500 ลา้นบาท หรือสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 บริษทั
ออกจาํหน่ายหุน้กูอ้าย ุ2 ปี จาํนวน 1,500 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.50 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกวนัท่ี 
31 ตุลาคม 2557 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทั
ตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัส้ินงวด
ปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืน
หุน้กูด้งักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

21.2 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้กู ้
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราที่เทียบเท่า ต่อมาเมื่อวนัท่ี 
24 กนัยายน 2558 บริษทัออกจาํหน่ายหุน้กูอ้าย ุ3 ปี จาํนวน 150 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั 
และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่าย
ดอกเบ้ียงวดแรกวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้
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เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี 6 เดือน จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 
ให้แก่นกัลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ีย
ทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืน
วนัท่ี 25 มีนาคม 2561 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้

22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์เพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2559 2558  2559  2558
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,918,401 1,797,528  1,918,401  1,797,528
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 207,469 172,711  207,469  172,711

รวม 2,125,870 1,970,239  2,125,870  1,970,239

 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2559 2558  2559  2558
ยอดยกมาของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 5,927,695 4,317,775  5,927,695 4,317,775
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,918,401 1,797,528  1,918,401 1,797,528
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 207,469 172,711  207,469 172,711
 8,053,565 6,288,014  8,053,565 6,288,014
บวก กาํไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (871,975) (360,319)
  

(871,975) 
 

(360,319)
ยอดยกไปของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 7,181,590 5,927,695  7,181,590 5,927,695
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ขอ้สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีใช้ในการคาํนวณภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  
 2559  2558

ขอ้สมมติทางการเงิน   
อตัราคิดลด  3.50%  4.00%
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 6.80%  6.80%

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   
อตัราการลาออกของพนกังาน 4.00%  3.00%

ขอ้สมมติท่ีสําคญัในการกาํหนดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด และอตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดา้นล่างไดพ้ิจารณา
จากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

(หน่วย : บาท) 

 
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั 

ผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558
อตัราคิดลด - เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (1,015,002)  (901,203)
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 1,263,386  1,127,813
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 1,228,084  1,103,257
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (1,008,545)  (899,790)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดข้ึนแยกต่างหาก
จากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสมัพนัธ์กนั 

นอกจากน้ี ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการคาํนวณหน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน
ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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23.  ทุนเรือนหุ้น 
23.1 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (CGD-W3) มาใชสิ้ทธิซ้ือ

หุน้สามญัจาํนวน 766 หุน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 25) ในราคาหุน้ละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,379 บาท 
และบริษทัไดร้ับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนครบแลว้ในเดือนกนัยายน 2559 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 ทาํให้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 7,336,295,227 บาท และ
มีส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั จาํนวน 1,652,501,083 บาท 

23.2 การจดัการส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัส้ินงวด
ปีบญัชีของแต่ละปี ตามขอ้กาํหนดของการออกหุ้นกู ้ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
บริษทัมีอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 
(ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

24.  ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ี
จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลบริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง
อยา่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบส่วนของจาํนวนผลกาํไร ซ่ึงไดรั้บจากกิจการของบริษทัยอ่ยจนกว่าทุนสาํรองนั้น
จะมีจาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทัย่อย ทุนสาํรองน้ีจะนาํมาจดัสรรเงินปันผลไม่ไดจ้นกว่า
จะเลิกกิจการ 
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25. ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ไดมี้มติ
อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“CGD-W3”) 
โดยเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั CGD-W3 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนไดโ้ดย
ไม่มีราคาเสนอขาย อตัราการใชสิ้ทธิสาํหรับซ้ือหุน้สามญัและรายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ใบสําคญั วนัทีอ่อก  จํานวนทีอ่อก  ราคาการใช้สิทธิ  กําหนดเวลาการใช้สิทธิ* 
แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-W3 8 กนัยายน 2557  2,439  1.80  31 มีนาคม 2558  7 กนัยายน 2559 
* ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามญัหมดอายกุารใชสิ้ทธิ โดยมีผูมี้มาใชสิ้ทธิ 
จาํนวน 766 สิทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 23.1) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวนใบสําคญั จํานวนใบสําคญั  จํานวนใบสําคญั  จํานวนใบสําคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิทีใ่ช้สิทธิ  แสดงสิทธิทีห่มดอายุ  แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

ในระหว่างปี  ในระหว่างปี 
 

 ณ วนัที ่ 
7  กันยายน 

2558   2559 
   (วนัหมดอายกุารใชสิ้ทธิ)

