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สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
 

เม่ือไม่กีปี่ทีผ่่านมานี ้ท่านผูถื้อหุน้ท่ีเคารพคงได้ยินเกีย่วกบัแนวทางการดำาเนนิธรุกจิของบริษทัของเราทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ 
ไม่เหมือนใคร โดยการแบ่งการดำาเนินธุรกิจออกเป็นสองแนวทาง แยกเป็นธุรกิจการพัฒนาและธุรกิจการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงในวันนี้เรามีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า การดำาเนินธุรกิจทั้งสองรูปแบบนี้ประสบความสำาเร็จ 
และบริษัทมีความก้าวหน้าและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560

หนึ่งในเป้าหมายหลักของเราในปี 2560 คือการริเร่ิมโครงการใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่เราประสบความ
สำาเร็จในการเจาะตลาดธุรกิจการบริการการศึกษา โดยการเข้าซื้อโอวิงค์ดีน ฮอลล์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมือง
ไบรท์ตัน สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 20.24 เอเคอร์ ในปี 2559 นอกจากนั้นเรายังสามารถซื้อที่ดินได้อีก 
2 แปลง โดยแปลงแรกได้มาในเดอืนมิถุนายน 2560 มขีนาดทีด่นิ 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา ตัง้อยู่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
อันเป็นจังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ถือ
เป็นจงัหวัดยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกจิใหม่ของประเทศไทย และแปลงทีส่องคอืทีด่นิขนาด 22 ไร่ 3 งาน 93.6 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ติดกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (พระราม 3) โดยเราจะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาด
ใหญ่แบบผสมผสาน (Mixed-use) บนที่ดินทั้งสองแปลงนี้ในอนาคต

เรายังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงกับโครงการสำาคัญของเราคือ โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ทั้งในแง่ยอดขาย 
และความคบืหน้าของการก่อสร้าง โดยเราได้จดังานพธิสีิน้สดุงานโครงสร้าง (Topping-off Ceremony) ของโรงแรมคาเพลลา 
กรุงเทพ ขึ้นในเดือนมีนาคม 2560 และหลังจากนั้นในอีกเพียง 11 เดือนต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ก็ได้มีการ
จัดงานที่สำาคัญอีกครั้ง โดยทางบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งได้แก่ กลุ่มโรงแรมโฟร์ซีซั่น บริษัท บีซีอีจี อนิเตอร์
เนชัน่แนล จำากดั (Beijing Construction Engineering Group: BCEG) และธนาคารผิงอนั (China Ping An Bank) ได้ร่วม
กันจัดงานพิธีสิ้นสุดงานโครงสร้าง (Topping-off Ceremony) ของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ 
แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งมีความสูง 73 ชั้น ความก้าวหน้าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาที่มั่นคงของเราที่ทำาให้แน่ใจ
ได้ว่า การก่อสร้างโครงการต่างๆ จะเสรจ็สมบรูณ์ตามกำาหนดการ และเพือ่ทีจ่ะทำาให้เราสามารถดแูลการเตบิโตอนัรวดเรว็ 
ของบริษัทได้นั้น เราจึงเพิ่มจำานวนสมาชิกของครอบครัวคันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์อยู่อย่างต่อเนื่อง จนถงึปัจจบุนันีเ้รา
มีจำานวนพนักงานเพิ่มข้ึนเป ็นจำานวนสามเท่า แต่ก็ ยังถือว ่ามีขนาดที่ไม ่ใหญ่มากและยังคงมีความคล่องตัว 
สงู และเรายงัคงพยายามทีจ่ะสร้างและรกัษาทัง้วฒันธรรมองค์กรทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และจิตวญิญาณของผูป้ระกอบการของ 
เราไว้อย่างต่อเนื่อง

สำาหรับการก้าวต่อไปข้างหน้า ในปี 2561 จะเป็นปีที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทั้งโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ
และโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา มีกำาหนดที่จะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 4 ตาม
มาด้วยโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งมีกำาหนดสร้างเสร็จในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 
โดยในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนัน้ จะมกีารเร่ิมต้นการโอนกรรมสทิธิห้์องชดุของโครงการโฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ 
ทีร่อการโอนอยูเ่ป็นจำานวนมากอกีด้วย และจะทำาให้ผลประกอบการของบริษัทฯ พลกิฟ้ืนกลบัมาได้ตามกลยุทธท่ีได้วางไว้ 
นอกจากนี้บริษัทจะสามารถเปิดตัวโรงแรมท้ังสองแห่งซึ่งจะเป็นโรงแรมที่อยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดได้ในอนาคต 
อันใกล้อีกด้วย โดยทีมงานได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรคือ กลุ่มโรงแรมคาเพลลาและกลุ่ม
โรงแรมโฟร์ซซีัน่ ในการจดัเตรยีมการ Pre-opening ทีจ่ะทำาให้มัน่ใจได้ว่าสิง่อำานวยความสะดวกต่างๆ และบรกิารจะต้องพร้อม
สมบูรณ์สำาหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทั้งสองโรงแรมนี้
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นายเบน เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามของคณะกรรมการ เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำาให้บริษัทของเราประสบ 
กับความสำาเร็จดังเช่นปัจจุบันนี้ ปี 2561 จะเป็นปีที่สำาคัญมากสำาหรับบริษัท ไม่เฉพาะเป็นปีที่เราจะส่งมอบโครงการ 
เจ้าพระยา เอสเตท ให้กับลูกค้า แต่ยังรวมไปถึงการขยายตัวในการพัฒนาโครงการอื่นๆ อีกมากมาย จากโอกาสทางธุรกิจ
ทีม่ศีกัยภาพสูงที่เราได้มาเม่ือปลายปีที่แล้ว ทำาให้เรารู้สึกถึงพลังสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และเฝ้ารอเวลาท่ีจะได้มีส่วนร่วม
ในการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ ซึ่งจะได้รับการพัฒนาในแนวทางที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ที่ไม่เหมือนใครในแบบของเรา

ขอแสดงความนับถือ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
เปรียบเทียบปี 2557-2560

อัตราก�าไรขั้นต้น 
(ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 
(บาท / หุ้น)

สินทรัพย์รวม 
(ล้านบาท)

รายได้รวม
(ล้านบาท)

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

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
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    หน่วย: ล้านบาท 2557 2558 2559 2560

    ฐานะทางการเงิน

    สินทรัพย์รวม 7,912 10,141 12,667 16,782

    หนี้สินรวม 2,907 4,225 6,694 10,868

    ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,005 5,916 5,973 5,914

    ผลการด�าเนินงาน

    รายได้รวม 588 516 590 1,108

    รายได้จากการขายอาคารชุด 546 479 352 909

    ต้นทุนขายอาคารชุด 411 320 219 544

    กำาไรขั้นต้น 135 159 133 365

    กำาไรจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก 205 36 - -

    กำาไร (ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี 65 (457) (276) (144)

    อัตราส่วนทางการเงิน

    อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 24.8 33.3 37.9 40.1

    มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.7 0.8 0.8 0.7

    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6 0.7 1.1 1.8

    อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า) 0.2 0.5 0.8 1.4

    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 1.4 (8.8) (6.0) (3.3)

ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ
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มกราคม 2560

CGD เปิดตัวเฟส 4 
ของโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์เปิดตัวเฟส 4 ของโครงการ
ซึ่งประกอบด้วยห้องชุดที่ตกแต่งครบจำานวน 338 ห้อง 
เป็นห้องพร้อมอยู่และโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที ซึ่งห้อง
ทั้งหมดเหล่านี้เรามีความตั้งใจสร้าง ให้เป็นคอนโดมิเนียม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการในระดับเดียวกัน 
(Best in Class)

ภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2560

กันยายน 2560

CGD ประสบความส�าเร็จอย่างถล่มทะลาย
ท�ายอดขายได้ถึง 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในงานขายโครงการที่ฮ่องกง

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ
ประสบความสำาเร็จอย่างน่าทึ่ง โดยทำายอดขายห้องชุดของ

โครงการได้ถึง 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างการจัดงานขาย 
ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ฮ่องกงภายในเวลาเพียงสองวันเท่านั้น

มีนาคม 2560

CGD จัดงานเฉลิมฉลองพิธีสิ้นสุดงานโครงสร้าง 
(Top-off Ceremony) ของโรงแรมคาเพลลา  
กรุงเทพ อย่างเป็นทางการ 

CGD จัดงานเฉลิมฉลองพิธีสิ้นสุดงานโครงสร้าง 
(Top-off Ceremony) เพื่อประกาศการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มโรงแรมคาเพลลาที่จะมีแผนเปิดตัวโรงแรมระดับ
Super-luxury ภายในโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ในกรุงเทพฯ

มิถุนายน 2560

CGD เริ่มแผนพัฒนาโครงการมิกส์ยูส
(Mixed-use) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

CGD ประสบความสำาเร็จในการซื้อท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการ 
คอมมูนิตี้มอลล์แบบผสม (Mixed-use) โดยโครงการตั้งอยู่ 
บนที่ดินขนาด 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา มูลค่า 1 พันล้านบาท 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
เพราะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
ของประเทศไทย 
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กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มเตรียมการเปิดตัวโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 
พร้อมแต่งตั้งจอห์น บลังโค เป็นผู ้จัดการทั่วไป  

กลุ่มโรงแรมคาเพลลาแต่งตั้งจอห์น บลังโค (John Blanco) 
เป็นผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ของโรงแรมคาเพลลา 
กรุงเทพ ซึ่งคาดว่าจะเปิดทำาการในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561

ธันวาคม 2560

CGD ซื้อท่ีดินมูลค่า 1.98 พันล้านบาท
บนถนนพระราม 3 เพื่อเตรียมการส�าหรับ
การพัฒนาโครงการในอนาคต

CGD ซื้อที่ดินจำานวน 22 ไร่ 3 งาน 93.6 ตารางวา 
ซึง่อยูติ่ดกับถนนวงแหวนอตุสาหกรรมของกรงุเทพฯ 
(พระราม 3) เพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในอนาคต 
โดยการเดินทางจากที่ดินแห่งนี้สู่ย่านใจกลางธุรกิจ 
ของกรุงเทพฯ ใช้เวลาเพียง 15 นาที และยังสามารถ 
เชือ่มต่อกับทางด่วนทัง้ขาเข้าและขาออก รวมถงึเครอืข่าย
การขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างสะดวก

ธันวาคม 2560

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เปิดเผยความร่วมมือ
กับ เมาโร โคลาเกรโค (Mauro Colagreco) 
เชฟมิชลิน 2 ดาว

CGD ประกาศความร่วมมือกับสุดยอดเชฟมิชลิน 2 ดาว 
เมาโร โคลาเกรโค (Mauro Colagreco) โดยที่เชฟจะเป็น
หัวหน้าดูแลห้องครัวของห้องอาหารระดับซิกเนเจอร์ของเขา 
ที่คาเพลลา กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ Super-luxury

กุมภาพันธ์ 2561

CGD ฉลองความส�าเร็จจัดพิธีสิ้นสุดงาน
โครงสร้าง (Top-off Ceremony) ของโครง
การโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 
ที่มีความสูงถึง 73 ชั้น

CGD และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ที่สำาคัญจาก 
ต่างประเทศ ร่วมเป็นสกัขพียานในเหตกุารณ์สำาคญั 
โดยจดัพธิสีิน้สดุงานโครงสร้าง (Top-off Ceremony) 
ของโครงการที่พักอาศัยริมนำ้าระดับ Super-luxury 
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ โครงการมีความสูง 73 ชั้น 
บริหารโดยแบรนด์โรงแรมระดบัโลกอย่างโฟร์ซซีัน่ส์ 
โดยหลังจากสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุด
แห่งหนึ่งบริเวณริมแม่นำ้าเจ้าพระยา

มีนาคม 2561

CGD ฉลองความส�าเร็จจากการขาย
โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ได้หมดทั้งโครงการ

CGD ฉลองความสำาเร็จจากการขายโครงการอิลีเม้นท์ 
ศรีนครินทร์ได้หมดทั้งโครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของบริษัท เป็นทำาเลที่ดีที่สุดบน 

ถนนศรีนครินทร์ ตัวโครงการประกอบไปด้วย 
ห้องชุดจำานวน 1,054 ยูนิต

ภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2560
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คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
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01

นายวิกรม คุ ้มไพโรจน์

• ประธานกรรมการ

• กรรมการอิสระ

02  

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

• รองประธานกรรมการ

03  

นายเบน เตชะอุบล

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

04

นายศุภกร พลกุล

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน

  

07

พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์       

• กรรมการอิสระ

10  

นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล

• กรรมการ

05  

พล.ต.อ.วีรพงษ์ ช่ืนภักดี

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการสรรหาและพิจารณา

 ค่าตอบแทน

  

08

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

• กรรมการอิสระ

11  

นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย

• กรรมการ

06  

นายชู เฟ็ง เช

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

09  

นายกวินธร อัตถากร

• กรรมการอิสระ

 

  

12

นายยู ซิง ซี

• กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
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01

นายเบน เตชะอุบล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

02  

นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก

รองกรรมการผู้จัดการ
• ส่วนงานบัญชีและการเงิน

03  

นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานปฏิบัติการ

04  

นายวรากร เตชะมนตรีกุล

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานพัฒนา

07  

นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานลงทุน

10  

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน

ผู้อำานวยการ
• ส่วนงานบัญชีและการเงิน

11  

นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก

ผู้อำานวยการ
• ส่วนงานบัญชีและการเงิน

05  

นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานการขาย

08  

นายบัณฑิต กัลยาณรัตน์

ผู้อำานวยการ
• ส่วนงานโครงการ

06

นายจอร์น แอชลี่ เนลสัน

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานบริหารสินทรัพย์

09  

นางวาทิณี จาตุรงคกุล

ผู้อำานวยการ
• ส่วนงานโครงการ

คณะผู้บริหาร
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน): รายงานประจำาปี 2560



18

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โครงการในปัจจุบัน
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท

ลักษณะธุรกิจ:   โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน  
 (Mixed-use)
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตำาแหน่งท่ีตัง้ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ถอืว่าเป็นทำาเลทอง 
ริมแม่นำ้าแหล่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกรุงเทพฯ โครงการตั้งอยู่บน 
ทำาเลที่ดีที่สุดติดกับแม่นำ้าเจ้าพระยาที่มีความสวยงามและ 
ยิ่งใหญ่ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 14 เอเคอร์ (หรือ 35 ไร่ 2 งาน 
68 ตารางวา) เป็นพืน้ท่ีทีส่ามารถเดนิทางแนวยาวได้อย่างสะดวก 
ตลอดจนตัวโครงการมีพื้นที่ติดแม่นำ้าเป็นแนว ยาวถึง 350 เมตร 
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 
กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา

ลักษณะธุรกิจ:   อาคารที่พักอาศัย (ระดับ Super-luxury) 
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โครงการนี้ถูกวางอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมในเชิงยุทธศาสตร์ 
ตั้งอยู่ใจกลางเจ้าพระยา เอสเตท และเป็นอาคารที่พักอาศัยที่มี
ความโดดเด่นที่สุด ตัวอาคารมีความสูงถึง 73 ชั้น ถูกออกแบบ
มาเพื่อที่จะยกระดับการใช้ชีวิตและการพักอาศัยบริเวณริม
แม่นำ้าให้มีคุณภาพที่ดีเลิศย่ิงข้ึน การออกแบบดังกล่าวได้รับ 
แรงบันดาลใจจากการที่โครงการตั้งอยู่ในทำาเลติดแม่นำ้าซึ่งมี
ทวิทศัน์อนังดงาม จากห้องทัง้หมดทีม่อียูจ่ำานวน 355 ห้อง ผูอ้าศยั
สามารถมองเห็นววิแม่นำา้และววิตวัเมอืงโดยรอบโดยไม่มอีะไรมา
บดบังสายตา  นอกจากนี้ ผู้พักอาศัยยังสามารถใช้บริการจาก 
โรงแรมระดับโลกถึงสองแห่งที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ

โครงการในปัจจุบัน



บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน): รำยงำนประจ�ำปี 2560

21

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรุงเทพ
ณ แม่น�้าเจ้าพระยา

ลักษณะธุรกิจ:   โรงแรม 
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โรงแรมระดับ Super-luxury แห่งน้ีมคีวามโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 
และเป็นการให้นยิามใหม่กับประสบการณ์แบบรสีอร์ทในตวัเมอืง 
ที่ให้ความสงบเงียบอย่างคาดไม่ถึง ตลอดจนการได้รับความพึง
พอใจผ่านประสาทสัมผัสหลายๆด้าน

พื้นที่ของโรงแรมครอบคลุมอาณาเขตมากกว่า 9 เอเคอร์ โดยมี 
ห้องพักทั้งหมดจำานวน 300 ห้อง และสิ่งอำานวยความสะดวกที่ 
หลากหลายไม่เหมือนใคร รวมถึงการออกแบบที่ผสมผสานกัน 
อย่างลงตวัเข้ากบัภมูทิศัน์ริมแม่นำา้ตามธรรมชาตอิย่างน่าร่ืนรมย์ 
ผู้มาพักที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา 
จะพบกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
และจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

พื้นที่ของโรงแรมทั้งหมดได้รับการจัดวางและปรับแต่งอย่าง
พิเศษ มีสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียวมากมาย ให้ความรู้สึกและ
อารมณ์สงบ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันโดยถูกออก 
แบบให้ประกอบไปด้วยสระนำา้ทีส่วยงามและมคีวามสงบเงียบเป็น
ลักษณะเด่น  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดูจากห้องพักหลายห้อง 
ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นพิเศษจนถงึภตัตาคารและห้องแกรนด์บอลรูมที่
มีขนาดใหญ่อลังการและหรูหรา  จุดเด่นที่สุดของโรงแรมแห่งนี้ 
คือทัศนียภาพของแม่นำ้าในมุมกว้าง
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ก่อตั้งโดย Horst Schulze นักบริหารโรงแรมในระดับตำานาน 
โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เป็นโรงแรมที่มีการก่อสร้างในแบบ 
low rise มคีณุภาพอยูใ่นระดบั Super-luxury และมห้ีองพกัแบบ 
เอ็กคลูซีฟสวีท จำานวน 101 ห้อง ซึ่งนอกจากจะให้ความหรูหรา 
ระดับ 5 ดาวแล้ว ยังให้ความรู้สึกความเป็นส่วนตัว คาเพลลา 
กรุงเทพไม่เป็นเพียงแค่โรงแรมที่มีแต่ห้องสวทีตดิรมินำา้แห่งแรก
ของกรุงเทพฯ เท่าน้ัน หากแต่ยังเป็นโรงแรมท่ีให้ประสบการณ์ที่ 
อลังการบนพื้นฐานของการคิดใหม่และออกแบบใหม่ทั้งหมด  
ถีอได้ว ่าเป ็นโชว์เคสที่แสดงให้เห็นถึงการให้บริการที่ ถูก 
ออกแบบให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าถึงระดับราย
บคุคล รวมถึงการออกแบบทีห่รูหราเป็นพเิศษอย่างมีเอกลกัษณ์ 

จุดน่าสังเกตุอื่นๆ ของโรงแรมคือมีห้องบอลรูมที่มีความโดดเด่น 
เหมาะสำาหรับการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงหรือเฉลิมฉลอง
เหตกุารณ์ทีส่ำาคญั รวมถงึภมูทิศัน์ทีอ่ยูต่ดิรมิแม่นำา้มคีวามยาวจน 
เกอืบหน่ึงในสีข่องโครงการเจ้าพระยา เอสเตท  โรงแรมคาเพลลา 
กรุงเทพ มีลักษณะของพื้นทีและบรรยากาศท่ีหาได้ยาก 
ซึ่งกล่าวได้ว ่าแทบจะเป็นไปไม่ได ้ที่จะพบทำาเลแบบนี้อีก 
ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ

ลักษณะธุรกิจ:   โรงแรม 
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โครงการในปัจจุบัน
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

ลักษณะธุรกิจ:   อาคารที่พักอาศัย (ระดับกลาง)
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ได้รับการออกแบบโดยตั้งอยู่บน 
ความคิดและความตั้งใจที่จะนำาเสนอที่พักอาศัยที่ให้ความรู้สึก
สดชื่นในสไตล์รีสอร์ท เหมาะสำาหรับผู้ซ้ือที่มีรายได้ปานกลาง 
ในด้านทีต่ัง้ของโครงการ ผูพ้กัอาศยัสามารถเดนิไปยงัห้างสรรพสนิค้า 
ทัง้สามแห่งได้ซึง่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากโครงการ นอกจากนีต้วัโครงการ
ยังอยู่ไม่ไกลจากมหาวทิยาลยัใหญ่หลายแห่ง รวมถงึโรงพยาบาล
ต่างๆ และเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่ที่วิ่งไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยเส้นทางดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางขนส่งมวลชนอีกสอง
เส้นทาง

ด้วยการออกแบบและการวางผังโครงสร้างอย่างสร้างสรรค์ 
บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ นอกจากจะให้ความสำาคัญ 
เร่ืองความหนาแน่นของโครงสร้างและตวัอาคารต่างๆ (Build Density) 
ทีไ่ม่มากจนเกนิไปแล้ว ยังเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการให้มีจำานวน 
มากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเทียบเท่าได้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มี 
ขนาดใหญ่กว่านี้
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ฉะเชิงเทรา

ลักษณะธุรกิจ:   โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน
 (Mixed-use)
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

โครงการฉะเชิงเทราเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม
ผสาน (Mixed-use) บนพื้นท่ีขนาดใหญ่จำานวน 79 ไร่ 3 งาน 
63 ตารางวา (หรือ 31.2 เอเคอร์) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วัตถุประสงค์ท่ีริเริ่มโครงการนี้ ก็เพื่อสนับสนุนภูมิภาคทาง 
เศรษฐกจิใหม่ท่ีกำาลังจะเติบโตข้ึนในระยะเวลาอันใกล้อันเป็น 
ผลมาจากโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor- EEC) ซึ่งจะพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมที่เน้นด้านการส่ง
ออกของประเทศไทย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้เป็นการ
ดำาเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับประกาศของ
รฐับาลทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูสายกรงุเทพ-ระยอง 
ตลอดจนมีความคาดหวังว ่าการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
และระดับนานาชาติภายในภูมิภาคที่จะสูงขึ้น

อยู่ระหว่างการพัฒนา

โครงการในปัจจุบัน
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พระราม 3

ลักษณะธุรกิจ:   โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน
 (Mixed-use)
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ได้ซื้อที่ดินจำานวน 22 ไร่  

3 งาน 93.6 ตารางวา อยู่ติดกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมของ 

กรุงเทพฯ (พระราม 3) เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน

อนาคต  โดยการเดินทางจากที่ดินแห่งนี้ไปยังย่านใจกลางธุรกิจ 

ของกรุงเทพฯ ใช้เวลาเพียง 15 นาที และยังสามารถเชื่อมต่อ 

กบัทางด่วนต่างๆทัง้ขาเข้าและขาออก รวมถงึเครอืข่ายการขนส่ง 

มวลชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างสะดวก

อยู่ระหว่างการพัฒนา
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โครงการในปัจจุบัน

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

แองเคอร์เรจ พ้อยท์

ลักษณะธุรกิจ:   ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมผสม
ที่ตั้งโครงการ: กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตเกี่ยวกับความต้องการสถานที่จัดเก็บข้อมูลสำาหรับ
อตุสาหกรรมต่างๆ โดยเทยีบกบัข้อจำากดัต่างๆของการสร้างสถานท่ี 
จดัเกบ็ข้อมลู จะเหน็ว่าศนูย์เกบ็ข้อมลูต่างๆ ทีต่ัง้อยูใ่นทำาเลทีด่นีัน้ 
เป็นธรุกิจของการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีม่มีลูค่าเตบิโตเรว็ทีส่ดุ
ทั้งในระยะปานกลางและในระยะยาว

บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ได้ตัดสินใจลงทุนกับศูนย์
ข้อมูลแองเคอร์เรจ พ้อยท์ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 2,300 ตารางเมตร 
และมรีะยะสญัญาเช่า 33 ปี พร้อมผูเ้ช่าอยูแ่ล้วหนึง่ราย โดยการ 
ลงทุนดังกล่าวเป็นการทำาธุรกรรมนอกตลาด (Off-market 
transaction) ศนูย์ข้อมูลแห่งนีอ้ยูใ่นกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 
โดยต้ังอยู ่ในทำาเลที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน 5 ทำาเลที่ดีที่สุดของ
สหภาพยุโรป เมื่อพิจารณาจากอุปทาน (Demand) และการ 
เชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นศูนย์กลางที่สุดของโครงสร้างพื้นฐานการ
สื่อสารในระดับภูมิภาค

ในเดอืนธนัวาคม 2558 บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ ได้ขายโครงการลงทุนนี ้
ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล  
(MFC Industrial Real Estate Investment Trust: MIT) ซึ่งถือเป็นกอง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง
ประเทศกองแรกของประเทศไทย
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ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โอวิงค์ดีน ฮอลล์

ลักษณะธุรกิจ:   โรงเรียน
ที่ตั้งโครงการ: เมืองไบรตัน สหราชอาณาจักร

ด้วยคุณลักษณะหลายประการที่น่าสนใจสำาหรับการลงทุน ซึ่งม ี
แนวโน้มที่ดีสนับสนุนโดยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนที ่
สูงของตลาดการศึกษาระดับโลก ในปี 2559 บริษัทคันทร่ี กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ จึงได้ลงทุนในตลาดการศึกษาเป็นครั้งแรก โดย 
การเข้าซือ้ โอวงิค์ดนี ฮอลล์ ซึง่เป็นโรงเรียนทีต่ัง้อยู่ในเมอืงไบรตนั 
สหราชอาณาจกัร บนทีด่นิท่ีมกีรรมสทิธิก์ารถือครองโดยสมบรูณ์ 
(Freehold) ครอบคลุมพื้นท่ี 20.24 เอเคอร์ ซ่ึงประกอบด้วย
อาคารต่างๆ สำาหรับสำานกังาน ทีพ่กัอาศยั สิง่อำานวยความสะดวก 
ต่างๆ สำาหรับการศึกษาและสันทนาการ สามารถรองรับนักเรียน 
ได้ถึง 450 คน
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย

แนวโน้มสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกเริ่มปรับ

ตัวดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2560 เป็นผลมาจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยมี

ตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจหลักๆ อยู่ 

3 ประการ ได้แก่ การบริโภคของเอกชนปรับตัว 

ดีขึ้นในหลายภูมิภาค รวมถึงการฟื้นตัวอย่างต่อ 

เนื่องของการค้าโลก ซ่ึงช่วยสนับสนุนสัดส่วน 

ของภาคการส่งออกต่อการเติบโตของผลติภณัฑ์ 

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศทีม่กีาร 

ส่งออก นอกจากน้ียงัมกีารฟ้ืนตวัพร้อมๆ กันของ 

เศรษฐกิจในประเทศใหญ่ๆ อีกหลายประเทศ 

รวมถึง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น 

ส่งผลให้ท้ังเศรษฐกิจของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

และเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่มีแนวโน้ม

เติบโตต่อไป

ในขณะเดยีวกนัปัจจยัเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิโลกเผชิญ

อยู ่ประกอบด ้วย ภาคการเงินที่มีสภาพ 

เปราะบางและไม่มีเสถียรภาพในแถบยุโรป 

และจนี ความไม่แน่นอนของ Brexit หรอืการแยก

ตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 

และความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย ้งทาง

ภูมิศาสตร์การเมืองโลกที่อาจจะถูกสั่นคลอนได้

โดยสหรัฐอเมริกา รวมถึงการกีดกันทางการค้า 

(Trade Protectionism) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผล 

กระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทนุ 

โดยมีความเป็นไปได้มากว่าจะส่งผลกระทบ 

อย่างรนุแรงต่อภาคการส่งออกและอตุสาหกรรม 

การผลิตของประเทศไทย1

แม้ว่าความไม่แน่นอนของเศรษกิจโลกจะเป็น

อุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง 

ของประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในปี 2560 เศรษฐกจิ 

ไทยประสบความสำาเร็จในหลายด้าน โดยขยายตวั 

เร็วกว่าทีนั่กเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ไว้ 

เนื่องจากมีตัวขับเคลื่อนหลายปัจจัย ได้แก ่

ภาคอตุสาหกรรมการส่งออกทีข่ยายตวั ภาคการ 

แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2560 และปี 2561

เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวอย่างแข็งแรงในปี 2560 
และคาดว่ายังจะขยายตัวต่อไปอีกในปีหน้า

เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2560-2561

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น 
แม้ว่าการใช้จ่ายในครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง

 สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน

ที่มา: การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) 
 ของธนาคารไทยพาณิชย์ และสำานักวิจัยเศรษฐกิจต่างชาติ
 (โกลด์แมน แซคส์ เจพี มอร์แกน ธนาคารดอยช์แบงก์ และแบงค์ ออฟ อเมริกา)

หน่วย: ร้อยละ 
โดยเทียบปีต่อปี  
(% YOY)

2559 2560 2561

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) คาดการณ์ว่า
เศรษฐกจิของประเทศไทยจะเตบิโตในอตัราค่อนข้างแน่นอนที ่3.6% ในปี 2560

และการฟื้นตัวจะดำาเนินต่อไป ส่งผลทำาให้เศรษฐกิจขยายตัวที่ 3.5% ในปี 2561

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ช่วยกระตุ้นภาคการส่งออกไทย

 ราคาสินค้าเกษตรตกลงเรื่อยๆ 
ทำาให้รายได้เกษตรกรลดลง

 ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง

 ครัวเรือนหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินใหม่

อำานาจการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
หลังจากหมดภาระการผ่อนเงินกู้สินเชื่อภายใต้

นโยบายรถคันแรก

 เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ของประเทศคู่ค้าหลักของไทย

 มาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย

นโยบายที่เข้มงวดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป

 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
เป็นสองเท่า

 การส่งออกของไทยบางส่วนมีความเสี่ยงที่
จะถูกกระทบกระเทือนจากนโยบายการ 
กีดกันทางการค้าของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์

 เป้าหมายของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: 
FDI) ให้ความสำาคัญกับโครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) และ

ธุรกิจอีคอมเมิร์ชต่างๆ

 สหภาพยุโรปเผชิญหน้ากับความไม่
แน่นอนทางการเมืองจากสาเหตุของ 
Brexit หรือการแยกตัวออกจาก 

สหภาพยุโรป ของสหราชอาณาจักร 
และการเลือกตั้งทั่วไปในอิตาลี

 ความเสี่ยงในการเกิดสงครามใน
คาบสมุทรเกาหลี
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

ท่องเท่ียวที่เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนต่างๆ 

ของรฐับาลและนโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิต่างๆ รวมถงึสญัญาณ

ฟ้ืนตวัของการใช้จ่ายภาคครวัเรอืนในประเทศ จากข้อมลูของ 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) คาดว่าผลติภณัฑ์มวล

รวมในประเทศ (GDP) ของประเทศจะขยายตัวประมาณ 

3.9% ในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวที ่

4.6% ในปี 25611

รูปแบบการเติบโตของเศรษฐกจิไทยขึน้อยูก่บัการค้าระหว่าง

ประเทศเป็นหลัก ดังน้ันสถานะภายนอกของประเทศ 

จึงข้ึนอยู่กับการข้ึนลงของราคา โดยการส่งออกสินค้า 

และบรกิารมสีดัส่วนถงึ 74% ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

(GDP) ซึง่ถอืได้ว่าไทยเป็นประเทศหนึง่ทีก่ารส่งออกมสีดัส่วน

ต่อจีดีพสีงูมากทีสุ่ดในภมูภิาค จากข้อมลูของศูนย์วจิยัเศรษฐกจิ 

และธุรกิจ (EIC) การขยายตัวของภาคการส่งออกค่อนข้าง 

ชัดเจนท้ังในแง่ราคาและปริมาณในทุกประเภท ได้แก่ 

สนิค้าการเกษตร อาหารและเครือ่งดืม่ รวมถึงสนิค้าท่ีผลติจาก

โรงงาน สาเหตหุลกัมาจากการปรบัตวัของราคานำา้มนัทีเ่พิม่ 

สงูขึน้ รวมทัง้การฟ้ืนตวัของภาคการผลติทัว่โลก ซึง่ถอืได้ว่า 

เป็นการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบสี่ปีที่ผ่านมา

นอกจากนีม้กีารเพิม่ขึน้ของอปุสงค์สำาหรบัสนิค้าอตุสาหกรรม

และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะจากประเทศในกลุ ่ม 

ซแีอลเอม็ว ี(CLMV) ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว มาเลเซีย 

และเวยีดนาม ซึง่ขยายตวัถงึ 7.7%2 สำาหรบัภาคการส่งออก 

ไทยมีมูลค่าประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อป ี

สินค้าหลักๆประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร รวมถึงปลา 

และข้าว สำาหรบัข้าวแล้วไทยเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ทีส่ดุในโลก 

รวมถงึ สิง่ทอ ยางพารา รถยนต์ เครือ่งประดบั คอมพวิเตอร์ 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

3กรมส่งเสริมการส่งออกคาดการณ์ว่า ภายในปีหน้าการ 

ส่งออกของไทยจะขยายตวัเพิม่ขึน้ 5.7% เมือ่เทยีบกบัอตัรา

การขยายตวัของการส่งออกทัว่โลกที ่4.3% ควบคูไ่ปกบัการ 

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของปริมาณการส่งออกโลก5

มูลค่าของการส่งออกไทยในระยะ 8 เดือนแรกของปี 2560 โดยดูจากตลาดส่งออก

การส่งออกมีการขยายตัวเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นตะวันออกกลางและออสเตรเลีย 
ซึ่งการส่งออกหดตัว จากสาเหตุของการส่งออกรถยนต์ที่ลดตำ่าลง

หน่วย: ร้อยละ โดยเทียบปีต่อปี  
 (% YOY)

สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป (15)

ฮ่องกง

ญี่ปุ่น
จีน

สี เป็นตัวแทน
การขยายตัวของการส่งออก

ทั่วโลก

อาเซียน (5)
ตะวันออกกลาง (15)

ออสเตรเลีย

ขนาด เป็นตัวแทน
ขอมูลค่าการส่งออก
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4ในขณะเดียวกันการท ่องเที่ยวยังคงเป ็นหนึ่ ง ในตัว 

ขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของไทยที่สำาคัญ โดยมีสัดส่วน 

6-7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคการ 

ท่องเท่ียวของประเทศไทยอาศยัตัวขับเคลือ่นหลกั 3 ประการ 

คือ 1.จำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 

2.การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 3.ความสามารถในการ 

รองรับนักท่องเที่ยวจากข้อมูลศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 

(EIC) จำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น 

7.9% มีจำานวนประมาณ 35.4 ล้านคน และ 21.1 ล้านคน 

ทีเ่ข้ามาในกรงุเทพฯ ท้ังน้ีนับตัง้แต่ต้นปีจนถึงเดอืนพฤศจกิายน 

2560 จากข้อมูลกรมการท่องเที่ยว ปี 2559 นักท่องเที่ยว 

ท่ีเข้ามายังประเทศไทยจะมีการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคน

ประมาณ 50,205 บาทต่อการเดินทางเข้ามาหน่ึงครั้ง 

ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ต่อปี กลุ่มนักท่องเที่ยว 

ซึง่มยีอดใช้จ่ายสงูทีส่ดุเป็นนกัท่องเทีย่วจากประเทศในแถบ 

ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และประเทศในแถบยุโรป 

โดยค่าใช้จ ่ายเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเท่ียวกลุ ่มนี้อยู ่ที่ 

77,000-80,000 บาทต่อการเดินทางเข้ามาหนึ่งครั้ง ซึ่งสูง 

กว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนสำาหรับนักท่องเที่ยวจาก

ประเทศในแถบเอเชีย ซ่ึงอยู่ท่ี 40,000 บาท ศูนย์วิจัย

เศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) คาดการณ์ว่า ในปี 2561 

การท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไป เพราะการขยาย 

ท่าอากาศยานไปยงัทีส่ำาคญัๆ รวมถงึการสนบัสนนุจากโครงการ 

และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอีกด้วย

หนี้ครัวเรือนที่สูงยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่มีผล 

กระทบต่อการบรโิภคภาคเอกชนโดยมสีดัส่วนสูงถงึ 79.9% 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) นับตั้งแต่ 

เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี 2551 หน้ีครัวเรือน 

เพิม่สงูข้ึนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีมีรายได้น้อย 

เนื่องจากต้องเผชิญกับข้อจำากัดต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุหลัก 

มาจากการเพิ่มขึ้นของการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยในช่วง 

ที่ตลาดคอนโดมิเนียมเฟื่องฟู5

ในช่วงต้นปี 2560 การบริโภคภาคครัวเรือนมีการขยายตัว 

เพยีงเลก็น้อยที ่3.2% โดยมสีาเหตสุ่วนใหญ่มาจากมาตรการ 

การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซ่ึงรวมถึงการเพิ่มรายการ

ลดหย่อนภาษีอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับตำ่า รวมถึงการขึ้น

ค่าแรง ในขณะเดียวกัน ปัจจัยอื่นๆที่มีผลดีต่อการบริโภค

ของภาคครัวเรือน ได้แก่ การฟื้นตัวของรายได้ภาคเกษตร 

ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคเพิม่สงูขึน้ และผลกระทบจากโครงการ 

รถยนต์คันแรกในปี 2554 ที่จะสิ้นสุดในระยะเวลาอีก 

5 ปีถัดมา

ผูม้รีายได้สงูได้เพิม่การใช้จ่ายโดยเฉพาะในสนิค้าคงทน โดยอ้างอิง 

จากการเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญทั้งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ

การจ้างงานนอกเวลาในธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ อย่างไรกด็ภีาค

ครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะชะลอการกู ้ เงินเพิ่มเติมเนื่ องจาก 

ยังมีภาระหนื้เดิมอยู ่ ตลอดจนธนาคารมีนโยบายเข ้มงวด 

มากขึน้ในการปล่อยสนิเชือ่ผ่านบตัรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบคุคล 

ในขณะทีธ่นาคารพาณชิย์ต่างๆ กย็งัคงรักษาอตัราดอกเบีย้ไว้ท่ี 1.5% 

เพ่ือรองรบักบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ อย่างไรกดี็คณะกรรมการ 

นโยบายการเงินอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ 

เมื่อภาคเศรษฐกิจส่งสัญญาณการเติบโตแข็งแรงขึ้น4

การลงทนุภาคเอกชนในประเทศไทยยงัคงหดตวัลงตั้งแต่ปี 2556 

โดยลดลง 1.1% ในช่วงต้นปี 2560 การปล่อยสินเชื่อในภาพรวม

ยังคงชะลอตัว เนื่องจากมาตรฐานในการปล ่อยสินเ ช่ือ 

มีความเข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ดีการปล่อยสินเช่ือเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น 