CGD - W3 2,438,659,310 (766) (2,438,658,544) - 
 2,438,659,310 (766) (2,438,658,544) - 

 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวนใบสําคญั จํานวนใบสําคญั  จํานวนใบสําคญั  จํานวนใบสําคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิทีอ่อก  แสดงสิทธิทีใ่ช้สิทธิ  แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

ในระหว่างปี  ในระหว่างปี 
 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2557   2558 
CGD - W3 2,438,659,310 - - 2,438,659,310 
 2,438,659,310 - - 2,438,659,310 
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เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทัมีมติอนุมติัการออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เพื่อจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั 
และ/หรือบริษทัยอ่ย ตามโครงการ CGD-ESOP 1 โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
จะเป็นประเภทระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ไดจ้าํนวน 40,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และจะออก
เสนอขายภายใน 1 ปีนบัจากไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยท่ีอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายไุม่เกิน 5 ปี
นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั
ได ้1 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เวน้แต่มีการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดร้วม 5 คร้ัง โดยสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 1 ปี
นบัจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไปจะตรงกบัวนัท่ี
ครบกาํหนดระยะเวลาในทุกๆ 1 ปีถดัไปนับแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ นอกจากน้ี 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกน้ีจะไม่ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่จะนาํหุน้สามญั
จากการใช้สิทธิของผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 
ไดมี้มติอนุมติังดจดัสรรท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ESOP) ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยแลว้ 

26. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 
26.1 กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที่  ณ วนัที่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2559  2558
ยอดคงเหลือตน้ปี (25,173,651) (6,603,330)
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 53,344,548 (23,212,900)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบักาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
  

(10,668,910) 
 

4,642,579
ยอดคงเหลือปลายปี 17,501,987 (25,173,651)

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงผลสะสมของกาํไรและ
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ
จากจาํนวนท่ีถูกจดัประเภทใหม่เขา้กาํไรขาดทุนเม่ือเงินลงทุนนั้นถูกจาํหน่ายหรือมีการดอ้ยค่า 
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26.2 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม
 ณ วนัที่  ณ วนัที่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2559  2558
ยอดคงเหลือตน้ปี 9,217,495 (36,706,731)
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งปี (231,047,190) 45,924,226
ยอดคงเหลือปลายปี (221,829,695) 9,217,495

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาทท่ีใชใ้น
การนาํเสนองบการเงินน้ีไดรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการ
ต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

27. รายได้เงินปันผลรับ 
รายไดเ้งินปันผลรับสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2559 2558  2559  2558
เงินปันผลรับจากบริษทั เอพียเูค จาํกดั 80,806,711 -  -  -
เงินปันผลรับจากบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

(ดูหมายเหตุขอ้ 31.4) 
 
-

 
-

  
224,908,913 

  
-

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 1,741,419 -  1,741,419  -
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 31.4)
 

7,040,843
 
-

  
7,040,843 

  
-

รวม 89,588,973 -  233,691,175  -

27.1 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดจ้าํหน่าย
เงินลงทุนในบริษทั เอพียเูค จาํกดั ใหแ้ก่กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ เอม็เอฟซี 
อินดสัเตรียล (“กองทรัสต”์) แลว้ทั้งจาํนวน โดยตามสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างบริษทัยอ่ย 
และกองทรัสต ์บริษทัยอ่ยมีสิทธ์ิไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั เอพียเูค จาํกดั อีกจาํนวนหน่ึง ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัผลการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เอพียเูค จาํกดั ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 
ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินปันผลภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีขายเงินลงทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 อยูร่ะหว่างการตรวจสอบ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทั เอพียเูค จาํกดั 
ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตามสัญญาดงักล่าว จาํนวน 1.62 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
โดยบริษทัย่อยได้บนัทึกเงินปันผลดังกล่าวเป็นรายได้เงินปันผลรับสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
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31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดรั้บเงินปันผลแลว้จาํนวน 1.12 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 

27.2 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
(“บริษทัยอ่ย”) มีมติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทั จาํนวน 4.81 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่ากบั 224.91 ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกเงินปันผลดงักล่าวเป็นรายไดเ้งินปันผลรับ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุขอ้ 31.4) 