ครั้งแรกในไตรมาสที่ 1 ของปี 25605 เพราะมีการเพิ่มแรงจูงใจ 

ในการกูจ้ากรัฐบาล โดยมกีารลดค่าธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิ์ 

ในอสงัหารมิทรพัย์ แต่ถ้าไม่เอาปัจจยัดงักล่าวมาพจิารณาด้วยการ 

ลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน ้อยเท ่านั้นในแง ่

การก่อสร้างโรงงานใหม่ ร้านค้า รวมถึงสิ่งอำานวยความสะดวก

ต่างๆ4 อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ระบุว่า

บริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) ยงัมกีารลงทนุอย่างต่อเนือ่ง นำาโดยบรษิทัในธรุกจิโทรคมนาคม 

พลงังานทดแทน โลจสิตกิส์และคลงัสนิค้า ตามด้วยภาคธรุกจิการ 

โรงแรมและธรุกจิขายปลกีในส่วนของภาคบริการ ยงัคงมกีารลงทนุ 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนอยู่ 3 ปัจจัยคือ กำาลังการซื้อ 

ของผู้บริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยวและการลงทุนของ 

ภาครฐัในโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ปัจจัยเหล่านีน้ำามาซึง่โอกาสทาง 

ธุรกิจมากมาย โดยเฉพาะในภาคการขนส่งและภาคการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

การฟื ้นตัวของภาคการส่งออกในหลายอุตสาหกรรมรวมถึง

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลช่วยทำาให้เศรษฐกิจไทย

พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณใน 

ปี 2560 จะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 

โดยตัวเงินถูกใช้เป็นการลงทุนของภาครัฐและของวิสาหกิจใน 

โครงสร ้างพื้นฐานสำาหรับการขยายโครงการขนาดใหญ่ 

(Megaprojects) โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์จันทร์ โอชา 

ได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ได้แก่ 

แผนการใช ้จ ่ายเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

และการลดหย่อนภาษีสำาหรับการซื้อของช่วงปลายปี โดยมีมูลค่า 

1.5 ล้านล้านบาท (หรือ 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
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แม้ว่าความเชือ่มัน่ทางธรุกจิของเอกชนในประเทศ 

ยงัอยูใ่นระดบัตำา่ นกัธรุกจิจากต่างประเทศยงัคง 

ให้ความสนใจกับการลงทุนในประเทศไทย 

เนือ่งจากข้อได้เปรียบในด้านทีต่ัง้เชงิยุทธศาสตร์ 

ของประเทศท่ีอยู ่ ระหว ่ างจีนและอินเดีย 

และสิทธิประโยชน์แรงจูงใจต่างๆจากสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีได้

เสนอให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ปี 2560 ถือว่าเป็นปีสำาคัญมากปีหน่ึงสำาหรับ

เศรษฐกิจไทย และเป็นปีที่มีการปฏิรูปที่เป็นรูป

ธรรม โดยมสีญัญาณบวกทีช่ดัเจนจากการลงทนุ

จากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มพลัง

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงนักลงทุน

ต่างชาติได้แสดงความสนใจเป็นอย่างมาก 

ทีจ่ะได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาโครงการระเบยีง

เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) เพื่อที่จะเร่งรัดให้

เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern 

Economic Seaboard: EES) จะกลายเป็น 

ศูนย์กลางท่ีสำาคัญของเอเชียในด้านการค้า 

การลงทุนและการคมนาคมในระดับภูมิภาค เพรียบพร้อมไปด้วย

โครงสร้างพืน้ฐานทีม่ปีระสทิธภิาพและทันสมยั ท่าเรือนำา้ลกึ สนามบนิ 

ระบบรถไฟ ถนนไฮเวย์ และนิคมอุสาหกรรมต่างๆ และจะเป็นแหล่ง

ของแรงงานทีม่ฝีีมอื รวมไปถงึการเป็นจดุหมายท่ีสำาคญัสำาหรบัการท่อง

เทีย่วอกีด้วย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2559

จ�านวนโครงการสุทธิที่ยื่นใบสมัครขอส่งเสริมการลงทุนสุทธิ
กับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 สิ่งทอ 
 เทคโนโลยีอวกาศ  
 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  
 ดิจิทัล 
 การแพทย์ 
 การท่องเที่ยว 
 เกษตรแปรรูป 
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 ปิโตรเคมิคอลส์ 
 ยานยนต์

หน่วย:  ล้านบาท

ที่มา: Thailand Investment Review (TIR) ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

หน่วย:  ล้านบาท การลงทุนทั้งหมด

1,313 โครงการ
13,903.05 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด

790 โครงการ
6,268.55 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

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

ยานยนต์ 
39 โครงการ

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
64 โครงการ

ปิโตรเคมิคอลส์
44 โครงการ

เกษตรแปรรูป
49 โครงการ

การท่องเที่ยว
10 โครงการ

การแพทย์
10 โครงการ

สิ่งทอและเสื้อผ้า
10 โครงการ

ดิจิทัล
158 โครงการ

ระบบอัตโนมััตติ
และหุ่นยนต์
9 โครงการ

เทคโนโลยี
อวกาศ

4 โครงการ
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การลงทุนจากต่างประเทศจากประเทศเศรษฐกิจใหญ่ (Major Economies)

ที่มา: 

1. Amornvivat, Sutapa. “Outlook Quarter 4/2017.” Economic Intelligence Centre (EIC), Jan. 2018, pp. 4–66., 

2.	 Staff,	Reuters.	“Thai	finance	ministry	raises	2017	GDP	growth	outlook	to	3.8	pct.”	REUTERS,	Discover	Thomson	Reuters,	31	Oct.	2017,
	 www.reuters.com/article/thailand-economy-forecasts/thai-finance-ministry-raises-2017-gdp-growth-outlook-to-3-8-pct-idUSB7N1L700Y

3.	 “Economic	Forecasts	from	the	World’s	Leading	Economists.”	Focus	Economics,	23	Jan.	2018,	www.focus-economics.com/countries/thailand.

4.	 Banchuen,	Wachirawat,	et	al.	“Outlook	Quarter	4/2017.”	SCB	Economic	Intelligence	Center,	22	Oct.	2017,	pp.	4–66.	Economic	Intelligence	Center.

5.	 W.	(2017).	Thailand	Economic	Monitor	2017	(pp.	1-27,	Rep.).	Bangkok	:	World	Bank	Office

6.	 “Economic	Forecasts	from	the	World’s	Leading	Economists.”	Focus	Economics,	Thailand	Economic	Outlook,	23	Jan.	2018,	
	 www.focus-economics.com/countries/thailand	

7.	 “Thailand	Investment	Review	.”	BOI,	Jan.	2017,	pp.	2–12.,	www.boi.go.th/upload/content/TIR_Jan_32824.pdf		

ส่วนในการก้าวไปข้างหน้ากบัยคุสมยัของโลกดจิิทลั กระบวนการ

ในการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์4.0” 

แสดงให้เหน็ถงึความมุ่งม่ันของรฐับาล ท่ีจะนำาพาประเทศไปสู่

เศรษฐกจิในแบบดจิทัิล โดยการปฏิรปูโครงสร้างเศรษฐกจิของ

ประเทศและเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันผ่าน

โครงการพฒันาเศรษฐกจิต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ให้ความสำาคญั

ต่อเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่า 

ซึง่เปลีย่นแปลงจากการผลติสนิค้าโภคภณัฑ์มาเป็นการสร้าง

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยี ความ

คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในบางอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัการ

คดัเลอืกเป็นพเิศษ โดยพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงประเทศไทย

ให้เป็นหนึง่ในประเทศในทวีปเอเชียทีเ่ป็นจดุหมายปลายทาง

ที่ดีที่สุดสำาหรับการลงทุน7

ในการก้าวไปข้างหน้า อุปสงค์จากต่างประเทศค่อนข้าง 

ที่จะสดใสสำาหรับภาคการส่งออกของไทย รวมถึงมีการ 

คาดการณ์ว่าการลงทุนของภาครัฐจะช่วยส่งเสริมการขยาย

ตัวของเศรษฐกจิไทย อย่างไรกด็ยีงัคงมปัีจจัยเสีย่งอยูบ่างส่วน 

มโีอกาสสงูทีจ่ะทำาให้เศรษฐกิจขยายตวัได้ในระดบัปานกลาง

เท่านั้น ผู ้เช่ียวชาญหลายคนคาดการณ์ว่าเศรฐกิจของ 

ประเทศไทยจะยงัคงขยายตวัต่อไปอย่างราบร่ืน โดยการลงทนุ 

จะเพิม่ขึน้ และจะนำาไปสูก่ารฟ้ืนตวัทีค่รอบคลมุภาคเศรษฐกิจ 

ต่างๆในวงกว้าง และแม้ว่าการเลอืกตัง้ทัว่ไปทีก่ำาลงัจะเกิดขึน้ 

จะเป็นปัจจยัสำาคญัในการตดัสนิความสำาเรจ็ของเศรษฐกจิไทย 

อย่างไรก็ตามยังคงเช่ือว่าเศรษฐกิจจะยังสามารถเติบโต 

ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากประสบการณ์ในอดีตที่พิสูจน์มา

แล้วว่าประเทศไทยสามารถฟันฝ่ามรสุมความผันผวนทาง 

เศรษฐกิจทั้งหลายและฟื้นตัวกลับมาได้ในระยะเวลาอันสั้น 

นกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านจงึคาดว่าเศรษฐกจิไทยจะขยายตวั 

3.6% ในปี 2561 โดยเพ่ิมข้ึน 0.1 จดุ (Percentage point)6

สหรฐัอเมรกิา: 26 โครงการ
257.74 ล้าน

เกาหลใีต้: 29 โครงการ
235.58 ล้าน

มาเลเซีย: 29 โครงการ
91.04 ล้าน

ไต้หวัน: 35 โครงการ
170.44 ล้าน

เนเธอร์แลนด์: 32 โครงการ
374.15 ล้าน

สหราชอาณาจกัร: 29 โครงการ
132.57 ล้าน

จนี: 92 โครงการ 
720.01 ล้าน

ญีปุ่น่: 221 โครงการ
1,133.80 ล้าน

สงิคโปร์: 94 โครงการ
756.11 ล้าน

ฮ่องกง: 33 โครงการ  
558.56.11 ล้าน
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ในระดับปานกลางต่อสถานการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจในระยะยาวของ

ประเทศไทย 

ในขณะท่ีภาคอสังหาริมทรัพย์สำาหรับตลาดล่างยังต้องเผชิญกับความ 

ไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ โดยมหีนีส้นิในครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้ทีเ่ป็นอปุสรรค

ต่อตลาดโดยรวม อุปสงค์สำาหรับส่วนตลาด High-end ยังคงมีความ

ต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถูกขับเคล่ือนโดยลูกค้าบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง 

(High Net Worth Individuals – HNWIs) ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

โดยลูกค้าเหล่านี้ไม่มีผลกระทบโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจ3

ในภาพรวม บรษัิทพฒันาอสังหารมิทรัพย์ขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์

ยงัคงครองส่วนแบ่งตลาดในสดัส่วนทีใ่หญ่ทีส่ดุ อปุสรรคเกีย่วกบัการขาด 

แคลนที่ดินเพื่อพัฒนาและราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้

บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่ภายในประเทศซึง่มฐีานะการเงนิที่

เข้มแข็งกว่าครองส่วนแบ่งตลาดถึง 73% จากจำานวนห้องชุดของ

คอนโดมิเนียมที่ปล่อยออกมาทั้งหมด จำานวนห้องชุดของคอนโดมิเนียม

ในเขตตัวเมืองย่านธุรกิจที่ปล่อยขายออกมาในช่วงต้นปีเพิ่มสูงข้ึนถึง 

69% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่ตกลง

อย่างมากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 โดยเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

จำานวนห้องคอนโดมิเนียมท่ีเปิดตัวใหม่ในเขตใจกลางเมืองไปจนถึง

ชานเมือง มีจำานวนลดลงถึง 26% เมื่อเทียบปีต่อปี1 โดยส่วนใหญ่

คอนโดมิเนียมเหล่านี้จะมีราคาขายอยู่ระหว่าง 55,000 - 100,000 บาท

ต่อตารางเมตร โดยตลาดในเขตใจกลางเมอืงไปถงึชานเมอืงนีย้งัคงประสบ

ปัญหาอุปทานล้นตลาด ทั้งนี้มีห้องคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จในปี 2559 

อยู ่ เป ็นจำานวน 60,450 ยูนิต ในขณะที่ มีห ้องคอนโดมิเนียม 

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
ปี 2560 

การพัฒนาและการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว

ของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

นั้น ได้รับการสนับสนุนจากโอกาสทางธุรกิจ 

ท่ีสดใสของกรุงเทพฯ ในปี 2560 ภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตข้ึน 

อย่างต่อเนื่องและมีผลประกอบการที่ดีในทุก

พื้นที่ เนื่องจากได้แรงสนับสนุนด้านเงินทุน

ภายในประเทศและจากต่างประเทศเพิม่มากขึน้ 

โดยในปีนี้ภาพรวมของตลาดคอนโดมิเนียม 

ยังคงมีทั้งส่วนท่ีมีผลประกอบการท่ีดีและไม่ดี 

ปนกนั ซึง่โครงการคอนโดมิเนียมระดับ Luxury 

ท่ีเพิ่งเปิดตัวใหม่ในย่านใจกลางเมืองมีอุปสงค์

และราคาขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะ

เดียวกันโครงการคอนโดมิเนียมในเขตใจกลาง

เมอืงไปถงึชานเมอืง มยีอดขายชะลอตวั อนัเป็น

ผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ช้าในปีนี ้

ราคาของคอนโดมเินยีมในเขตตวัเมอืงย่านธรุกจิ

ยังคงสร้างสถติใิหม่ โดยราคาทีด่นิในทำาเลทีต่ัง้ 

ท่ีดียังคงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทุกปี ทั้งน้ีเป็นเพราะ

อุปสงค์ของโครงการคอนโดมิเนียมระดับ 

High-end ในทำาเลท่ีดีท่ีสุดยังคงเติบโตสูงข้ึน

อย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวขับเคลื่อนสำาคัญที่มี

อิทธิพลต ่อผลการดำา เนินงานของตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ปัจจัยบวกอื่นๆ 

ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาได้แก่ การก่อสร้างเมกะ 

โปรเจกต์ต่างๆ ของรฐับาล รวมถงึการลงทนุต่างๆ 

ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู ่อย่างต่อเนื่องจาก

องค์กรต่างประเทศ1

จากข้อมลูของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ในปี 2560 มีอัตรา 

การเติบโตดีกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยมอัีตราการ 

ขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 3.9% สูงกว่าปีก่อนที่ 

มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 2.8% ซึ่งในปีนี้มีอัตรา

การเตบิโต เทยีบไตรมาสต่อไตรมาสสงูทีส่ดุใน

รอบ 4 ปี2 ดัชนีผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยใหม่ (New 

Residence Buyer’s Index) ซ่ึงเป็นผลการ

สำารวจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพ่ิมข้ึน 

55.6 จุด ในระยะเวลาจากเดือนมกราคมถึง

สงิหาคม ปี 2560 สะท้อนให้เหน็ถึงความเชือ่ม่ัน 

อัตรายอดขายเฉลี่ยของห้องคอนโดมิเนียม 
ทั้งหมดในตลาดในช่วงราคาต่างๆ

บาทต่อตร.ม. จ�านวนที่ขายได้ จ�านวนที่ขายไม่ได้

ที่มา: งานวิจัยอสังหาริมทรัพย์ของ คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 อีกประมาณกว่า 57,000 

ยนิูต1 ในขณะทีย่อดขายโครงการทีข่ายห้องก่อสร้างเสรจ็ยงัค่อน

ข้างตำ่าเท่ากับ 66.5% โดยมีจำานวนห้องชุดที่ขายก่อนสร้าง

เสร็จ ขายได้ในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 76,545 ยูนิต นกัพฒันา

อสังหาริมทรัพย์สำาหรับกลุ่มตลาดน้ีจึงพยายามหาทางออก

ในการเพิ่มยอดขายของห้องชุดดังกล่าว โดยให้ผู้ซื้อจ่ายเงิน

ดาวน์ตำ่าเพียง 10% เพือ่ให้สอดคล้องไปตามความสามารถ 

ในการขอสนิเชือ่ที่ไม่สูงนัก

ดังนัน้บริษทัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ต่างๆ จงึมุง่เน้นให้ความ

สำาคัญกับการขายห้องคอนโดมิเนียมท่ียังมีอยู่ในมือในช่วง

ก่อนที่ตลาดจะเริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้บริษัทผู้พัฒนาฯ ยังให้

ความสำาคัญมากข้ึนกับทำาเลที่อยู่ใกล้เขตตัวเมืองย่านธุรกิจ

มากขึ้น เพราะต้องการขายให้ได้ราคาต่อตารางเมตรท่ี 

สูงขึ้น แต่ลดขนาดของห้องชุดลงเพื่อไม่ให้กระทบราคาขาย

ต่อห้อง บริษัทผู ้พัฒนาฯ บางรายได้เพิ่มสัดส่วนให้กับ

โครงการบ้านเดีย่วมากขึน้ในปี 2560 ตลอดจนให้ความสำาคญั

กับกิจกรรมทางการตลาด เพือ่ท่ีจะขายห้องคอนโดมเีนยีมพร้อม

อยู่มากขึ้น8

1ในทางตรงกันข้าม มีโครงการในเขตตัวเมืองย่านธุรกิจ 

ถงึ 17 โครงการทีท่ำาสถิตมิลูค่าสูงเป็นประวตักิารณ์ สามารถ

ขายได้ในราคา 300,000 บาทต่อตารางเมตร และมีอัตรา

การรบัซือ้สงูถงึ 60-75% หรอื 18,665 ยนูติจากจำานวนห้อง 

ท่ีขายก่อนสร้างเสร็จ จากทั้งหมด 26,637 ยูนิต1 

โดยในปี 2560 บรษิทัผูพ้ฒันาฯ ในกลุม่ตลาดทีพ่กัอาศยั 

ระดบั Luxury นอกจากจะต้องแข่งขันในแง่ยุทธศาสตร ์

กับคอนโดมีเนียมที่มีอยู่แล้วน้ัน ในขณะเดียวกันยังต้อง 

เผชิญกับตลาดคอนโดมิเนียมขายต่อที่มีการเปล่ียนแปลง 

ตลอดเวลาอกีด้วย อปุสงค์สำาหรบัโครงการคอนโดมิเนียม 

ในระดบัไฮเอนด์และระดบัสงูกว่ายงัมอีนาคตทีส่ดใสอยู ่โดยใน

ตลาดระดับ Luxury และ Super-luxury ผู ้บริโภค 

คนไทยมสีดัส่วนประมาณ 85% ของตลาด ส่วนผูบ้รโิภค 

ชาวต่างชาตมิสีดัส่วนประมาณ 15% ทำาเลยอดนยิมที่ สุด 

คอืย่านสขุมุวทิ และเมือ่ไม่นานมานีท้ำาเลในละแวกสวนลมุพนิี

ก็ได้ความนิยมมากขึ้นเช่นเดียวกัน สาเหตหุลักมาจากการ

เข้าถึงระบบขนส่งมวลชน ร้านค้าและภตัตาคารได้สะดวกขึน้

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มีห้องชุดคอนโดมิเนียม 

ที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนในกรุงเทพฯทั้งหมดประมาณ 

500,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 

2559 ท่ีน่าสังเกตก็คือในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 

มีจำานวนห้องชุดคอนโดมิเนียมท่ีนำาออกมาขายถงึ 18,810 ยนิูต 

ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา4 อุปทานใหม่ 

ของห้องชุดคอนโดมิเนียมเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะอยู่ในย่าน

ศูนย์กลางธุรกิจ พื้นที่ชานเมือง และในเขตปริมณฑล 

โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 6% 29% และ 65% ตามลำาดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับตัวเมืองที่ขยายออกไป ตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหลักอย่าง สายสีนำ้าเงิน สายสีเขียว 

และสายสีส้ม4

จ�านวนห้องคอนโดมิเนียมซึ่งสร้างเสร็จใหม่

จ�านวนยูนิต เขตใจกลางเมือง / ชานเมือง เขตตัวเมืองย่านธุรกิจ 

ที่มา: งานวิจัย ซีบีอาร์อี (CBRE) ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

2544 2546 2548              2550 2552 2554 2556 2558  2560 2562F 2563F 
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ห้องชุดคอนโดมิเนียมในระดับ Luxury และ Super-luxury 

มสีดัส่วนคดิเป็น 89% ของจำานวนยนูติใหม่ทัง้หมดทีป่ล่อย 

ออกมาขายในย่านใจกลางเมือง ในครึ่งปีแรกของปี 2560 

ซึง่รวมถงึการเปิดตวัของ 5 โครงการคอนโดมเินียมในระดบั 

Luxury และ Super-luxury รวมไปถงึ โครงการ 98 Wireless 

ท่ีมีจำานวนห้องทั้งหมด 77 ยูนิต ในย่านศูนย์กลาง 

ธรุกจิ มรีายงานว่าสามารถขายได้ในราคาสงูสดุถงึ 720,000 

บาทต่อตารางเมตร และโครงการ Vittorio ซึ่งพัฒนาโดย

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) มีจำานวนห้องทั้งหมด 88 ยูนิต 

ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 ราคาขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 350,000 

บาทต่อตารางเมตร ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการเปิดตัว 

คอนโดมเินยีมระดบั Super-luxury ถงึ 3 โครงการ โดย 2 ใน 

3 โครงการนี้เป็นคอนโดมิเนียมที่สร้างบนที่ดินสิทธิการเช่า 

(leasehold) พัฒนาโดยบริษัท สินธร ซึ่งประกอบด้วย

โครงการ สนิธร ต้นสน (59 ยนิูต) และโครงการ สนิธร หลังสวน 

(20 ยนูติ) ตามลำาดบั มรีาคาขายเฉลีย่อยูท่ี ่300,000 บาท

ต่อตารางเมตร สำาหรบัระยะเวลาเช่า 30 ปี และโครงการ 

Banyan Tree Residences Riverside Bangkok ซึ่งเป็น

โครงการประเภททีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์(freehold) มทีัง้หมด 

133 ยนูติ พฒันาโดยบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจำากดั (มหาชน) 

มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 330,000 บาท ต่อตารางเมตร

เมือ่พจิารณาจากสองปัจจยัหลกัคืออปุทานทีม่อียูอ่ย่างจำากดั

และแนวโน้มท่ีชัดเจนของผู้ซื้อชาวไทยท่ีมีความต้องการ

โครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพสูงและตอบโจทย์เรื่องวิถ ี

การดำาเนนิชีวิตและตัง้อยูใ่นทำาเลใจกลางเมอืง อุปสงค์สำาหรบั

คอนโดมิเนียมในระดับ Luxury และ Super- luxury

10 ท�าเลแรกที่มีราคาสูงสุดในปี 2559

ราคาเสนอขายโดยเฉลี่ยของห้องคอนโดมิเนียมขายก่อนสร้างในเขตตัวเมืองย่านธุรกิจ
(สำาหรับโครงการระดับไฮเอนและสูงกว่า)

จ�านวนยูนิต สุขุมวิท
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตร.ม.)

สีลม / สาทร
เซ็นทรัล ลุมพินี

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 ไตรมาส 1 
             ปี 2560

ที่มา: งานวิจัย ซีบีอาร์อี (CBRE) ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ที่มา: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

อันดับ พื้นที่ ราคา (บาทต่อตร.ว.) % (เทียบปีต่อปี)

1 สยามสแควร์ 2,000,000 5

2 สุขุมวิท, ไทม์ สแควร์ 1,950,000 5

3 สีลม 1,700,000 6

4 ถนนวิทยุ 1,600,000 7

5 สาทร 1,500,000 7

6 สุขุมวิท 21, อโศก 1,400,000 27

7 เยาวราช 1,250,000 4

8 สุขุมวิท, เอกมัย 1,000,000 5

9 พญาไท 900,000 6

10 พหลโยธิน (ตอนต้น) 850,000 6

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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คาดว่าจะเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ได้แรงหนนุจากความ 

เชือ่มัน่ของนกัลงทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอสังหารมิทรพัย์ท่ีอยูใ่นทำาเล 

ท่ีดีทีส่ดุของกรุงเทพฯ จากข้อมลูของบรษิทั โจนส์ แลง ลาซาลส์ 

(ประเทศไทย) คาดว่าจำานวนของห้องคอนโดมเินยีมทีม่คีณุภาพอยู่

ในระดับสงูสดุของตลาดจะเพ่ิมข้ึนกว่า 5 เท่าในระยะเวลา 4 

ปีข้างหน้า  โดยทรพัย์สินท่ีมีค่าสูงเหล่าน้ีจะตัง้อยู่ในเขตสขุมุวทิ

และทองหล่อในสัดส่วน 39% ในเขตสาทร 25% ในเขตตัว

เมืองศูนย์กลางธุรกิจ 22% และริมแม่นำ้า 14% ตามลำาดับ9

ในด้านอุปสงค์ ตลาดคอนโดมเินยีมระดบั Luxury ได้รบัการ

ขับเคลื่อนและสนับสนุนจากนักลงทุนทั้ งในประเทศ 

และจากต่างประเทศ โดยนักลงทุนจากต่างประเทศเริ่มมี

บทบาทมากขึน้ตัง้แต่ปี 25573 นกัลงทนุจากจนีแผ่นดนิใหญ่ 

ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และญี่ปุ่นได้แสดงถึงความสนใจ

เป็นอย่างมากกับโครงการต่างๆที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ  

โดยเฉพาะสำาหรบัห้องคอนโดมเินยีมตามเส้นทางรถไฟฟ้าบี

ที เอสในเขตสุขุมวิทซ่ึงมีราคาตำ่ากว ่า 10 ล ้านบาท 

นกัลงทุนเหล่านี้อาจสามารถทำากำาไรจากส่วนต่างราคาได้สูง

ถึง 30% อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากราคาที่ดินในย่าน

ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ7

จากข้อมลูของหนงัสอืพมิพ์ไฟแนนซ์เชยีลไทมส์ นกัลงทนุจนี

มีความสนใจในภาคโครงการคอนโดมิเนียมในระดับกลาง

จนถงึระดับล่างเป็นหลกัซึง่มรีาคาตำา่กว่า 3 ล้านบาทต่อห้อง  

สำาหรบัตลาดในระดบับน จะให้ความสนใจกบัอสงัหารมิทรพัย์

ในฮ่องกง และไกลต่อไปถึงยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

รวมถึงแคนาดา อย่างไรก็ดี ผลสำารวจชี้ให้เห็นว่า มีโอกาส

มากท่ีอปุสงค์จากต่างประเทศจะมกีารเตบิโตสูงทีส่ดุในตลาด

คอนโดมเินยีมระดบัสงูข้ึนไปท่ีมีราคาสงูกว่า 7 ล้านบาทต่อห้อง 

โดยจากข้อมูลของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  ในตลาด

ระดับนี้ผู ้ซื้อชาวต่างชาติจะมีสัดส่วนสูงถึง 20-30% 

ของจำานวนห้องคอนโดมเินยีมใหม่  ซึง่คาดว่าการเตบิโตของ

สัดส่วนผู้ซื้อจากต่างประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

โดยเป็นไปตามการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค4

ย่านศูนย์กลางธุรกิจและทำาเลใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินเป็นอย่างมาก แปลงที่ดินที่ยัง

คงเหลืออยู่มีการซื้อขายอยู่ในระดับราคาที่สูงมาก จนทำาให้

ราคาโดยเฉลี่ยของโครงการคอนโดมิเนียมท่ีข้ึนใหม่มีราคา

เพ่ิมสงูขึน้ทกุๆไตรมาส โดยราคาเฉลีย่ของห้องคอนโดมเินยีม

ในกรงุเทพฯ สงูขึน้ประมาณ 3-5% ต่อปี ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัทำาเล 

คอนเซ็ปต์การออกแบบของแต่ละโครงการรวมถึงการวาง

ตำาแหน่งทางการตลาด ปัจจุบันโครงการที่ตั้งอยู่ใกล้สถานี

ขนส่งมวลชนมีการซื้อขายในราคาตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้น

ไป1 ในขณะเดียวกันราคาขายที่ตั้งไว้ทั่วไปสำาหรับโครงการ

คอนโดมิเนียมระดับ Super-luxury เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับ

ใจที่ 7% ในปีที่แล้ว โดยขายในราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 354,705 

บาทต่อตารางเมตร ทำาให้ทั้งผู้ซื้อและนักลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์มีความรู ้สึกต ้องรีบซื้อก ่อนที่ ราคา 

จะถีบตัวสูงขึ้นไปอีก ในส ่วนของห ้องของโครงการ

คอนโดมิเนียมที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ชายขอบเมืองมีการซื้อขายใน

ราคาเฉลี่ย 131,136 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 5% 

เมื่อเทียบกับปี 2559 สำาหรับราคาห้องของโครงการ

คอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นเล็ก

น้อย เป็น 76,118 บาทต่อตารางเมตร จาก 74,998 บาท

ต่อตารางเมตรในปี 2559

คาดว่า ตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2561 จะยังคงรักษาการ

เตบิโตทีด่ไีด้เหมอืนกบัปีทีผ่่านมา โดยพจิารณาดจูากมมุมอง

ด้านบวกของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ลงทุน รวมถึง

ผูซ้ือ้ นอกจากนี ้ยงัคาดว่าการเตบิโตของตลาดคอนโดมเินยีม

จะสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  ในหลายปีทีก่ำาลงัจะมาถึงนัน้ การเตบิโตของตลาด

คอนโดมิเนียมโดยรวมจะยังคงสู้ตลาดคอนโดมิเนียมใน

ระดับ Luxury and Super-luxury ไม่ได้  โดยบริษัทพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่ๆทีอ่ยูใ่นตลาดหลักทรัพย์จะมส่ีวน

แบ่งการตลาดมากที่สุดในตลาดระดับ Luxury และ Super-

luxury  นอกจากนั้นการจับมือเป็นหุ้นส่วนกันมีแนวโน้มว่า

จะมีมากขึ้น โดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะยังคงให้

ความสำาคญัต่อทำาเลทีอ่ยูใ่กล้เครอืข่ายรถไฟฟ้า และการเพิม่

สิ่งอำานวยสะดวกในโครงการเพื่อที่จะทำาให้โครงการของตัว

เองแตกต่างจากโครงการของคู่แข่ง  ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ซื้อใน

ปัจจุบันมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อมากข้ึน ในขณะ

เดยีวกนัราคาทีดิ่นยงัคงเป็นความท้าทายหลกัทีบ่ริษทัพฒันา

อสังหาริมทรัพย์คงจะต้องประสบอยู่ต่อไป

ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่าตลาดสำาหรับที่อยู่

อาศัยในกรุงเทพฯ จะยังคงเป็นหนึ่งในหลายตลาดที่มีอัตรา

การเตบิโตสงูสดุคอือยู่ระหว่าง 5-7% โดยดจูากจำานวนห้อง

คอนโดมิเนียมและมูลค่าของโครงการ การคาดการณ์ดัง

กล่าวสอดคล้องกับความเห็นของบริษัทพัฒนาโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่ซึง่โดยรวมเหน็ว่าตลาดยงัมโีอกาส

อย่างมากที่จะเติบโตต่อไป แผนการต่างๆของบริษัทเหล่านี้

ที่จะขับเคล่ือนธุรกิจของเขาไปข้างหน้าสะท้อนให้เห็นถึง

ศกัยภาพทีส่ดใสของตลาดอสงัหารมิทรพัย์สำาหรบัทีอ่ยูอ่าศยั
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ตลาดโรงแรมในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ เป็นมหานครสำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีเต็มไปด้วย 

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่า มีพระราชวังหลายแห่ง 

ท่ีมคีวามวจิิตรงดงามตระการตา รวมถงึแหล่งจบัจ่ายใช้สอย 

ที่หลากหลายสำาหรับนักช๊อปปิ้ง เป็นท่ีรู้กันว่า กรุงเทพฯ 

เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหน่ึง โดยถูกจัดเป็นจุดหมายปลาย

ทางของนักท่องเท่ียวในอันดับต้นๆของโลก พิสูจน์ได้จาก

จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่

กรุงเทพฯ ในปี 2560 มีมากถึง 35.4 ล้านคน ซึง่มากทีส่ดุ

เป็นประวัติการณ์1 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย

สามารถดงึดูดทัง้นกัท่องเทีย่วและนักลงทุนจากต่างประเทศ

ได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลาง 

ด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเชียน ในปี 2560 มีนัก

ท่องเที่ยวจำานวน 21.1 ล้านคนจากทั้งหมด 35.4 ล้านคน

ได้เดนิทางมาทีก่รงุเทพฯเพยีงแห่งเดยีว มกีารคาดการณ์ว่า 

ตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 8.7% ในปี 2561 ในฐานะที่เป็น 

หนึง่ในภาคเศรษฐกจิการท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุภาคหนึง่ของ

ประเทศไทย รายได้จากการท่องเที่ยวและการเดินทาง 

คดิเป็นสดัส่วน 6-7% ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) โดยท่ีการเดนิทางเข้ามาในประเทศจะยงัคงเป็นปัจจยั 

หลักในการขับเคลื่อนท่ีสำาคัญสำาหรับการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ ซึง่จะช่วยสร้างงานกระตุน้ 

การส่งออก รวมถึงช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการ 

และสร้างความม่ังคัง่ให้กบัประเทศไทยโดยรวม เม่ือประกอบ

กับสถานการณ์ทางการเมืองท่ีค่อยๆมีเสถียรภาพมากขึ้น 

การขยายพื้น ท่ีของสนามบินแห ่งต ่ างๆโดยรัฐบาล 

การรณรงค์กระตุน้เศรษฐกจิ รวมถึงการประกาศแผนปฏริปู

การบินเมื่อไม่นานมาน้ี จะส่งผลให้ภาคบริการเตบิโตขึน้อย่าง

ก้าวกระโดดและต่อเนื่องในอนาคตที่กำาลังจะมาถึง

จากตวัเลขล่าสดุ การสำารวจดชันปีี 2560 ของมาสเตอร์ การ์ด 

เ ก่ียวกับเมืองที่ เป ็นสุดยอดของจุดหมายปลายทาง 

ท่ัวโลกสำาหรบัการท่องเทีย่วในวนัหยดุพักผ่อน ผลปรากฏว่า 

กรุงเทพฯ ครองแชมป์เมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางทั่ว 

โลกเปน็ปีที ่2 ตดิต่อกนั โดยชนะเมืองใหญ่อย่าง ลอนดอน 

ปารีส และดูไบ จากสถิติชี้ว่ากรุงเทพฯ มีจำานวนนักท่อง

เทีย่วเข้าพกัค้างคนืเป็นจำานวนถงึ 19.4 ล้านคน โดยมค่ีาใช้

จ่ายรวมกนัประมาณ 14.1 พันล้านดอลาร์สหรฐั2 นอกจากนี ้

การสำารวจดัชนปีี 2560 ของมาสเตอร์การ์ด สำาหรบัภมูภิาค 

เอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า กรุงเทพฯ อยู่ในอันดับสูงสุดเมื่อ

ดูจากจำานวนคืนที่นักท่องเที่ยวพักค้างคืน โดยมีจำานวนคืน

ทั้งหมด 87.6 ล้านคืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่ 

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใช้เวลา 

ท่องเที่ยวอยู่ยาวนานขึ้น โดยนักท่องเที่ยวพักอยู่เป็นจำานวน 

ทั้งหมด 1,787 ล้านคืน เมื่อเทียบกับ 1,031 ล้านคืน ในปี 

2552 เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อคำานวณจากอัตราเติบโตโดยเฉลี่ย

ต่อปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate หรอื 

CAGR).3

จากสถติ ิกรงุเทพฯ มจีำานวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิดนิทาง

เข้ามาในประเทศมากทีส่ดุ ตามด้วยเชยีงใหม่ หวัหนิ (ชะอำา) 

และเขาหลัก โดยในปี 2559 จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยเพิ่มขึ้นเป็น 20.8 

ล้านคน ซึง่ถอืว่าเป็นการเพิม่ขึน้ในอตัราปานกลาง เมือ่เทยีบ

กับการเพิ่มขึ้นถึง 24% ในปี 2558 ทั้งนี้เป็นเพราะการ

เตบิโตขึน้อย่างชะลอตวัของจำานวนนกัท่องเทีย่วจากจนีแผ่น

ดนิใหญ่ อนัมผีลมาจากมาตราการปราบทวัร์ศนูย์เหรยีญ ซึง่

เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาลที่ทำาให้การท่องเที่ยวมี

คุณภาพดีขึ้น และเป็นการเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายของนักท่อง

เที่ยวจากประเทศจีน 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเดิน

ทางเข้ามาในไทยมากทีส่ดุเป็นอนัดบัหนึง่4 โดยมสีดัส่วนสงูถึง 

30% ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมดท่ีเดินทางมาใน

ประเทศไทย อย่างไรกด็จีำานวนนกัท่องเทีย่วจากประเทศอืน่ 

อาทิ มาเลเซีย เกาหลีใต ้ อินเดีย รัสเซีย ญี่ปุ ่น 

และสหราชอาณาจักร ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

เพิม่ขึน้ 67% เมือ่เทยีบปีต่อปี ในขณะเดยีวกนั นกัท่องเทีย่ว

จากชาตใิหม่ๆ เช่น บราซิลและอาเจนตนิา มอีตัราเพิม่ขึน้ถึง 

67% และ 60% ตามลำาดับ เมื่อเทียบปีต่อปี5 

การเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของนักท่องเที่ยวที่เข ้ามายัง

ประเทศไทย ได้สร้างโอกาสต่างๆ ที่สำาคัญให้กับภาคการ 

ท่องเที่ยวและภาคการบริการของประเทศ ซึ่งผู้ค้าต่างๆ จะ

ได้รับผลประโยชน์ รวมไปถึงการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มข้ึนเพื่อให้ม่ันใจว่า 

การพฒันาจะเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ได้ร่วมทำางานกันอย่างแข็งขันเพื่อมอบประสบการณท่ีดี 

และความประทบัใจให้กับนักท่องเท่ียว รวมถึงการเพิ่มพื้นที่

ให้เพียงพอเพื่อรองรับกับจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

ภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยที่กำาลังขยาย

ตัวอย่างรวดเร็วจะมีบทบาทสำาคัญในความสำาเรจ็อันยิง่ใหญ่



42

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

จ�านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 10 อันดับแรก
จำานวนนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักยังคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ของภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการ ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนจากการรณรงค์การท่องเท่ียวต่างๆ ของรัฐบาล 