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559  2558
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนพฒันาท่ีดิน (465,705,372) (403,207,870) 170,175,999  (128,442,856)
จ่ายค่างานก่อสร้าง 684,165,680 723,953,069 48,284,309  449,188,055
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 67,666,507 59,867,531 67,666,507  59,867,531
หน้ีสงสยัจะสูญ - 1,663,064 -  1,663,064
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 88,172,187 62,896,526 6,098,478  5,755,090
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการทางวชิาชีพ 86,240,181 24,476,135 4,053,321  6,035,434
ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 18,673,019 17,757,193 11,856,779  10,607,218
ค่านายหนา้ในการขาย 62,992,876 93,702,110 3,158,533  18,930,311
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 48,939,477 117,052,102 6,834,318  8,190,909
ค่าส่งเสริมการขาย 46,868,565 29,086,967 10,665,806  10,352,628
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 2,873,528 897,110 844,688  499,956
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 11,059,637 14,551,001 11,059,637  14,551,001
ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืน 11,183,317 34,868,161 9,909,200  33,729,623
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 41,172,604 36,419,207 41,172,604  36,419,207

29. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
29.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่าย
ใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

29.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559  2558
ค่าตอบแทนกรรมการ 4,560,000 5,140,000 4,560,000 5,140,000
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,446,792 30,239,627 35,446,792 30,239,627
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,165,812 1,039,580 1,165,812 1,039,580

รวม 41,172,604 36,419,207 41,172,604 36,419,207

30. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ย
จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 2559 2558  2559  2558

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จากการดาํเนินงาน    
ต่อเน่ืองและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (275,927,272) (456,603,490)  232,945,049  (129,967,131)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จากการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง (บาท) (275,927,272) (492,471,715) 

 
232,945,049 

 
(129,967,131)

จาํนวนหุน้สามญัตน้ปี 7,336,294,461 7,336,294,461  7,336,294,461  7,336,294,461
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกระหวา่งปี 224 -  224  -
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 7,336,294,685 7,336,294,461  7,336,294,685  7,336,294,461
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง    

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (0.038) (0.062)  0.032  (0.018)
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.038) (0.067)  0.032  (0.018)

31.  รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาํคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ท่ี
มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตลอดทั้ งสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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31.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน เงินปันผลรับ

  ในประเทศ ชําระแล้ว ชําระแล้ว     
  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ สําหรับปีส้ินสุดวันที่

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
  2559 2558 2559 2558  2559  2558 2559 2558

บริษัทย่อย     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั   ซ้ือ ขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน 

ดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละ 
การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน

ประเทศไทย 210,000,000 192,000,000 70.00 76.56  146,999,970  146,999,970  - - 

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ีกรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร  
และซ่อมแซมอาคาร

ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99 99.99  999,970 999,970  - - 

บริษทั ซีจีดี ดาตา้  จาํกดั ลงทุนถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ฮ่องกง 583,137,484 583,137,484 100.00 100.00  583,137,484 583,137,484 - -
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ลงทุนถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ประเทศมอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00 100.00  547,579,834 547,579,834 224,908,913 -
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ลงทุนถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ประเทศเกิร์นซีย์ 224,088,126 - 97.13 -  217,662,851 - - -
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเทศเกิร์นซีย์ 42 - 100.00 -  42 - - -
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย    1,496,380,151 1,278,717,258 224,908,913 -

31.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลักษณะ 

ความสัมพนัธ์ 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2558

เพิม่ขึน้ ลดลง 
 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2559 

 นโยบายการคิดต้นทุน
เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทย่อย 
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั   เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 1,000,000,000 - -  1,000,000,000 9.25% ต่อปี
บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั - 941,987,500 (941,987,500)  7% ต่อปี
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั - 248,194,846 -  248,194,846 7% ต่อปี
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั - 8,718,740 -  8,718,740 7% ต่อปี
รวม 1,000,000,000 1,198,901,086 (941,987,500)  1,256,913,586 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2557

เพิม่ขึน้ ลดลง 
 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2558 

 นโยบายการคิดต้นทุน
เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทย่อย 
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั   เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 1,000,000,000 100,000,000 (100,000,000)  1,000,000,000 9.25% ต่อปี
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั - 117,450,000 (117,450,000)  - -
รวม 1,000,000,000 217,450,000 (217,450,000)  1,000,000,000 

(1) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
ในวงเงิน 100 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนาม
ในสัญญากูย้ืมเงิน เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 12 เดือน นบัจากการเบิกเงินคร้ังแรก และเม่ือวนัท่ี 
17 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว โดยกาํหนดให้
ชาํระคืนภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าวโดย
กาํหนดใหช้าํระคืนเม่ือทวงถาม 