รวมถึงผลจากการลดค่าธรรมเนียมในการยื่นคำาร้องขอวีซ่า 

และการให้วีซ่าชาวต่างชาติให้อยู่ไทยได้นานขึ้นจนถึง 10 ปี 

ตลอดจนววิฒันาการของการทำาสายการบนิต้นทนุตำา่ (Low 

Cost Carriers – LCC)6 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติ 

แผนแม่บทการปฏิรูปการขนส่งทางอากาศ แผนดังกล่าวจะ

ช่วยกระตุ้นการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดยมี

วัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศใน

ฐานะเป็นศนูย์กลางธรุกจิการบินในภมูภิาค โดยจะมเีมด็เงนิ

ลงทุนมากกว่า 400,000 ล้านบาทที่จะใช้สำาหรับการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานของสนามบินในช่วงทศวรรษหน้า โดยจะ

ทำาให้สนามบินต่างๆ สามารถรองรับจำานวนผู้โดยสารได้ถึง 

277 ล้านคนต่อปีในขณะเดียวกันคาดว่าท่าอากาศยาน

สวุรรณภมูจิะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร

เป็นสองเท่าจากปัจจุบันที่รองรับได้ 45 ล้านคน เป็นรองรับ

ได้มากกว่า 100 ล้านคนในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า ในส่วน

ของท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้

ถึง 50 ล้านคน จากปัจจุบันรองรับได้เพียง 30 ล้านคน ใน

ขณะท่ีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาซึ่งแต่เดิมให้บริการ

ผู้โดยสารจากทางพัทยาเป็นหลัก ก็จะเพิ่มศักยภาพในการ

รองรบัผูโ้ดยสารให้ได้ถงึ 30 ล้านคน เมือ่การขยายโครงการ

ก่อสร้างในปัจจุบันเสร็จส้ินในปี 2562 จะถือว่าเป็นการ

รองรับผู้โดยสารได้ในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน

ที่รองรับผู้โดยสารได้เพียง 3 ล้านคนเท่านั้น6

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ 

คอืทำาให้ธรุกจิโรงแรมมผีลประกอบการทีด่ขีึน้ต่อเนือ่งในช่วง

หลายปีท่ีผ่านมา โดยมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียประมาณ 

75.7% ในทุกส่วนตลาด (Market segment) และอัตรา 

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นปีละ 1.62% เมื่อเทียบปีต่อปี นอกจากนี ้

ในปี 2560 โรงแรมในกรุงเทพฯ ยังมีอัตราค่าห้องพักโดย 

เฉลีย่ต่อวนั (Average Daily Rate – ADR) สงูถงึ 6,084 บาท 

ซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ สามารถลบสถิติเดิมที่เคยทำาไว้เมื่อ 10 

ปีท่ีแล้ว สำาหรับภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจโรงแรมยัง 

ขยายตวัเพิม่ขึน้ เมือ่พจิารณาจากการเตบิโตของอปุสงค์ของ

โรงแรมที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการ

เติบโตของภาคการท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตามธุรกิจ

โรงแรมมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง อันเน่ืองมาจาก

โรงแรมต่างๆพยายามสร้างรายได้และเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การดำาเนนิงานเมือ่มโีรงแรมใหม่เกดิขึน้ จงึหมายความว่าจะ

เกิดปัญหาในการเพิ่มราคาห้องพัก ในขณะเดียวกันโรงแรม

ต่างๆ ยงัคงให้ความสำาคญักบัการกำาหนดราคาและสร้างผล

ตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังให้ความ

สำาคัญในเรื่องการสร้างมูลค่า การสร้างความแตกต่างในตัว

สินค้า ตลอดจนการหาแหล่งของกระแสรายได้ใหม่ๆ

หน่วย: ล้านคน

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
 จีน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว อินเดีย รัสเซีย สหราช- สหรัฐ สิงคโปร์ อื่นๆ
        อาณาจักร

อัตราเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี

2553 – 2559 (% เมื่อเทียบปีต่อปี) จ�านวนนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: บทวิเคราะห์ของ Economic Intelligence Center (EIC) จากข้อมูลของ CEIC
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สรุปข้อมูลที่ส�าคัญ

4,608 บาท
อัตราส่วนที่วัดประสิทธิภาพทางการเงิน

ของธุรกิจโรงแรม (RevPAR) 

1,863 ห้อง
จ�านวนห้องพักใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2560

6,084 บาท
ราคาห้องพักโดยเฉลี่ยต่อวัน (ADR) 

ร้อยละ 75.7
อัตราเข้าพักโดยเฉลี่ย 

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทย
(นับจากต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560)

21.1 ล้านคน

สำาหรับอปุทานใหม่ ห้องพกัทีเ่พิม่ขึน้ในกรงุเทพฯ ในปี 2560 

มีอยู่ประมาณ 1,860 ห้อง (จากรายงานของ JLL) โดยนับ 

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีความสนใจที่จะสร้างโรงแรม

ระดับ 5 ดาวเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก เมื่อเทียบกับช่วง 

ระหว่างปี 2556-2558 ทีม่จีำานวนโรงแรมระดบั 5 ดาวเพิม่

ขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปัจจุบันห้องพักระดับหรู (Upscale) 

ของโรงแรมในกรุงเทพฯ มีจำานวนอยู่ท่ีประมาณ 17,300 

ห้อง จากงานวิจัยของซีบีอาร์อี (CBRE) พบว่า 45% เป็น

ของโรงแรมที่บริหารโดยกลุ่มโรงแรมที่เป็นเจ้าของโรงแรม

แบรนด์ระดบัโลก โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว 

(ระดับเฟิร์สคลาส หรอืลกัซวัรี)่ ส่วนจำานวนห้องพกัของกลุม่ 

โรงแรมที่เป็นเจ้าของแบรนด์ระดับประเทศมีสัดส่วนอยู่ที่ 

37% ส่วนที่เหลืออีก 18% เป็นห้องพักของกลุ่มโรงแรมที่

ไม่มีแบรนด์7 

พืน้ทีบ่รเิวณริมแม่นำา้มกัเป็นทำาเลทีต่ัง้ยอดนยิมของโรงแรม

ต่างๆ โดยบรเิวณดงักล่าวจะเตม็ไปด้วยโรงแรมระดบั 5 ดาว 

สถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ และทัศนียภาพที่งดงาม

หลายจุด อย่างไรก็ตามที่ดินติดแม่นำ้ามีค่อนข้างจำากัด และ 

การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างสถานท่ีต่างๆก็ดีข้ึนมากอันเป็น

ผลจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ในป ี

2542 ทำาให้มีการทยอยเปิดโรงแรมเพ่ิมข้ึนในเขตบริเวณ

ถนนสขุุมวทิและย่านธรุกจิกลางใจเมอืง โดยจำานวนโรงแรม 

ในพ้ืนทีเ่หล่านีม้สีดัส่วนประมาณ 45% ของอปุทานทัง้หมด 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีการเปิดโรงแรมใหม่สองแห่ง 

คอืโรงแรมอาณาจักร แบงค์คอ็ก (Anajak Bangkok Hotel) 

และโรงแรมระวีกัลยา แบงค็อก (The Raweekanlaya 

Bangkok Hotel) มีจำานวนห้องพักรวมกัน 78 ห้อง ซึ่ง 

โรงแรมแห่งหลงัสร้างโดยบรษิทัแอสเสท เวลิด์ คอร์ปอเรชัน่ 

(Asset World Corporation) ซึง่เป็นบรษัิทพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์

ของ ทีซีซี กรุ๊ป (TCC Group) ต่อมาในไตรมาสที่ 2 มีการ

เปิดโรงแรมระดบั Luxury ใหม่เพิม่ขึน้ 7 แห่ง โดยมจีำานวน

ห้องพกัรวมกนัถงึ 1,032 ห้อง โรงแรมเหล่านีไ้ด้แก่ โรงแรม

เมอร ์ เคียว กรุงเทพ มักกะสัน, โรงแรมไอ-ออน, 

โรงแรม 137 พลิลาร์ส สวทีแอนด์เรสซเิดนซ์, โรงแรมพาร์ค 

ไฮแอท กรงุเทพฯ, โรงแรมเมอร์เคยีว กรงุเทพ สขุุมวทิซอย 

11, โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้ และ

โรงแรม เดอะ สลิล สุขุมวิท 57 - ทองหล่อ โดยที่โรงแรม

ระดับกลางมีราคาห้องพักเฉล่ียต่อวัน (ADR) ระหว่าง 

1,500-2,500 บาท เป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด มี

สดัส่วนมากถงึ 41% ของอปุทานทัง้หมด ซบีอีาร์อ ี(CBRE) 

ประเมนิว่า ปัจจบุนักำาลงัมกีารสร้างโรงแรมหรโูดยมีห้องพกั

รวมกนั 1,046 ห้อง และจะสร้างเสรจ็ในระหว่างปี 2561-2562

จากข้อมูลของซีบีอาร์อี (CBRE) การเพิ่มขึ้นของอุปทานจะ 

เป็นอุปสรรคของการขึ้นอัตราราคาห้องพัก มีการประเมิน

ว่าย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ จะมีจำานวนห้องพักสร้าง 

เสร็จภายในปี 2564 ประมาณ 9,707 ห้อง คิดเป็นอัตรา 

เพิ่มขึ้นถึง 23% ของจำานวนโรงแรมทั้งหมดในย่านใจกลาง 

เมอืง โดยส่วนใหญ่ของโรงแรมเหล่านีเ้ป็นโรงแรมระดบักลาง 

ที่มีอัตราราคาห้องพักเฉล่ียต่อวัน ระหว่าง 1,500-2,500 

บาท อันดับถัดไปจะเป็นกลุ่มโรงแรมระดับสูงข้ึนมาท่ีมี 

อัตราราคาห้องพักเฉล่ียต่อวันสูงมากกว่า 3,500 บาท 

จะมีสัดส่วนประมาณ 30%

ที่มา: รายงานของ JLL ปี 2561 เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางทีเป็นโรงแรมในประเทศไทย 
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การลงทุนสร้างโรงแรมในกรุงเทพฯ ยังคงถูกขับเคลื่อนโดย

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate 

Investment Trusts - REITs) และบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง 

(High Net Worth Individuals – HNWIs) ในประเทศ 

ต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงความปรารถนาที่จะมีทรัพย์สินใน

เมืองทำาให้อัตราผลตอบแทนสำาหรับการลงทุนลดลง เมื่อดู

จากภาวะของตลาดในปัจจบัุน นกัพฒันาอสังหารมิทรพัย์จะ

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวผสม

ผสาน (Mixed-use) เพือ่จะให้ได้กำาไรมากทีส่ดุ เทรนทีก่ำาลงั

มาแรงคอืการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในระดบัเกรดเอโดยใช้

แนวมิกส์ยูส ซ่ึงได้แก่ โครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็น

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ 5 ดาว (Super-luxury) 

ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยและโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 

แห่งคือโรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา 

(Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) 

และโรงแรมคาเพลล่า กรุงเทพ (Capella Hotel Bangkok) 

รวมถึงโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) ของกลุ่ม 

ทีซีซี ซึง่เป็นโครงการผสมผสาน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณหวัมมุถนน

พระราม 4 ตัดกับถนนวิทยุ โดยโครงการประกอบด้วย

โรงแรม 5 แห่ง อาคารสำานักงานและพื้นที่สำาหรับร้านขาย

ปลีก นอกจากน้ี บรษิทั ดุสติธาน ีจำากดั (มหาชน) กำาลงัจ่อ

ทุบโรงแรมดุสิตธาน ี และร่วมมอืกบัเซน็ทรลัพัฒนา (CPN) 

ในการพัฒนาโครงการผสมผสาน บริเวณหัวมุมถนนสีลม

และถนนพระราม 4 ประกอบด้วยโรงแรม 1 แห่ง ที่พัก

อาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสำานักงาน โดยท่ีดินของ

โครงการนี้เช่าจากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

การลงทุนโดยตรงในภาคการโรงแรมของประเทศไทย 

พุ่งสูงถึง 14 พันล้านบาทใน ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 

เตบิโตขึน้ 11.5% เมือ่เทยีบกบัการลงทนุตลอดปีในปี 2559 

จำานวน 9.6 พนัล้านบาท โดยนกัลงทนุมาจากทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ รวมถึงโรงแรมคาร์ลตัน แบรนด์ดังจาก

สิงคโปร์ , โรงแรมบางกอกเอดิชั่น บูติคโฮเต็ล และโรงแรม

สวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ ซึ่งถูกขายให้กับกลุ่ม

ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่สุด

ของไทยคือโรงพยาบาลกรุง เทพ เพื่ อพัฒนาเป ็น 

ศนูย์ดแูลสขุภาพ โดยครอบครวัทีเ่ป็นเจ้าของโรงแรมปาร์ค- 

นายเลิศได้ประกาศแผนพัฒนาท่ีดินเปล่าเพ่ือสร้างอาคาร

โรงแรมสงู 18 ชัน้ ภายในปีหน้าหรืออีกสองปี โดยใช้แบรนด์ 

โรงแรมปาร์คนายเลศิดังเช่นท่ีเคยเป็นมา การลงทุนทีค่กึคกันี้

สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่มีอยู่อย่างต่อเน่ืองของนัก

ลงทุนในทรัพย์สินเพ่ือประกอบธุรกิจในภาคบริการใน

ประเทศไทยและความเชึอม่ันในศักยภาพระยะยาวของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย8 

 

ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ยังคงรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศไทย

ในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางสำาหรับการท่องเที่ยวต่อไป 

โดยสอดคล้องกบัแผนการตลาดภายใต้แนวคดิ “ปีท่องเทีย่ว 

วถิไีทย เก๋ไก๋อย่างยัง่ยนื (Amazing Thailand Tourism Year 

2018)” ซึง่ให้ความสำาคญักบัการเดนิทางมาพกัผ่อนอย่างมี

คุณภาพและข้อเสนอทางธุรกิจต่างๆ โดยมีเป้าหมายที ่

จะทำาให้ประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทางสำาหรบัการท่อง

เทีย่วทีย่ัง่ยนื มกีารให้ความสำาคญัของคณุภาพมากกว่าปรมิาณ 

ตลอดจนกระตุน้ให้เกดิตลาดใหม่และตลาดเฉพาะกลุม่ต่างๆ 

(Niche markets) ในอตุสาหกรรมหลกั 5 กลุม่ ได้แก่ กลุ่ม

สขุภาพ กลุม่พลงังาน กลุม่อาหารและธรุกจิการเกษตร กลุม่ 

โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ รวมถึงกลุ่มยานยนต์และ

อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE - 

Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) 

ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น 

รางวลั การจดัประชมุนานาชาต ิ และการจดังานแสดงสนิค้า

หรือบริการ ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคล่ือนที่สำาคัญทาง

เศรษฐกจิตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

ทีม่คีวามโดดเด่น สอดคล้องกบัการเดนิหน้าปฏริปูเพือ่ผลกั

ดนัโมเดลประเทศไทย 4.0 นอกจากนีส้ำานกังานส่งเสรมิการ

จัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ยังได้ประกาศ

แผนทีจ่ะเริม่ดำาเนนิการระหว่างปี 2559-2563 ซึง่ประกอบ 

ไปด้วยสิ่งจูงใจต่างๆที่จะดึงดูดการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อ

ทำ า ให ้ประเทศไทยเป ็นจุดหมายปลายทางของการ 

เดินทางอันดับต้นๆ สำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์11 สำานักงาน 

ส่งเสรมิการจดัการประชมุและนทิรรศการ (สสปน.) เปิดเผย 

ว่าภาคธุรกจิการจดัอเีว้นท์ในอตุสาหกรรมไมซ์สามารถดึงดดู

ลกูค้าชาวต่างชาตใิห้เดนิเข้ามาในประเทศได้สงูถงึประมาณ 

1 , 270 ,000 คนในป ี  2559 และสร ้ า ง ร าย ได ้ 

ประมาณ 102,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.36% 

และมีสัดส่วนประมาณ 23.4% ของรายได้จากอุตสหกรรม 

การท่องเที่ยว (ในปี 2558) หรือ 0.84% ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP)10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายอีกหนึ่งอุตสาหรรมที่มีความสำาคัญ

คือตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพราะมีปัจจัยหลาย

ปัจจยัเกือ้หนนุ ได้แก่ ทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ของประเทศไทยที่

ได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม ราคาของสินค้า 

และบริการอยู ่ในระดับที่ผู ้ใช้บริการสามารถจับจ่ายได้

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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และ ทีม่คีวามสำาคญัเพิม่ขึน้เร่ือยๆ คอื การดแูลรกัษาพยาบาล 

ทีม่คีณุภาพสงูของโรงพยาบาลท่ีมีชือ่เสยีง ท่ีทำาให้ประเทศไทย 

กลายเป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบของการท่องเที่ยวเชิง

การแพทย์แห่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลต่างๆ 

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ครบครันสามารถให้บริการทางการ

แพทย์ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถดึงดูดชาวต่างชาติมา 

ใช้บริการทางการแพทย์เป็นจำานวนมากกว่า 1.5 ล้านคน 

การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์สามารถสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศสูงกว่า 107,000 ล้านบาท คิดเป็น 0.4% ของ

ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  โดยแหล่งรายได้ 

ท่ีสำาคัญของตลาดนี้คือคนไข้ชาวต่างชาติจากประเทศใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เช่น ประเทศพม่าและจากประเทศ

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ 

และทางการแพทย์เป็นส่วนประกอบที่สำาคัญสำาหรับแผน

ยุทธศาสตร์ทางการตลาดสำาหรับปี 2560 ที่จะเพิ่มการใช้

จ่ายของนกัท่องเท่ียวทีเ่ดนิทางมายังประเทศไทย และเพือ่ที ่

จะช่วยกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รัฐบาลได ้

ขยายเวลาวซ่ีาให้กบัคนไข้ต่างชาตจิากประเทศจนี ลาว กมัพชูา 

พม่าและเวียดนาม ให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น

เป็นถึง 90 วัน

ในโลกดิจิทัลที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาการเพ่ิมขึ้นของ 

เทรนด์ออนไลน์ต่างๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆ ของการท่อง

เทีย่วทีเ่ราเคยรูจ้กั ปัจจุบนันกัท่องเทีย่วจะเดนิทางเป็นกลุม่ 

ท่ีเล็กลงหรือเป็นนักท่องเท่ียวที่เดินทางเองเพียงคนเดียว 

ตลอดจนนยิมทีจ่ะวางแผนการท่องเทีย่วผ่านการจองออนไลน์ 

ในขณะเดียวกนับรษิทัตวัแทนจำาหน่ายการท่องเทีย่วออนไลน์ 

อาทิเช่น เอ็กซ์พีเดีย  บุ้คกิ้งดอทคอม ทริปแอดไวเซอร์ 

และแอร์บีเอ็นบี ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่จะใช้ในการค้นหา 

วเิคราะห์ และแชร์ข้อมลูการท่องเทีย่วอย่างมากมาย นอกจาก

นัน้การเพ่ิมขึน้ของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ทำาให้ผูบ้รโิภค

ค้นหาสถานทีพ่ักแนวใหม่ๆทีไ่ม่เหมอืนใคร แทนที่จะค้นหา

ที่พักในรูปของโรงแรมแบบเดิมๆ แม้ว่าการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบมากนักกับโรงแรมในตลาด

ระดบับน แต่ผูท้ำาธรุกจิโรงแรมควรทีจ่ะใส่ใจกบัการเพิม่ขึน้ 

อย่างรวดเร็วของยอดขายและอัตราการเข้าพักของสถานที่

ใหม่ๆเหล่านี ้โดยทีจ่ำานวนสถานทีพ่กัเหล่านีค้าดว่าจะมจีำานวน

เพิม่ขึน้ 15% และมสีดัส่วนถงึ 5% ของห้องพกัทัง้หมด13

อนาคตของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเดินทาง 

และบริการยังค่อนข้างสดใสเป็นไปตามการเพิ่มข้ึนของ

จำานวนนักท่องเทีย่วท่ีเดนิทางเข้ามาในไทย ในอนาคตอันใกล้นี ้

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดการควบรวม

กจิการของผูป้ระกอบการ และการกลบัมาของโปรแกรมการ 

สร้างความภกัดรีะหว่างลกูค้ากบัแบรนด์ (Loyalty Programs) 

ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการให้ใช้ไวไฟฟรี การอัพเกรดห้องใน 

โรงแรม ส่วนลดสำาหรับอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการได้ 

รับสิทธิ์ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่า ในปี 2561 รายได้จาก 

การท่องเทีย่วจะมมีลูค่าเพ่ิมขึน้เป็น 3.1 ล้านล้านบาท (หรือ 

9,100 ล้านดอลลาร์)  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและภาคบริการรวมถึงธุรกิจ

การบริการคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9.3% เป็น 1,412.2 พันล้าน

บาท และมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2570 กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 6.7% เป็น 2,708 .0 พันล้าน

บาท โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 14.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP)
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ภาคการศึกษาในสหราชอาณาจักร

ความต้องการทีจ่ะได้รบัการศกึษาแบบตะวนัตกโดยใช้ภาษาองักฤษเป็น

สื่อการเรียนการสอนยังคงขยายตัวต่อไปเรื่อยๆท่ัวโลก โดยมีอุปสงค์ 

ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้จากครอบครวัของชาวต่างชาตทิีพ่ำานกัในแต่ละประเทศและ

ครอบครัวของคนในท้องถิ่น ท่ีสำาคัญอุปสงค์ดังกล่าวไม่ถูกกระทบ 

โดยแนวโน้มของเศรษฐกจิมหภาค เนือ่งจากมนีกัเรยีนจำานวนหน่ึงท่ีไม่ยึดตดิ 

ว่าจะต้องรบัการศกึษาเฉพาะในท้องถิน่หรอืในประเทศของตนเองเท่านัน้ 

การศึกษาระดับนานาชาติจึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 

ไม่ว ่าจะอยู ่ในแวดวงรัฐบาล ธุรกิจ หรือวิชาการ ทั้งนี้ ในเวลา 

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกได้เห็นแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของจำานวน 

ของนกัเรยีนทีเ่ดนิทางไปศกึษาในยงัสถานทีต่่างๆทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัมานาน

ในด้านการศึกษานานาชาต ิรวมถึงการขยายตวัอย่างรวดเร็วในตลาดเกิด 

ใหม่หลายแห่ง  เมือ่เศรษฐกจิมกีารฟ้ืนตวั มค่ีาแรงทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการ 

เพ่ิมขึ้นของคนจำานวนมากท่ีต้องเดินทางไปอาศัยอยู ่ในประเทศอื่น  

โอกาสทางธุรกิจของการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติจึงเพิ่มข้ึนสูงมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า การเติบโตของโรงเรียน

นานาชาติมแีนวโน้มสูงทีจ่ะขยายตวัอย่างรวดเร็ว ทัง้นีเ้ป็นผลจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ จำานวนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนรวมถึงแรงงานที่ไม่ยึดติดกับ

การศึกษาหรือการทำางานภายในท้องถ่ินหรือในประเทศตนเองเท่านั้น 

รวมถึงการมองเห็นถึงคุณค่าท่ีจะได้เพ่ิมข้ึนจากการได้รับการศึกษาใน

ระดับนานาชาติ สำาหรับประเทศชั้นนำาหลายประเทศหรือประเทศที่มี 

ความทะเยอทะยาน การศึกษานานาชาติไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของภาค 

การส่งออกของประเทศเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเสาหลักที่สำาคัญสำาหรับ

นโยบายทางการค้า ความเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม ตลอดจนการทูต

ระหว่างประเทศ

การเติบโตและแนวโน้มการเติบโต
ของการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติต่างๆ
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12)

มภีาคธรุกจิเพียงไม่กีภ่าคในสหราชอาณาจกัรท่ี

มีความสามารถที่จะเติบโตและสร้างรายได้จาก

การส่งออกอย่างน่าประทับใจได้เท่ากับธุรกิจ

บริการการศึกษา มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

และโรงเรียนจำานวนมากในสหราชอาณาจักร ที่

ได้รับการยอมรับทัว่โลกในด้านคณุภาพทีย่อดเยีย่ม

ของการให้การศึกษา การขยายตัวของระบบ 

การศกึษาของสหราชอาณาจกัรได้รบัการยอมรบั

เป็นอย่างดีในหลายระดับในที่ต ่างๆท่ัวโลก 

รวมถึงในกลุ่มประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 

ระหว่างปี 2556-2557 มนีกัเรยีนต่างชาติเกือบ 

26,000 คนเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนกว่า 

1,200 แห่งในสหราชอาณาจักร โดยที่โรงเรียน

เหล่าน้ีสามารถสร้างรายได้ในรูปแบบค่าเล่า

เรียนรวมกันประมาณ 685 ล้านปอนด์ ซึ่งเพิ่ม

จาก 430 ล้านปอนด์ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 

2550-2551 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ต่อปี

ถงึกระนัน้กต็าม ภาคธรุกจิการให้บรกิารการศกึษา

ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการแพร่กระจาย

ไปทั่วโลก  การขยายตัวของการศึกษาในระดับ

นานาชาต ิรวมถงึอปุสงค์ของโรงเรยีนนานาชาติ

เกดิจากความไม่พอใจในระบบการศกึษากระแสหลัก

ของเจ้าของประเทศ และการเพิม่ขึน้ของจำานวน

ครอบครัวของคนท้องถิ่นซึ่งต้องการให้บุตร

หลานของตนได้รบัคณุวฒุทิางการศึกษาซึ่งเป็น

ที่ยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ หลักสตูร 

General Certificate of Education (GCE) 

Advanced Level (A-Level) ของสหราชอาณาจกัร 

หรือหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

นานาชาติ (International Baccalaureate 

Diploma Programme: IBDP) หรอื การสอบ 

ความถนัดในวชิาเลขและภาษาองักฤษ (Scholastic 

Assessment Tests: SATs) ซึ่งเป็นข้อสอบเข้า

ระดบัอดุมศกึษาของสหรฐัอเมรกิา และการสอบ

วัดระดบัทักษะการใช้เหตผุลและการสือ่สารท่ีจำาเป็น 

(American College Testing:  ACT) สำาหรับ

การเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม 

หน่วย: ล้านคน

 2554 2559 2564 2569

*ตัวเลข ในเดือนมกราคม 2559

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ



ข้อมูลสถิติ ปี 2560

มีโรงเรียนนานาชาติ

9,000 แห่งทั่วโลก

มีนักเรียนจ�านวน 4.85 ล้านคน

เรียนในโรงเรียนเหล่านี้

“ภาคธุรกิจการให้บริการ
การศึกษาในสหราชอาณาจักร

เป็นตลาดใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก
โดยมีการขยายตัวในอัตรา 7% ต่อปี 

นอกจากนี้ยังเป็นภาคการส่งออกบริการ
ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 5 ของ

สหราชอาณาจักร ซึ่งสร้างมูลค่ามากกว่า 
17.5 พันล้านปอนด์

ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ”

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Advanced Placement: AP) 

ของสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้ลูกหลานของตน 

มีการศึกษาแบบตะวันตก โดยเชื่อว่าประสบการณ์ในการรบัการศึกษา

ในรูปแบบดังกล่าวจะเป็นลู่ทางท่ีน่าเชื่อถือมากท่ีสุดที่จะทำาให้พวกเขา

สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดตลอดจนได้เข้า

ทำางานในบรษิทัข้ามชาติ1 การแข่งขันเพ่ือได้มาซ่ึงนวตักรรมและความสำาเรจ็

ทำาให้การให้บรกิารการศกึษาเป็นภาคธุรกิจท่ีมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ท้ังนี้มีหลายประเทศได้เริม่ตระหนกัถงึประโยชน์ทีไ่ด้รบั

จากการแพร่หลายของการให้บริการการศึกษาในระดับนานาชาต ิ

และผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มผลผลิตของ

ประเทศต่างๆ

จากผลวิจัยของ ไอเอสซี (Independent School Council: ISC) ในปี 

2543 มีจำานวนนักเรียนตำ่ากว่า 1 ล้านคนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ 

2,500 แห่งท่ัวโลก โดยนกัเรียนเหล่านีส่้วนใหญ่จะมาจากครอบครวัชาว

ต่างชาต ิอย่างไรกด็ใีนเดอืนมนีาคม 2560 จำานวนนกัเรยีนดังกล่าวเพิม่

สูงขึ้นเป็น 4.8 ล้านคนในจำานวนโรงเรียน 9,000 แห่งทั่วโลก 

โดยประมาณ 80% ของนักเรยีนเหล่านัน้มากจากครอบครวัของคนท้องถิน่ 

ไอเอสซี ทำานายว่าตลาดโรงเรียนนานาชาติจะยังคงขยายตัวต่อไปใน 

อตัราสงู โดยภายในปี 2564 จำานวนนกัเรยีนทีเ่รยีนในโรงเรยีนนานาชาติ 

จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.3 ล้านคน

อุปทานของโรงเรียนนานาชาติประกอบด้วยโรงเรียนในระบบอังกฤษ 

และโรงเรียนในระบบอเมริกาซ่ึงมีความหลากหลายมาก โดยโรงเรียน

เหล่านี้ในประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะสอนโดยใช้

หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (International 

Baccalaureate Diploma Programme: IBDP) หรือหลักสูตรนานาชาติ

อื่นๆ ซึ่งจะสอนให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด ความแพร่

หลายของการให้บริการการศึกษานานาชาติในรูปแบบต่างๆกันนับเป็น

โอกาสอันยิ่งใหญ่สำาหรับสหราชอาณาจักร มีการประเมินว่าในปี 2554 

การส่งออกบริการให้การศกึษาสร้างรายได้ถงึ 17.5 พนัล้านปอนด์ให้กบั

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร5

การเติบโตของการศึกษานานาชาติมีสาเหตุหลักมาจากความมีชื่อเสียง 

ของระบบการศกึษาขององักฤษ หลกัสตูรการเรียนการสอนและการสอบ 

ต่างๆที่มีอยู ่ในโรงเรียนนานาชาติมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการ

กำาหนดการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน ทั้งนี้แบรนด์สัญชาติอังกฤษซึ่ง

เก่ียวกับการศกึษาประกอบด้วยหลกัสูตรระดับชาติขององักฤษ (National 

Curriculum of England) จนถึงระดับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทีเ่รียกว่า International General Certificate of Secondary Education 

(IGCSE) และหลกัสูตรสำาหรบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีเ่รยีกว่า A Level 

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวุฒิการศึกษายอดนิยมสำาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

เป็นส่วนใหญ่ ในเวลา 5 ปีที่ผ่านมาการยอมรับของระบบการศึกษาของ 

อังกฤษในระดับโลกมีเพิ่มมากข้ึน โดยเป็น 

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาต ิ 4,183 แห่ง 

ทั่วโลก ซึ่งเพิ่มจาก 2,700 แห่งในปี 25564 

ภาคธรุกจิการให้บรกิารการศึกษาในสหราชอาณาจักร

เป็นตลาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก โดยมี

การขยายตัวในอัตรา 7% ต่อปี นอกจากน้ียงั

เป็นภาคการส่งออกบริการใหญ่ที่สุดอันดับที่ 5 

ของสหราชอาณาจักรซึ่งสร้างมูลค่ามากกว่า 

17.5 พนัล้านปอนด์ให้กบัเศรษฐกจิของประเทศ 

การให้บริการการศึกษาในระดับนานาชาตเิป็น

สินค้าท่ีพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกกระทบโดยภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย จากผลการวิจัยของ ไอเอสซี 

อุปสงค์สำาหรับโรงเรียนมีโอกาสมากที่จะขยาย

ตวัเพิม่ขึน้ทัง้นีถ้งึแม้ว่าราคาของนำา้มนัและก๊าซ

จะลดลงและมผีลกระทบในทางลบต่อตลาดของ

คนท่ีอาศยัอยูใ่นต่างประเทศในปีการศกึษาท่ีผ่านมา 

แต่จำานวนของนักเรียนทั้งหมดที่มีอายุระหว่าง 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน): รายงานประจำาปี 2560
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศ 3 อันดับแรก

3-18 ปี ซึ่งสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติต่างๆที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนในตะวันออกกลาง

และเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ยงัคงมกีารเตบิโตในอัตรา 8.7% 

และ 10.1% ตามลำาดบัเม่ือเทียบปีต่อปี โดยท่ีภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกมีอัตราการเติบโตสูงสุดอยู่ที่ 13% ทั้งนี้เป็นผล

มากจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอุปสงค์ในจีน หลังจากที่

ได้ประกาศ ยกเลกินโยบายทีก่ดีกนัการให้บรกิารการศกึษา

ระดับนานาชาติภายในประเทศ1

เนื่องจากนักศึกษาต่างชาติต ้องการได้รับคุณวุฒิของ 

สหราชอาณาจักรท่ีมีคุณภาพดีในประเทศของเขาเอง 

แบรนด์อังกฤษในด้านการเรียนการศึกษาจึงเป็นการ 

ก้าวต่อไปข้างหน้าท่ีสำาคัญท่ีธุรกิจสามารถจะใช้ประโยชน ์

ได้มากที่สุดจากโอกาสอันมหาศาลที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

ตอ่ไป โดยที่สหราชอาณาจักรจะมีบทบาทที่สำาคัญอย่างยิง่

ในการให้การศกึษากบันักเรยีนจำานวนหลายล้านคนทัว่โลก

และเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ธุรกิจโรงเรียน 

นานาชาติและการลงทุนในระยะต่อไปในตลาดนี้มีอนาคต 

ที่สดใสมาก ผลการวิจัยของไอเอสซี ทำานายว่าภายในป ี

2569 ตลาดโรงเรยีนนานาชาตทิีส่อนให้กบัเด็กตัง้แต่ระดบั 

อนุบาลจนถึงเกรด 12 จะมีโรงเรียนทั้งหมดถึง 16,000 

โรงเรยีนทัว่โลก โดยสอนให้กบันกัเรยีนจำานวน 8.75 ล้านคน 

และสร้างรายได้ในรปูค่าเล่าเรยีนถงึ 89 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั4

ที่มา:

1.	 “Increasing	global	demand	for	English-Medium	K-12	Education.”	ISC	Research,	ISC	News,	July	2016,	
	 www.iscresearch.com/news/isc-news/isc-news-details/~post/increasing-global-demand-for-english-medium-k-12-education-20170202.

2.	 Gaskell	,	Richard.	“Demand	for	Western	Ed	Continues	to	Expand.”	TIE	,	TIE	,	3	Feb.	2017,	
	 www.iscresearch.com/uploaded/Files/Publicity/The_TIE_article_-_February_2017.pdf.

3.	 “International	Schools	-	Global	Trends.”	Winter’s,	Winter’s,	www.wintersschoolfinder.com/articles/international-schools-global-trends/.

4.	 Gaskell,	Richard.	“International	schools	market	in	Thailand	predicted	to	strengthen.”	Linkedin,	25	Oct.	2015,.	
	 https://www.linkedin.com/pulse/british-education-awards-recognise-leading-richard-gaskell/.

5.	 Morrison,	Nick.	“The	World’s	Biggest	Education	Market	is	Opening	for	Buisness.”	Forbes,	Forbes,	27	Dec.	2017,	
	 www.forbes.com/sites/nickmorrison/2017/12/27/worlds-biggest-education-market-is-opening-for-business/#7b02ca50514a.

ที่มา: รายงานของ NASFA / Australian Gov / Universities UK

ออสเตรเลยี
5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรฐั

สหรฐัอเมรกิา
15 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรฐั

สหราชอาณาจกัร
6.5 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรฐั

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังต่อไปนี้

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด  
(สาธารณรัฐมอริเชียส) 

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด 
(เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)

บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ซิพ จ�ากัด
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์) 

บริษัท เอชวายยูเค จ�ากัด
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์) 

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต
เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด 

บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด 
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์) 

70%

99.99%

96.45%

100%

100%

100%

100% 100%
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1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อ :  CGD

ที่ตั้ง :  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท :  0107538000177 (บมจ.540)

ประเภทธุรกิจ :  การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน :  8,966,127,954 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำานวน 8,966,127,954 หุ้น 

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว :  8,266,127,954 บาท ประกอบด้วยหุ้น 8,266,127,954 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

มูลค่าตราสารหนี้คงค้าง :  บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน คงค้าง มูลค่ารวม 680 ล้านบาท 

  และมีตราสารหนี้ระยะยาวคงค้าง มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท 

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

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 จำากัด

ประเภทธุรกิจ :  ซื้อขายให้เช่า ดำาเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์และการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

ที่ตั้ง :  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 210.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำานวน 21,000,000 หุ้น 

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ติดต่อ :  โทรศัพท์ 0-2658-7888 โทรสาร 0-2658-7880

สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท :  บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด๊นซ์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ :  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท

ที่ตั้ง :  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ทุนจดทะเบียน :  131,193,880 บาท ประกอบด้วยหุ้นบุริมสิทธิ จำานวน 6,690,900 หุ้น 

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามัญ จำานวน 6,428,488 หุ้น 

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนชำาระแล้ว :  32,805,970 บาท (เรียกชำาระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท)

ติดต่อ :  โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880

สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 

  (ถือหุ้นผ่านบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำากัด) 

ชื่อบริษัท :  บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

ประเภทธุรกิจ :  รับเหมาก่อสร้างอาคาร และซ่อมแซมอาคาร

ที่ตั้ง :  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 1.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำานวน 100,000 หุ้น 

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ติดต่อ :  โทรศัพท์ 0-2658-7888 โทรสาร 0-2658-7880

สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

ชื่อบริษัท :  บริษัท ซีจีดี ดาต้า จำากัด

   จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

ที่ตั้ง :  Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 139,009,673 ดอลล่าร์ฮ่องกง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำานวน 139,009,673 หุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์ฮ่องกง 

สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
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ชื่อบริษัท :  บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จำากัด

   จดทะเบียนในสาธารณรัฐมอริเชียส

ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

ที่ตั้ง :  8th Floor, Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 17,912,281 ดอลล่าร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำานวน 17,912,281 หุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ 

สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

ชื่อบริษัท :  บริษัท ซีจียูเค 1 จำากัด 

  จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์

ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง :  Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 5,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำานวน 5,000,000 หุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง

สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 96.45 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 

  (ถือหุ้นผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จำากัด)

ชื่อบริษัท :  บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จำากัด 

   จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์

ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

ที่ตั้ง :  Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 5,035,370 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำานวน 5,035,370 หุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง

สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 96.45 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 

ชื่อบริษัท :  บริษัท เอชวายยูเค จำากัด

   จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์

ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง :  Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 1 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำานวน 1 หุ้น 

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง

สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
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3. บุคคลอ้างอิงอื่น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

   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 จำากัด

   อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 

   เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535

และประกาศสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วข้องจำานวน 12 ท่าน ในจำานวนนีม้กีรรมการอิสระ 7 ท่าน

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1   นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2   พล.ต.อ.พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ

3   นายศุภกร พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4   พล.ต.อ.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 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยของปี 2560 ระหว่างวันที ่1 มกราคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560 มดีงันี้ 