(2) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้ืมเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
เพิ่มเติมในวงเงิน 800 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 18 เดือนนับจาก
วนัที่ลงนามในสัญญากูย้ืมเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดโ้ดยการแจง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรก่อนล่วงหนา้ 15 วนั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 18 เดือน นบัจากการเบิกเงินคร้ังแรก 
และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวโดยกาํหนดให้
ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

(3) เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
เพิ่มเติมในวงเงิน 100 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 12 เดือนนบัจาก
วนัที่ลงนามในสัญญากูย้ืมเงิน เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 12 เดือน นบัจากการเบิกเงินคร้ังแรก 
และเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าวโดย
กาํหนดใหช้าํระคืนเม่ือทวงถาม 

(4) เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทัซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จาํกดั ในวงเงิน 2.175 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 
19 กมุภาพนัธ์ 2559 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและไม่คิดดอกเบ้ีย และกาํหนดชาํระคืน
เม่ือทวงถาม โดยในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดรั้บชาํระเงินให้กูย้ืม
ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

(5) เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ในวงเงิน 
20 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั 
ไดเ้บิกเงินกูไ้ปแลว้ทั้งส้ินจาํนวน 19.55 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 941.99 ลา้นบาท 
อยา่งไรกต็าม บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 
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(6) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 
จาํกัด (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืม
ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ  7.00 ต่อปี กาํหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท 
โดยในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้าํสัญญาให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวแปลงหน้ีเงินกูย้ืมเป็นทุนจาํนวน 
217.66 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเพิ่มข้ึนดว้ยจาํนวนเดียวกนั 
ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมียอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยดงักล่าว
สุทธิจากขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 248.19 ลา้นบาท  

(7) เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เอชวายยูเค จาํกดั 
(“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 19.50 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดเ้บิกเงินกูไ้ปแลว้ทั้งส้ินจาํนวน 0.20 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 8.72 ลา้นบาท  

31.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลักษณะความสัมพนัธ์ ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม  

2558

เพิม่ขึน้ ลดลง 
 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2559 

 นโยบายการคิดต้นทุน
เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทย่อย   
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั  เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั - 740,880,000 (287,647,915)  453,232,085 -

รวม - 740,880,000 (287,647,915)  453,232,085 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
จาํนวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และไม่คิดดอกเบ้ีย
ระหว่างกนั กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืม
ดงักล่าว จาํนวน 4.81 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับท่ีประกาศจ่ายจากบริษทั 
ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 27.2) แทนการจ่ายชาํระเป็นเงินสด 

31.4 ยอดคงเหลืออ่ืนๆ และรายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีกรรมการร่วมกนัและการถือหุ้นทั้งทางตรง
หรือทางออ้ม นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ค่านายหนา้ซ้ือหลกัทรัพย ์ ราคาตลาดซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัท่ีตวัแทนนายหนา้คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 
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รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวท่ีมีนยัสาํคญั ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม
 2559 2558  2559 2558
ยอดคงเหลือ     
บริษัทย่อย     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

และมีกรรมการร่วมกนั
      

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) - - 6,301,736  7,170,000
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) - - 204,778,786  112,025,361

    
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

และมีกรรมการร่วมกนั
     

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -  477,465,991  578,984,744
    
บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

และมีกรรมการร่วมกนั
      

ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) - - 16,386,037  -
    
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

และมีกรรมการร่วมกนั
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) - -  4,759,901  -
    
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั 
 

เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

       

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -  42  -
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) - -  56,850  -

    
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 50,125,977 10,185,045  50,125,977  10,185,045
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูจ่้ายล่วงหนา้ - 1,556,762  -  1,556,762
     

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั

       

เงินลงทุนในหุน้สามญั 246,429,498 191,327,250  246,429,498  191,327,250
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGH-W1 3,406,364 6,633,447  3,406,364  6,633,447
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGH-W2 3,443,891 4,974,508  3,443,891  4,974,508

    
บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั        
ตัว๋แลกเงิน  200,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้  6,752,931  1,495,371  6,752,931  1,495,371 

    
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน         
นายสดาวธุ  เตชะอุบล ผูถื้อหุน้และกรรมการ        
เงินมดัจาํ  360,000  420,000  360,000  420,000 
เงินรับล่วงหนา้ 1,009,638 1,138,032  1,009,638  1,138,032

นายเบน  เตชะอุบล ผูถื้อหุน้และกรรมการ     
เงินรับล่วงหนา้ 11,000,000 -  -  -

นางอรวรรณ  เตชะอุบล บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
เงินรับล่วงหนา้  18,178,879  -  -  - 
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   (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
  2559 2558  2559 2558 
รายได้และค่าใช้จ่าย     
บริษัทย่อย       
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้และ 

มีกรรมการร่วมกนั 
      

ดอกเบ้ียรับ - -  92,753,425  88,039,726
รายไดค่้าบริการอ่ืน  - -  27,655,828  24,000,000
รายไดค่้าเช่าช่วงท่ีดิน  - -  3,000,000  3,000,000 
     

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

     

เงินปันผลรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 27.2)  - -  224,908,913  - 
     

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

     

ดอกเบ้ียรับ  - -  16,851,008  - 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

และมีกรรมการร่วมกนั 
      

ดอกเบ้ียรับ  - -  4,736,959  - 
     

บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั 
 

เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

      

ดอกเบ้ียรับ  - -  56,901  - 
     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน       
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  มีกรรมการร่วมกนั    
ดอกเบ้ียรับ  476,930 109,584  476,930  109,584
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้  1,556,762 2,667,692  1,556,762  2,667,692 
     

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

      

เงินปันผลรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 27)  7,040,843  -  7,040,843  - 
     

บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย  11,726,317 13,271,849  11,726,317  13,271,849
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32. การดําเนินงานท่ียกเลิก 
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ไดมี้มติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษทั เอพียูเค จาํกดั (จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเกิร์นซีย)์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุน
โดยผา่นบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100) ให้แก่กองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เอม็เอฟซี อินดสัเตรียล โดยกองทรัสตไ์ม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบับริษทั โดยมีราคาซ้ือขายรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 26 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงสุทธิหลงัหกัเงินกูก้บัธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศประมาณไม่เกิน 11.2 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล 
พาร์ทเนอร์ จาํกดั ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอพียเูค จาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน ทาํใหบ้ริษทัส้ินสุดการควบคุม
บริษทัยอ่ยดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ีขาย และบริษทัไดรั้บรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 23.58 ลา้นบาท ดงันั้นเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ
การดาํเนินงานท่ียกเลิก” บริษทัไดแ้สดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็น
กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558  

 

ผลการดาํเนินงานจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกท่ีรวมอยู่ใน          
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
 การดาํเนินงาน การดาํเนินงาน  รวม
 ต่อเน่ือง ทีย่กเลิก  
รายได้  
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 479,367,781 -  479,367,781
รายไดค่้านายหนา้ 2,181,474 -  2,181,474
รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 91,593,686  91,593,686
รายไดค่้าดอกเบ้ียรับ 1,801,242 -  1,801,242
กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,520,000 -  2,520,000
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 9,273,287 -  9,273,287
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 2,987,730 -  2,987,730
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 4,067,162 -  4,067,162
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 4,335,000 -  4,335,000
รายไดอ่ื้น 9,502,456 94,393  9,596,849

รวมรายได ้ 516,036,132 91,688,079  607,724,211
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
 การดาํเนินงาน การดาํเนินงาน  รวม
 ต่อเน่ือง ทีย่กเลิก  
ค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนขายอาคารชุด 319,696,961 -  319,696,961
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อลงทุน - 4,322,271  4,322,271
ค่าใชจ่้ายในการขาย 329,394,693 -  329,394,693
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 158,367,870 8,917,073  167,284,943
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23,575,253 -  23,575,253
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 6,660,484  6,660,484
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 36,419,207 -  36,419,207

รวมค่าใชจ่้าย 867,453,984 19,899,828  887,353,812
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (351,417,852) 71,788,251  (279,629,601)
ตน้ทุนทางการเงิน 165,025,154 23,395,467  188,420,621
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (516,443,006) 48,392,784  (468,050,222)
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 726,661 (12,524,559)  (11,797,898)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (515,716,345) 35,868,225  (479,848,120)

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม
  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่
  31 ธันวาคม
  2558

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานทีย่กเลิก  
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  (47,991,094)
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (9,638,033)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  122,274,919
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ  5,198,103
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงานทีย่กเลิก  69,843,895
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
 การดาํเนินงาน การดาํเนินงาน  รวม
 ต่อเน่ือง ทีย่กเลิก  
ค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนขายอาคารชุด 319,696,961 -  319,696,961
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อลงทุน - 4,322,271  4,322,271
ค่าใชจ่้ายในการขาย 329,394,693 -  329,394,693
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 158,367,870 8,917,073  167,284,943
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23,575,253 -  23,575,253
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 6,660,484  6,660,484
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 36,419,207 -  36,419,207

รวมค่าใชจ่้าย 867,453,984 19,899,828  887,353,812
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (351,417,852) 71,788,251  (279,629,601)
ตน้ทุนทางการเงิน 165,025,154 23,395,467  188,420,621
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (516,443,006) 48,392,784  (468,050,222)
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 726,661 (12,524,559)  (11,797,898)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (515,716,345) 35,868,225  (479,848,120)

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม
  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่
  31 ธันวาคม
  2558

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานทีย่กเลิก  
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  (47,991,094)
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (9,638,033)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  122,274,919
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ  5,198,103
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงานทีย่กเลิก  69,843,895
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33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding company) และธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายการตัด  รวม
 พฒันา

อสังหาริมทรัพย์
ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์
บัญชี  

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ   
รายได ้   

รายไดจ้ากภายนอก 474,677,845 115,394,627 - 590,072,472
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 246,553,781 - (246,553,781)  -
 721,231,626 115,394,627 (246,553,781) 590,072,472

ค่าใชจ่้าย   
ตน้ทุนขายอาคารชุด 218,460,308 - -  218,460,308
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก   

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,209,030 -  1,209,030
ค่าใชจ่้ายในการขาย 273,857,961 - -  273,857,961
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 132,849,904 71,003,187 -  203,853,091
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน   

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 93,606 - -  93,606
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 41,172,604 - -  41,172,604

รวมค่าใชจ่้าย 666,434,383 72,212,217 -  738,646,600
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 54,797,243 43,182,410 (246,553,781)  (148,574,128)
ตน้ทุนทางการเงิน 202,264,283 25,050,806 (22,113,637)  205,201,452
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (147,467,040) 18,131,604 (224,440,144)  (353,775,580)
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 425,174 (2,466,275) -  (2,041,101)
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (147,041,866) 15,665,329 (224,440,144)  (355,816,681)
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 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายการตัด  รวม
 พฒันา

อสังหาริมทรัพย์
ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์
บัญชี  

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ   
รายได ้   

รายไดจ้ากภายนอก 515,995,892 40,240 - 516,036,132
 515,995,892 40,240 - 516,036,132

ค่าใชจ่้าย   
ตน้ทุนขายอาคารชุด 319,696,961 - -  319,696,961
ค่าใชจ่้ายในการขาย 329,394,693 - -  329,394,693
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 155,646,666 2,721,204 -  158,367,870
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23,575,253 - -  23,575,253
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 36,419,207 - -  36,419,207

รวมค่าใชจ่้าย 864,732,780 2,721,204 -  867,453,984
ขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (348,736,888) (2,680,964) -  (351,417,852)
ตน้ทุนทางการเงิน 165,025,154 - -  165,025,154
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (513,762,042) (2,680,964) -  (516,443,006)
รายไดภ้าษีเงินได ้ 726,661 - -  726,661
ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี (513,035,381) (2,680,964) -  (515,716,345)

 
 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายการตัด  รวม
 พฒันา

อสังหาริมทรัพย์
ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์
บัญชี  

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ   
   

สินทรัพย์รวม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 13,378,014,631 1,828,010,900 (2,538,701,063)  12,667,324,468
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 10,493,123,305 1,348,750,918 (1,700,451,748)  10,141,422,475
   

หนีสิ้นรวม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 7,197,536,447 711,166,948 (1,214,452,904)  6,694,250,491
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 4,802,412,133 1,291,392 (578,984,744)  4,224,718,781
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34. สัญญาท่ีสําคญั 
34.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กบับริษทั 

บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เพื่อให้บริษทัดงักล่าวร่วมลงทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยจะร่วมกนัพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จะตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเป็นเงินสดทั้งส้ิน
จาํนวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเพื่อใชพ้ฒันาโครงการน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงภายหลงัท่ี
บริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัจากบริษทัดงักล่าวตามท่ีบริษทัไดมี้การทาํสัญญาตกลงไว ้
บริษทัยอ่ยจะจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยบริษทัจะถือหุน้
ในอตัราส่วนร้อยละ 70 และบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จะถือหุน้ในอตัราส่วน
ร้อยละ 30  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดจ่้ายชาํระ
ค่าหุน้สามญัใหบ้ริษทัยอ่ยแลว้ทั้งส้ินจาํนวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐและ 42.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ตามลาํดบั 

34.2 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาการให้บริการดาํเนินงานกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
สาํหรับการท่ีบริษทัใหบ้ริการเก่ียวกบัการจดัการและการดาํเนินงานแก่บริษทัดงักล่าว โดยค่าบริการ
คาํนวณจากตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และเง่ือนไขการเลิกสญัญาเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

34.3 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั
ไดเ้ขา้ทาํสัญญาการใชสิ้ทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพื่อใช้
สิทธิการใชช่ื้อ “Four Seasons” ในส่วนของการเป็นเจา้ของและการดาํเนินงานซ่ึงรวมถึง
บริการและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งและจาํเป็นทั้งหมดในการดาํเนินงานดา้นที่พกัอาศยัภายใต้
โครงการเจา้พระยา เอสเตท ตั้งแต่วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิดการขาย ทั้งน้ี 
Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ 
ซ่ึงคาํนวณเป็นอตัราร้อยละของยอดรายไดข้ั้นตน้ของโครงการ 

35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
35.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัในดา้นการพฒันาโครงการและก่อสร้าง

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.91 ลา้นบาท และ 9.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

35.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 : ไม่มี) 
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35.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั ไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง
โครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2) โดยมีมูลค่าสัญญาคงเหลือจาํนวน 10,120.16 
ลา้นบาท และ 13,500.56 ลา้นบาทหรือเทียบเท่ากบั 372.39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามลาํดบั 

35.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระคํ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญาจาํนวน 
0.50 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 22.40 ลา้นบาท โดยภาระคํ้าประกนัดงักล่าวมีเงิน
คํ้าประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาของบริษทัย่อยคํ้าประกนัจาํนวน 0.50 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
ซ่ึงเงินคํ้าประกนัดงักล่าวไดแ้สดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 21.80 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : ไม่มี) 

35.5 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งสาํนกังานและท่ีจอดรถสาํหรับโครงการอิลีเมน้ท ์
และทาํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใชพ้ฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท สัญญาเช่าสาํนกังานและรับบริการ
ส่ิงอาํนวยความสะดวก และสญัญาเช่ารถยนต ์โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่า ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
     2559  2558 

ภายใน 1 ปี     11,345,744  10,320,231 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     48,801,492  28,313,824 
เกินกวา่ 5 ปี     318,037,489  329,545,201 

36. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
36.1 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนในการไดรั้บชาํระเงินจากการใหสิ้นเช่ือ
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษทั
เป็นการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัลูกหน้ี หากไม่ไดรั้บ
เงินค่างวดหรือลูกหน้ีผดินดัชาํระค่างวด บริษทักจ็ะไม่โอนกรรมสิทธ์ิในอาคารชุดพกัอาศยั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั
และบริษทัเท่ากบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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36.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานแก่กลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

36.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศดว้ยสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

สกุลเงนิ จํานวนเงนิ  อัตราแลกเปล่ียน เดือนทีส่่งมอบ จํานวนเงนิ มูลค่ายุตธิรรมสุทธิ
 ตามสัญญา ตามสัญญา ทีต้่องส่งมอบ กําไร (ขาดทุน)
   

ปอนดส์เตอร์ลิง 14,000,000 53.72 และ 54.30 บาท
ต่อ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง

มกราคม 2559 757,892,000 บาท (8,833,411) บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2559 2558 2559  2558

สินทรัพยท์างการเงิน 27.39 16.91 6.38  2.19
หน้ีสินทางการเงิน 22.02 0.02 20.93  -

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2559 2558 2559  2558

สินทรัพยท์างการเงิน 86.62 - -  -
หน้ีสินทางการเงิน 52.65 - -  -
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36.4 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยูใ่น
ประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเช่ือว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ไดแ้ก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้น ตัว๋แลกเงิน หุ้นกูร้ะยะยาวส่วนท่ีจะครบ
กาํหนดภายใน 1 ปี แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาํคญั ส่วนหน้ีสิน
ทางการเงินระยะยาวไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกูร้ะยะยาวแสดงดว้ย
ราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ อย่างไรก็ตาม รายการสินทรัพยท์างการ
เงินบางรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์าง
การเงินดงักล่าว 
 

งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ทาง

การเงนิ 
มูลค่ายุตธิรรม 

(บาท)  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2559 

มูลค่ายุตธิรรม 
(บาท)  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2558 

ลําดบัช้ัน 
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และ
ข้อมูลทีใ่ช้ในการวดัมูลค่า

ยุติธรรม 

ข้อมูลทีไ่ม่
สามารถสังเกตได้
ทีม่นัียสําคญั 

1. เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนท่ี
จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

150,000,000 203,151,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ณ  ส้ินว ันทําการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนใน
หุ้นสามญัท่ีจด
ทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

253,279,753 202,935,205 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน 

820,707 829,183,136 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน ณ ส้ินวนัทําการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

4. อสงัหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน 

842,742,946 - ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 
โดยใชว้ิธีรายได ้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
วดัมูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการ
รายได้ และอัตราคิดลดกระแส
เงินสด ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 

ปร ะ ม าณก า ร
กระแสเ งินสด 
และอตัราคิดลด 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ทาง

การเงนิ 
มูลค่ายุตธิรรม 

(บาท)  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2559 

มูลค่ายุตธิรรม 
(บาท)  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2558 

ลําดบัช้ัน 
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และ
ข้อมูลทีใ่ช้ในการวดัมูลค่า

ยุติธรรม 

ข้อมูลทีไ่ม่
สามารถสังเกตได้
ทีม่นัียสําคญั 

1. เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนท่ี
จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

150,000,000 203,151,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุน้
สามญัท่ีจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

253,279,753 202,935,205 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ณ ส้ินว ันทําการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน 

820,707 703,773,946 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

37. การจัดประเภทรายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการจดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

บัญชี จํานวนเงนิ 
บาท 

การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ จํานวนเงนิ
บาท

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนั 

200,000 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนั 

200,000

  
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 39,187,423 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่ง

ก่อสร้างและสาธารณูปโภค
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,563,663

  อาคารและอุปกรณ์ 36,623,760

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงินรวมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เพื่อเปรียบเทียบ 
เน่ืองจาก ณ วนัตน้งวดดงักล่าว กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนั และอาคารระหวา่งก่อสร้างท่ีมีการจดัประเภทรายการใหม่ขา้งตน้ 
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38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 และเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 
2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

38.1 อนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํรายการซ้ือและรับโอน
กิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer-EBT) ของบริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั (“PVL”) 
รวมทั้งการลงนามในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีบริษทัจะรับโอนมาซ่ึงสินทรัพย ์หน้ีสินทั้งหมดของ 
PVL รวมถึงสิทธิ หน้าท่ี ภาระผูกพนั ความรับผิดชอบท่ี PVL มี ณ วนัโอนกิจการ (รวมเรียกว่า 
“การรับโอนกิจการทั้ งหมด”) โดยจะชําระค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ินประมาณ 
1,069,560,703 บาท แบ่งเป็น 1) มูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจาํนวน 1,022,816,000 บาท 
โดยจะชาํระดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัจาํนวน 929,832,727 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
1.10 บาท และ 2) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนสินทรัพยอี์กประมาณ 46,744,703 บาท (ถา้มี) 
โดยจะชาํระเป็นเงินสดของบริษทั ทั้งน้ี PVL จะดาํเนินการเลิกบริษทัภายหลงัการโอนกิจการ 
เพ่ือใหก้ารรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีอากรของประมวลรัษฎากร 

38.2 อนุมติัให้นาํเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จากจาํนวน 10,814,953,771 บาท เป็น 7,336,295,227 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จาํหน่ายจาํนวน 3,478,658,544 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

38.3 อนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก
จาํนวน 7,336,295,227 บาท เป็นจาํนวน 8,966,127,954 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 
1,629,832,727 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้บั
บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) เพ่ือเป็นการชาํระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ PVL จาํนวน 929,832,727 หุ้น และเพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 700,000,000 หุ้น 
และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั 
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38.4 อนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
จาํนวน 1,629,832,727 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงัน้ี 

38.4.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงค ์จาํนวน 929,832,727 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึง
ไดแ้ก่บริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั (“PVL”) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1,022,816,000 บาท เพื่อเป็น
การชาํระค่าตอบแทน ใหก้บั PVL ในการโอนกิจการทั้งหมดของ PVL  

38.4.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 
700,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาํระ
แลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั โดยกาํหนด
ราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558  

38.5 อนุมตัิให้นาํเสนอต่อที่ประชุมถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิออกและเสนอขายหุ้นกูทุ้กประเภท/
ทุกชนิดภายในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ี
เทียบเท่า 

39. การอนุมัติงบการเงิน  
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
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