*  นายสดาวุธ เตชะอุบล ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

** พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สุวรรณ ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการของบริษัทโดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 12/12 - -

2 นายสดาวุธ เตชะอุบล* 8/8 - -

3 พล.ต.อ.พัชรวาท 
วงษ์สุวรรณ**

1/3 - -

4 นายศุภกร พลกุล 10/12 11/11 3/3

5 พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี 10/12 9/11 3/3

6 นายชู เฟ็ง เช 12/12 11/11 -

7 นายกวินธร อัตถากร 9/12 - -

8 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ 
ลวณะมาลย์

12/12 - -

9 พล.ต.ต.อิทธิพล 
อิทธิสารรณชัย

4/12 - -

10 นายเบน เตชะอุบล 12/12 - 3/3

11 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 6/12 - -

12 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย 7/12 - -

13 นายยู ซิง ซี 6/12 - -

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเบน เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม

2. กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

 การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

3. ร่วมกับคณะผู้บริหารกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นและให้เกิดขึ้นจริง

4. พิจารณาและหารือเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและ นโยบายของบริษัท  

 รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ การลงทุนต่างๆ การก่อหนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายการบริหารงานเป็นต้น

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
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หมายเหตุ: 

1. นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ ได้รับอนุมัติให้ดำารงตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

2. นายจอร์น แอชลี่ เนลสัน ได้รับอนุมัติให้ดำารงตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบริหารสินทรัพย์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560

5. พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส

6. กำาหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม และให้มีระบบควบคุมภายในที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการบริหาร

 ความเสี่ยงที่เหมาะสม

7. กำากับดูแลให้มีการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ให้มีการทำาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

8. กำากับดูแลให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม

9. พิจารณามอบอำานาจให้ประธานเจ ้าหน้าที่บริหาร มีอำานาจดำาเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ และติดตาม 

 ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

10. ติดตามการดำาเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าในการดำาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

11. กำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ผู ้บริหารระดับสูงเป ็นผู ้ปฏิบัติตามนโยบาย 

 และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำา และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการบริหารความเส่ียง 

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำากับดูแลให้บริษัท 

 มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

2. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีคณะผู้บริหารตามนิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

จำานวน 7 ท่าน ดังนี้  

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1   นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2   นายเบน เตชะอุบล รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ (รักษาการ)

3   นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน

4   นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ

5   นายจอร์น แอชลี่ เนลสัน รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบริหารสินทรัพย์

6   นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการขาย

7   นายวรากร เตชะมนตรีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนา

8   นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้กำากับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

 และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนกำากับ ดูแลการบริหาร 

 กิจการของบรษิทัให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อกำาหนด คำาสัง่ มตทิีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืมต ิทีป่ระชมุ 

 คณะกรรมการ และคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัททุกประการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การกำากับดูแลกิจการที่ ดี 

 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยการมอบ

  อำานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจ และ/หรอื ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับบรษิทั 

   คำาสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทได้กำาหนดไว้

3. ตดิตามและประเมินผลการดำาเนนิงานของบริษทัอย่างสมำา่เสมอ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษทั

   และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษัท

4. พิจารณาการเข้าทำาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทรวมทั้งกำาหนดขั้นตอน

 และวิธีการจัดทำาสัญญาดังกล่าว 

5.  พิจารณาผลกำาไรและขาดทนุของบรษิทั การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิปันผลประจำาปี เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ

6. พิจารณาจัดสรร เงินบำาเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้าง

 ของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำากิจการให้บริษัท

7. มีอำานาจอนุมัติธุรกรรมของบริษัทตามรายละเอียดจำานวนเงินที่ได้กำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนินการ เช่น 

 7.1. รายการประเภทสนิทรพัย์หรอืบริการกบับคุคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยมขีนาดรายการไม่เกิน 1 ล้านบาท หรอืไม่เกนิร้อยละ

  0.03 ของ NTA (จำานวนที่สูงกว่า)

 7.2. รายการประเภทความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท 

  หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (จำานวนที่สูงกว่า)

 7.3. การขออนมุตัซิือ้คอมพวิเตอร์ เฟอร์นเิจอร์ เครือ่งใช้สำานกังานเพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน ทีม่วีงเงนิไม่เกนิ 10 ล้านบาท ต่อครัง้ เป็นต้น

 7.4. การอนุมัติในการทำาลายทรัพย์สิน หรือการตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีโดยไม่มีมูลค่าซากในวงเงิน

  ไม่เกิน 10 ล้านบาท

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย ช่อดอกรัก ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้ ทั้งนี้เพื่อให้การ

ดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบรษิทั ในการประสานงานเพือ่ให้การจดัประชมุกรรมการบรษิทั และการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทั  

 เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทแนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เช่น พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 เป็นต้น

2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้คำาปรึกษาเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทกฎและระเบียบ 

 ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงหน้าที ่

 การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
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รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนเงิน (บาท)

1   นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 750,000

2   นายสดาวุธ เตชะอุบล รองประธานกรรมการ 305,000

3   พล.ต.อ.พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ 110,342

4   นายศุภกร  พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

600,000

5   พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

525,000

6   นายชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 525,000

7   นายกวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ 450,000

8   พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ 

     ลวณะมาลย์

กรรมการอิสระ 450,000

9   พล.ต.ต.อิทธิพล 

     อิทธิสารรณชัย

กรรมการอิสระ 450,000

10 นายเบน เตชะอุบล กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

240,000

11 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล กรรมการ 450,000

4. จดัทำาและเกบ็รกัษาเอกสารสำาคญัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนัดประชมุคณะกรรมการบรษิทั รายงานกาประชมุ

 คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการม ี

 ส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำานวน 5,605,342 บาท 

(รวมโบนัสคณะกรรมการของปี 2559 ซ่ึงมาจ่ายในปี 2560 จำานวน 540,000 บาท) ซ่ึงแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส 

คณะกรรมการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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หมายเหตุ:  

- กรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่ากรรมการอื่น

- ไม่มีค่าตอบแทนสำาหรับการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ล�าดับที่ ฝ่าย จ�านวนพนักงาน (คน)

1   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1

2 ส่วนงานกำากับดูแลกิจการ 1

3 สำานักตรวจสอบภายใน 2

4 ส่วนงานพัฒนา 6

5 ส่วนงานโครงการ 13

6 ส่วนงานขาย 14

7 ส่วนงานการตลาด 6

8 ส่วนงานปฏิบัติการ 36

9 ส่วนงานลงทุน 2

10 ส่วนงานบัญชี 9

11 ส่วนงานบริหารสินทรัพย์ 1

                จ�านวนพนักงานทั้งหมด 91

  (ข) ผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

เป็นจำานวนเงินรวม 42,058,569 บาท และ 36,612,604 บาท ตามลำาดับ 

 2) ค่าตอบแทนอื่นๆ 

  (ก) เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจำานวนเงินรวม 1,100,078 บาท และ 1,009,675 บาท ตามลำาดับ 

5. บุคลากร  

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีพนักงาน แบ่งตามแต่ละสายงานได้ดังนี้  

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนเงิน (บาท)

12 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย กรรมการ 300,000

13 นายยู ซิง ซี กรรมการ 450,000

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
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 3)  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งและเป็นกลไกสำาคัญท่ีจะทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จ 

จงึมนีโยบายในการพัฒนาบคุลากรของบรษิทัให้มคีวามเป็นมอือาชพี สามารถทำางานในปัจจบุนัได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ และมีความพร้อม 

มีศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตนอกจากนี้ยังเน้นให้บุคลากรของบริษัทมีความสามารถ 

ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองผ่านการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท และการจัดส่งบุคลากร 

เข้ารับการฝึกอบรมภายนอกอย่างสมำ่าเสมอ  

โดยที่ผ ่านมาบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความคาดหวัง 

รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าอบรม 

ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง 

ค่าตอบแทน  (หน่วย : บาท) ปี 2560 ปี 2559

เงินเดือน โบนัส 70,547,751 62,275,019

ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ 1,120,458 1,180,342

ค่าตอบแทนพิเศษ 8,753,770 4,165,315

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 1,950,181 1,604,052

รวม 82,372,160 69,224,728

 2) ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.)

ค่าตอบแทนรวมของบคุลากรของบรษิทัสำาหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย เงนิเดอืน โบนสั ค่าล่วงเวลาเบีย้เลีย้ง 

สวสัดกิาร ค่าตอบแทนพิเศษและเงนิสมทบกองทุนสำารองเลีย้งชพี จำานวนทัง้สิน้ 82,372,160 บาท  และ 69,224,728 บาท ตามลำาดบั
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ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

เงนิสำารองตามกฎหมาย และเงนิสำารองต่างๆ ทัง้หมด อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจกำาหนดให้การจ่ายเงนิปันผลมอัีตราน้อยกว่าอตัราทีก่ำาหนด

ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

งานของบริษัท ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น 

เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำาเนินการรายงาน 

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้

นติบิคุคล เงนิสำารองตามกฎหมาย และเงนิสำารองต่างๆ ทัง้หมด โดยจะพจิารณาประกอบกบักระแสเงนิสด ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่อง 

และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดทำาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1 นายสดาวุธ เตชะอุบล 1,646,933,091 19.92

2 นายเบน เตชะอุบล 1,397,626,424 16.91

3 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 713,937,000 8.64

4 นายทอมมี่ เตชะอุบล 639,833,545 7.74

5  นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.25

6  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 182,740,400 2.21

7  RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 181,153,100 2.19

8  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 166,899,621 2.02

9  นายสำาเริง มนูญผล 152,670,600 1.85

10  CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 142,000,000 1.72

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
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นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ 

อายุ : 72
การศึกษา : • ปริญญาโท และปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   Michigan State University, USA
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา (Humanities) จาก Schiller International University, UK
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 IOD 
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14/2555 
 • Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556 IOD 
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557 IOD
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 36/2559 IOD
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :        ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :      ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ      2549 – ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      2558 – ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   2557 – ปัจจุบัน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี        2557 – ปัจจุบัน
• กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 2550 – ปัจจุบัน  

บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำากัด
• ประธานบริษัท          2553 – ปัจจุบัน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล     2556 – 2559
  และกรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท  

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   2555 – 2559

หอการค้าอังกฤษ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์         2550 – ปัจจุบัน

กระทรวงการต่างประเทศ 
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเอกอัครราชทูต    2546 – 2549
  ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รองประธานกรรมการ 

อายุ : 68
การศึกษา : • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2 
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นักเรียนนายร้อยตำารวจ รุ่นที่ 25 โรงเรียนนายร้อยตำารวจ 
การอบรม :  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ       2560 – ปัจจุบัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   2559 – ปัจจุบัน 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง     2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ    2556 – ปัจจุบัน
  และกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
• ที่ปรึกษา         ปัจจุบัน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ       2557 – ปัจจุบัน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
• ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ       2551
• รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ       2548
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ      2545
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นายเบน เตชะอุบล

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 39
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (LLB), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี Commerce (BCOM), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม :  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       16.91%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน  2552 – ปัจจุบัน
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จำากัด
• กรรมการ         2557 – ปัจจุบัน 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำากัด
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จำากัด
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จำากัด
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัท คันทรี่ สเตท จำากัด
• กรรมการ         2561 – ปัจจุบัน

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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นายศุภกร พลกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

อายุ : 60
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม :  • 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  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ        2549 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

บริษัท สวนปาล์มฟาร์มนก จำากัด
• กรรมการผู้จัดการ         2561 – ปัจจุบัน
   
บริษัท รีเลติ้ง บิสซิเนส จำากัด
• กรรมการ         2561 – ปัจจุบัน

บริษัท มาคอ บรีดดิ้ง แอนด์รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำากัด
• กรรมการผู้จัดการ        2561 – ปัจจุบัน

สมาคมอัสสัมชัญ (สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ)
• กรรมการและอุปนายก       2543 – 2561 
   
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำากัด
• กรรมการผู้จัดการ        2557 – 2561
• กรรมการอิสระ          2544 – 2556

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ         2548 – 2558
  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

บริษัท เอ-โฮสต์ จำากัด 
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ     2549 – 2556

บริษัท บ้านเกาะริมนำ้า จำากัด
• กรรมการ         2537 – 2556

บริษัท ไทยเน็กซ์ จำากัด
• กรรมการผู้จัดการ        2532 – 2556
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พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

อายุ : 60
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
การอบรม :  • Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 IOD 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553 IOD
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 146/2554 IOD
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2554 IOD
 • Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 12/2554 IOD
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2552 – ปัจจุบัน

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
• ที่ปรึกษา         2561 – ปัจจุบัน

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำากัด
• ประธานกรรมการ        2560 – ปัจจุบัน

บริษัท สเตรกา จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ        2560 – ปัจจุบัน

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ     2557 – ปัจจุบัน
  
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                2557 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน             2554 – ปัจจุบัน

ประวัติคณะกรรมการบริษัท



บริษัท หนังสือพิมพ์ ซินเสียน เยอะเป้า จำากัด
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    2553 – ปัจจุบัน

บริษัท ฟูสิน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย) จำากัด
• กรรมการ             2555 – ปัจจุบัน

บริษัท ริชแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
• กรรมการ             2558 – ปัจจุบัน

มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำารวจและครอบครัว
• กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ        2545 – ปัจจุบัน

สมาคมอุตสาหกรรมไทย
• ที่ปรึกษา         2554 – ปัจจุบัน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาพิเศษสำานักงานตำารวจแห่งชาติ     2560 – ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ       2559 – 2560
• ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 9       2558 – 2559
• ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 7       2557 – 2558
• รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาตำารวจภูธรภาค 4    2556 – 2557
• รองผู้บัญชาการ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ    2555 – 2556

• รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาตำารวจภูธรภาค 8    2554 – 2555

นายชู เฟ็ง เช

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ 

อายุ : 50
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Science in Electrical Engineering, the Cooper Union, USA 
การอบรม :  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     2552 – ปัจจุบัน
  
บริษัท มาร์จินอล จำากัด
• รองกรรมการผู้จัดการ        2548 – ปัจจุบัน
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์

กรรมการอิสระ

อายุ : 65
การศึกษา : • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    2561 – ปัจจุบัน
  
กองทัพอากาศ
• รองผู้บัญชาการทหารอากาศ       2555 – 2556
• เสนาธิการทหารอากาศ         2554 – 2555
• รองเสนาธิการทหารอากาศ        2552 – 2554
• ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธบริการ     2551 – 2552

นายกวินธร อัตถากร

กรรมการอิสระ 

อายุ : 43
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Mechanical Engineering with Business Management (Hons), 
   University of Sussex Brighton, UK
การอบรม :  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ         2552 – ปัจจุบัน
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บริษัท อาร์ทลิงค์ จำากัด
• กรรมการ         2545 – ปัจจุบัน

มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย
• รองประธานกรรมการ       2542 – ปัจจุบัน
  
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ         2554 – ปัจจุบัน

บริษัท เอคโค่ 360 จำากัด
• ประธานกรรมการ        2553 – 2558

บริษัท โอโซน เทคโนโลยี จำากัด

• กรรมการผู้จัดการ        2549 – 2553

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
 
กรรมการอิสระ

อายุ : 51
การศึกษา : • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ (นรต. 43)
 การอบรม :  • หลักสูตรนักบริหาร การยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร.13) 
   สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Supervisory Criminal Investigation Course สถาบัน ILEA 
   (International Law Enforcement Academy) สหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ         2558 – ปัจจุบัน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
• รองผู้บัญชาการ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง     2560 – ปัจจุบัน
• ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม     2559 – 2560
• ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนครนายก     2557 – 2559
• ผู้บังคับการอำานวยการ สำานักงานส่งกำาลังบำารุง     2556 – 2557
• รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง   2554 – 2556

• รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง   2552 – 2554
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นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล

กรรมการ 

อายุ : 47
การศึกษา : • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม :  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554 IOD   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       3.25%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ         2553 - ปัจจุบัน

นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย

กรรมการ 

อายุ : 37
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Imperial College London
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ University College London

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       0.32%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     2556 – 2559
• ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ       2553 – 2556

The Great Room
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       2559 – ปัจจุบัน

Capital H Private Ltd.
• กรรมการ         2558 – ปัจจุบัน

Credit Suisse
• Business development       2552

Citigroup
• Strategy, Merger & Acquisitions     2548 – 2551

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน): รำยงำนประจ�ำปี 2560
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นายยู ซิง ซี

กรรมการ 

อายุ : 34
การศึกษา : • ปริญญาตรี Business, Marketing and Advertising, University of Technology,
   ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       1.72%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ         2558 – ปัจจุบัน

Epic Capital
• ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ       2561 – ปัจจุบัน 

ED Ventures Ltd.
• ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ       2559 – ปัจจุบัน 

Campfire 
• ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ       2558 – ปัจจุบัน 

Nikuya 298
• กรรมการ         2555 – ปัจจุบัน 

Providore Global Australia
• ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ       2554 – ปัจจุบัน  

Ancardi, Hong Kong 
• ผู้ก่อตั้ง         2551 – ปัจจุบัน   

Ancardi Capital
• กรรมการ         2549 – ปัจจุบัน
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ประวัติคณะผู้บริหาร

นายเบน เตชะอุบล

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 39
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (LLB), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี Commerce (BCOM), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม :  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       16.91%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน  2552 – ปัจจุบัน
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จำากัด
• กรรมการ         2557 – ปัจจุบัน 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำากัด
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จำากัด
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จำากัด
• กรรมการ         2556 – ปัจจุบัน

บริษัท คันทรี่ สเตท จำากัด
• กรรมการ         2561 – ปัจจุบัน

ประวัติคณะผู้บริหาร



บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน): รำยงำนประจ�ำปี 2560
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นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก

เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อายุ : 34
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม :  • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 14/2016 IOD
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 67/2015 IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน    2555 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จำากัด
• กรรมการ         2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จำากัด
• กรรมการ         2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ออสสิริส จำากัด 
• ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน     2552 – 2555

นายจอร์น แอชลี่ เนลสัน

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบริหารสินทรัพย์ 

อายุ : 52
การศึกษา : • ประกาศนียบัตรผู้บริหารโรงแรม  American Hotel & Motel Associationn

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบริหารสินทรัพย์    2560 – ปัจจุบัน

บริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำากัด
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์     2554 – 2559

อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป
• ผู้จัดการทั่วไป         2541 - 2554
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นางสาวกิติมา  กฤติยาโชติปกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานขาย  

อายุ : 45
การศึกษา : • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University Of Baltimore, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานขาย     2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 
• ผู้อำานวยการฝ่ายขาย และการตลาด     2549 – 2557 
  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

• ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ แผนกงานโครงการอาคารสูง   2545 – 2548

นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ  

อายุ : 42
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       0.0087%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ     2560 – ปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการ ส่วนงานบัญชี และการเงิน     2557 – 2560 

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการ สายงานวางแผน และวิเคราะห์ทางการเงิน    2551 - 2557

ประวัติคณะผู้บริหาร
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นายวรากร เตชะมนตรีกุล

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนา 

อายุ : 39
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Savannah College of Art and Design, USA
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนา     2559 - ปัจจุบัน
• ผู้อำานายการ ส่วนงานพัฒนา       2557 - 2559

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานายการ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสินค้า     2555 - 2557

Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart, and Associates Atlanta, GA, USA

• Senior Architect        2549 - 2555

น.ส.ภัทรา กันตะสิริพิทักษ์

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน  

อายุ : 34
การศึกษา : • ปริญญาตรี Commerce, University of Melbourne, Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :       ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :     ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน      2559 – ปัจจุบัน

บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำากัด 
• รองประธานกรรมการ ส่วนงานลงทุนและโครงการ    2557 – 2559

บริษัท แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำากัด
• ผู้บริหาร ส่วนงานลงทุน       2555 – 2557

บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำากัด 
• ผู้บริหาร ส่วนงานวาณิชธนกิจร       2550 – 2554 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด
• นักวิเคราะห์ ส่วนงานตลาดทุน       2549 – 2550
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาของ CGD

บริษัท คันทร่ี กรุ ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2525 ในรูปแบบบริษัทจำากัด

ในชื่อบริษัท ไดอาน่าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำากัด โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก ประเภทห้างสรรพสินค้า ในเดือนกรกฎาคม 2549 

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดราก้อน วัน จำากัด (มหาชน) รวมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจการลงทุน

โดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) และได้เข้าเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) ในวันที ่25 มถินุายน 

2550 ต่อมาบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการบริหารโดยมี นายเบน เตชะอุบล เข้ามาเป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ และดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประกอบกับบริษัทได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายฐานธุรกิจไปยัง 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2553   

ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer – EBT) จากบริษัท แลนด์มาร์ค

ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำากัด (“LDG”) ซึ่งการซื้อและรับโอนกิจการจาก LDG นั้น มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นการ

จดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทได้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG เสร็จสมบูรณ์ 

โดยมีนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ มีนายเบน เตชะอุบล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีกลุ่ม 

ของนายเบน เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกันจำานวน 4,153,680,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.13 ของทุนชำาระแล้ว 

ของบรษิทั หลงัจากนัน้บรษิทัได้ย้ายหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ไปยงัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (SET) โดยเริ่มชื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นต้นมา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่

1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

 1.1 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาได้แก่ โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 

  กรงุเทพ ณ แม่นำา้เจ้าพระยา ซึง่ดำาเนินงานโดยบรษิทั และบรษิทัแลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จำากดั และ โครงการอลิเีม้นท์ ศรีนครินทร์ 

  นอกจากนัน้บริษัทยงัมแีผนท่ีจะพฒันาโครงการใหม่จากทีดิ่นทีเ่พิง่ได้มาในปี 2560 อกี 2 โครงการ ได้แก่ทีด่นิทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา 

  และที่ดินย่านถนนพระราม 3

 1.2 ธรุกิจพฒันาอสังหารมิทรพัย์ประเภทโรงแรม ซึง่ปัจจบุนัมีโรงแรมท่ีอยูร่ะหว่างการพัฒนา 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมคาเพลลา กรงุเทพ  

  และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2. ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

 2.1 บริษัท ซีจียูเค 1 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จำากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น

  ร้อยละ 96.45 ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งตั้งอยู่ท่ีเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร 

  และสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินดังกล่าวได้มีสัญญาเช่ากับผู ้เช่ารายหนึ่งซึ่งใช้ทรัพย์สินนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน

  โดยสัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 15 ปี

 2.2 บริษัท ได้ลงทุนใน อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ต้ังอยู่ที่เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ผ่านการจัดต้ัง 

  บริษัท เอพียูเค จำากัด ซึ่งอาคารศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีสัยญาเช่าระยะยาว โดยมีอัตราการเช่า 100% และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  

  2558 บริษัทมีมติที่ปรุชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้จำาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอพียูเค จำากัด ให้แก่กองทรัสต์ 

  เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงุทนในอสังหาริมทรัพย์กองแรก

  ของประเทศไทยที่มีสินทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 และ กองทรัสต์ได้มีการซ้ือขาย

  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

2.1  โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย

รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

ด�าเนินการ
โดย

ส�าหรับปี 2558 ส�าหรับปี 2559 ส�าหรับปี 2560

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

การดำาเนินงานต่อเนื่อง

รายได้จากการขายอาคารชุด บริษัท 479.37 92.89 351.56 59.58 908.59 82.03

รายได้ค่านายหน้า บริษัท 2.18 0.42 1.11 0.19 1.06 0.10

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์

   เพื่อการลงทุน
CGUK1 - - 27.00 4.58 52.51 4.74

รายได้ดอกเบี้ย

บริษัท

LH

LURH

LWR

LWH

CER

CGUK1

0.68

0.46

0.18

0.19

0.17

0.12

-

0.14

0.08

0.04

0.04

0.04

0.02

-

1.62

0.56

0.18

0.19

0.17

0.12

0.05

0.28 

0.09 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.01 

3.15

1.90

0.18

0.18

0.17

0.12

0.03

0.28

0.17

0.02

0.02

0.02

0.01

-

รายได้เงินปันผล
บริษัท

CGDDP

-

-

-

-

8.78

80.81

1.49 

13.69 

4.24

-

0.38

-

กำาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
CGUK1 - - 7.56 1.28 4.35 0.39
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รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

ด�าเนินการ
โดย

ส�าหรับปี 2558 ส�าหรับปี 2559 ส�าหรับปี 2560

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

การดำาเนินงานต่อเนื่อง

กำาไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

   ล่วงหน้า
บริษัท 2.52 0.49 42.57 7.21 - -

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

   เงินตราต่างประเทศ

บริษัท

LH

HK

(26.26)

35.49

0.04

(5.09)

6.88

0.01

63.39

(11.24)

(0.03)

10.74

(1.90)

(0.01)

(0.19)

125.03

0.02

(0.02)

11.29

-

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
บริษัท

LH

2.35

0.64

0.46

0.12

4.00

-

0.68 

-

-

-

-

-

กำาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
บริษัท

LH

2.70

1.37

0.52

0.27

0.01

-

-

-

-

-

-

-

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย บริษัท 4.34 0.84 - - - -

รายได้อื่น

บริษัท

LH

BCEG

7.60

1.90

-

1.47

0.36

-

10.31

1.13

0.22

1.75 

0.19 

0.04

1.98

4.32

-

0.18

0.39

-

รวมรายได้ 516.04 100.00 590.07 100.00 1,107.64 100.00

การดำาเนินงานที่ยกเลิก

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์

   เพื่อการลงทุน
APUK 91.59 99.89 - - - -

รายได้อื่น APUK 0.10 0.10 - - - -

รวม 91.69 100.00 - - - -

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามสายผลิตภัณฑ์หลักดังนี้   

รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปี 2558 ส�าหรับปี 2559 ส�าหรับปี 2560

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

รายได้จากการขายอาคารชุด 479.37 92.89 351.56 59.58 908.59 82.03

รายได้ค่านายหน้า 2.18 0.42 1.11 0.19 1.06 0.10

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 27.00 4.58 52.51 4.74

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จำากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ได้จำาหน่ายเงินลงทุน 

ในบริษัท เอพียูเค จำากัด ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก” 

บริษัทได้แสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นกำาไรจากการดำาเนินงานที่ยกเลิกในงบกำาไรขาดทุน 

และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2.2  ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ธุรกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ก. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทดำาเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปี 2558 ส�าหรับปี 2559 ส�าหรับปี 2560

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

รายได้ดอกเบี้ย 1.80 0.36 2.89 0.49 5.73 0.52

รายได้เงินปันผล - - 89.59 15.18 4.24 0.38

กำาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

   เพื่อการลงทุน
- - 7.56 1.28 4.35 0.39

กำาไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2.52 0.49 42.57 7.21 - -

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 9.27 1.80 52.12 8.83 124.86 11.27

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 2.99 0.58 4.00 0.68 - -

กำาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 4.07 0.79 0.01 - - -

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 4.34 0.84 - - - -

รายได้อื่น 9.50 1.83 11.66 1.98 6.30 0.57

รวมรายได้ 516.04 100.00 590.07 100.00 1,107.64 100.00
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1. โครงการเจ้าพระยา เอสเตท

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง 64 เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทเป็นผู้ถือสิทธิการเช่าระยะยาวจากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้ให้เช่าช่วงกับ

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำากัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้ทำาการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดโครงการ

1.1 โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา

โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ ณ แม่นำา้เจ้าพระยาเป็นคอนโดมเินยีมหรสูงู 73 ชัน้ จำานวน 355 ยนูติ ก่อสร้างบนทีด่นิโครงการ

เจ้าพระยา เอสเตท โครงการนี้เป็นโครงการระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีฐานะและรสนิยมสูง ช่ืนชอบในการออกแบบที่ทันสมัย บริษัทให้ความสำาคัญกับ 

ทีต้ั่งของโครงการโดยตัง้อยูใ่นทำาเลทีม่ศีกัยภาพบนถนนเจริญกรงุและเป็นท่ีดนิตดิแม่นำา้เจ้าพระยา มทีวิทศัน์ทีส่วยงาม รวมทัง้มกีารเดินทาง 

ที่สะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานีตากสิน และจุดขึ้นลงทางด่วน อีกทั้งมีการบริหารงานโดยนักบริหารงาน

มืออาชีพจากการทำาสัญญากับเครือโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ให้เข้ามาเป็นผู้ดำาเนินงานบริหารโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำากัด 

ประเภทโครงการ โครงการแบบผสมผสาน (Mixed-use)

ที่ตั้งโครงการ ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา (14.2 เอเคอร์)

กรรมสิทธิ์บนที่ดิน สิทธิการเช่าระยะยาว 25 ปี

ส่วนประกอบในโครงการ 1. โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ ณ แม่นำา้เจ้าพระยา (อาคารชดุพกัอาศยั)

2. โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (ธุรกิจโรงแรม)

3. โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา (ธุรกิจโรงแรม)

ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างในปี 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 73 ชั้น จำานวน 355 ยูนิต โดยคาดว่าจะแบ่งเป็น

i. ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน จำานวน 251 ยูนิต

ii. ห้องพักแบบ 3 ห้องนอน จำานวน 73 ยูนิต

iii. ส่วนที่เหลือเป็น ห้องพักแบบ 4 ห้องนอน และเพ้นท์เฮาส์ รวมจำานวน 31 ยูนิต 

จุดเด่นโครงการ - โครงการระดับไฮเอนด์ท่ีมีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

-  ตั้งอยู ่ในทำาเลที่มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นที่ดินติดแม่นำ้าเจ้าพระยา 

 ซึง่เป็นทีด่นิติดรมิแม่นำา้ขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถหาทีด่นิในขนาดและทำาเลใกล้เคยีงกนัได้    

 อีกท้ังยังใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานีสะพานตากสิน เพียง 800 เมตร

 และอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง 2 กิโลเมตร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รายละเอียดโครงการ โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่

จำานวนห้องพัก 101 ห้องสวีท

จุดเด่นโครงการ - โรงแรมระดบัซปุเปอร์ลกัชวัรีท่ีม่แีต่ห้องสวทีทัง้หมดและทกุห้องสามารถมองเหน็ทวิทศัน์

  ของแม่นำ้าเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี

- เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่มีวิลล่าติดริมแม่นำ้าเจ้าพระยา

- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่ง

  ภายในที่หรูหรา และให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เข้าพักอย่างสูงสุด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

1.2 โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ

โรงแรมคาเพลลา กรงุเทพ เป็นโรงแรมซุปเปอร์ลกัชัวรี่ในรูปแบบโลว์ไรซ์ ที่มีแตห่้องพักแบบสวีททัง้หมด จำานวน 101 ห้อง ตั้งอยู่บนเนื้อที่

ของโครงการทั้งหมด 4,280 ตารางวา การตกแต่งจะเน้นความหรูหราในทุกองค์ประกอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ และการตกแต่ง

เฟอร์นิเจอร์ แม้กระทั่งแสงไฟ โดยที่การตกแต่งจะใช้สีโทนอบอุ่นสบายตา โรงแรมจะเน้นจุดขายที่ ความหรูหรา ความเป็นส่วนตัวของ 

ผู้เข้าพักและคุณภาพของการบริการ โดยที่พนักงานสามารถให้การบริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงเนื่องจากจำานวนห้องพักที่มีเพียง 101 ห้อง 

นอกจากนีโ้รงแรมยงัให้บรกิารด้านอาหารและเครือ่งด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชมุ และสิง่อำานวยความสะดวกอืน่ฯ เช่น ห้องออกกำาลงักาย 

สปา สระว่ายนำ้า ฯลฯ

จุดเด่นโครงการ - โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่ง

  ภายในที่หรูหรา และใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้

  งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้อยู่อาศัยสามารถรับบริการและสิ่งอำานวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการที่

  อยู่ใกล้เคียงได้

- มกีารบรหิารงานโดยนกับรหิารงามมอือาชพี ซึง่เปน็เครอืโรงแรมท่ีมชีือ่เสยีงระดบัโลก

พื้นที่ขาย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร

ราคาขายเฉลี่ย ประมาณ 330,000 บาทต่อตารางเมตร

มูลค่าโครงการ ประมาณ 21,000 ล้านบาท 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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รายละเอียดโครงการ โรงแรมสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง

จำานวนห้องพัก 300 ห้อง

จุดเด่นโครงการ - การออกแบบและตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ทซึ่งมีสวนที่ออกแบบให้มีลักษณะ 

  ต่างกนัหลายรูปแบบ-เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรงุเทพฯ ทีม่วีลิล่าตดิรมิแม่นำา้เจ้าพระยา

- โรงแรมมีพื้นประมาณ 22 ไร่ (9 เอเคอร์) และมีหน้ากว้างติดริมแม่นำ้าเจ้าพระยา

  ถึง 200 เมตร

- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่ง

  ภายในที่หรูหรา และใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งาน

  พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

- ห้องแกรนด์ บอลรมูทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 1,400 ตารางเมตร ซึง่จะเป็นห้องจดัเลีย้งรมินำา้

 ขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติิ

1.3 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง มีห้องพักทั้งหมดจำานวน 300 ห้อง ตั้งอยู่บนเนื้อที่

กว่า 22 ไร่ (9 เอเคอร์) อีกทั้งมีการออกแบบและตกแต่งสไตล์รีสอร์ท และมีโครงสร้างอาคารที่ไล่ระดับเพื่อให้ลูกค้าที่เข้าพักได้สัมผัส 

กับทัศนียภาพริมนำ้าอย่างไร้ขีดจำากัด และยังมีสวนที่ออกแบบให้มีลักษณะต่างกันหลายรูปแบบ นอกจากนี้โรงแรมยังมีบริการร้านอาหาร 

ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยงที่ทันสมัย รวมไปถึงแกรนด์บอลรูมริมนำ้า

2. โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

รายละเอียดโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย

ที่ตั้งโครงการ ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 13 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา 

พื้นที่ขาย 45,000 ตารางเมตร 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รายละเอียดโครงการ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจ

ด้านการศึกษา

ที่ตั้งทรัพย์สิน Ovingdean Hall, Greenways, Ovingdean, Brighton, London

พื้นที่ให้เช่า 881,654 ตารางฟุต

อัตราการเช่า 100%

ระยะเวลาสัญญาเช่า สัญญาเช่าสิ้นสุดปี 2575

2. โครงการ Anchorage Point

บริษัท ได้ลงทุนใน อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตั้งอยู่ที่เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ผ่านการจัดตั้งบริษัท เอพียูเค 

จำากัด ซึ่งอาคารศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีสัยญาเช่าระยะยาว โดยมีอัตราการเช่า 100% และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 บริษัทมีมติ 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้จำาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอพียูเค จำากัด ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงุทนในอสังหาริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทยที่มีสินทรัพย์ 

อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และกองทรัสต์ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ข. ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บริษัทดำาเนินโครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ Ovingdean Hall

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซีจียูเค 1 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองไบรตัน 

ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินดังกล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจด้านการ

ศึกษา โดยสัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 15 ปี

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำานวน 7 อาคาร ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัย

แบบ 1-2 ห้องนอน และเพื่อการพาณิชย์ รวม 1,059 ยูนิต 

จุดเด่นโครงการ โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ในซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 อยู่ตรงข้ามกับ 

หา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควร ์สิง่อำานวยความสะดวกประกอบดว้ยสระวา่ยน้ำาขนาดใหญ ่

ห้องออกกำาลังกาย สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ร้านค้า และอื่นๆ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มครอบครัวท่ีมีรายได้ระดับล่างถึงปานกลาง รายรับรวมต่อเดือน 35,000 บาท ข้ึนไป

ราคาขายเฉลี่ย ประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร

มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,700 ล้านบาท

ระยะเวลาดำาเนินการ ปัจจุบัน การก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
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ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน 

1. งบการเงิน

1)  งบการเงิน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

หรอื CGD ดำาเนนิธรุกจิหลกัเกีย่วเนือ่งกบัอสงัหารมิทรัพย์ในด้าน

การพัฒนาและการลงทนุในอสังหารมิทรัพย์ ทัง้ในและต่างประเทศ

ตั้งแต ่ป ี 2553 เป ็นต ้นมา ในส่วนของการพัฒนาธุรกิจ 

อสงัหาริมทรพัย์ในปี 2558 นบัว่าบรษิทัประสบความสำาเรจ็อย่างสงู

จากการเปิดตัวโครงการโฟร์ซีซ่ันส์ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 

ซึ่งเป็นโครงการแบบผสมผสานริมแม่นำ้าเจ้าพระยา โดยโครงการ

ได้รับการตอบรับที่ดีมากในวงกว ้างหลังเป ิดตัวไปในเดือน

มกราคม 2558 สามารถทำาลายสถิติหลายด้านของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือการทุบสถิต

ยอดขายสูงสุดในโรดโชว์ต่างประเทศ ที่สำาคัญคือโครงการ 

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ได้รับการยอมรับว่าเป็น

บรรทัดฐานใหม่สำาหรับโครงการที่พักอาศัยระดับซูเปอร์ลักชัวรี่

ในเอเชีย ความสำาเร็จเหล่านีย่้อมมผีลต่อราคาของยูนติทีเ่หลอือยู่

ทำาให้บริษทัสามารถสร้างรายได้ทีสู่งมากข้ึนในอนาคต โดยมยีอดจอง 

จากการเปิดขาย โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นำา้เจ้าพระยา อย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่เปิดตวัโครงการในเดอืน

มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และในส่วนของโครงการอิลีเม้นท์ 

ศรีนครินทร์ ได้ทำาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2558 

และมีการขายรวมถึงโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเน่ืองจนปัจจุบัน 

โดยในปี 2560 ได้มีการเปิดเฟสท่ี 4 ซ่ึงเป็นเฟสสุดท้ายของ

โครงการและได้รับการตอบรบัทีด่มีาก โดยสร้างรายได้ให้กบับริษัท

ในปี 2560 ถึง 908.6 ล้านบาท ซึ่งมากที่สุดนับต้ังแต่เริ่ม 

มีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยเป ็นรายได ้หลักของกลุ ่มบริ ษัท 

ในปี 2559 และ 2560 สำาหรบัธรุกจิด้านการลงทุน ในระหว่างปี 

2559 บรษิทั ซีจยีเูค 1 จำากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัลงทนุโดย

ผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จำากัด (บริษัทย่อยที่บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 96.45) ได้เข้าซ้ือทรัพย์สิน ตั้งอยู่ที่เมืองไบรตัน 

ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยท่ีดิน 20.24 เอเคอร์ (ประมาณ 

881,654 ตารางฟุต) อาคารเรียน หอพัก สิ่งอำานวยความสะดวก

รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มูลค่า 842 ล้านบาท ทรัพย์สิน

ดังกล่าวได้มสีญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหนึง่ซึง่ใช้ทรพัย์สนิดงักล่าวใน

การประกอบธุรกิจโรงเรียนโดยสัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 

15 ปี ซึง่ปี 2560 สร้างรายได้ให้กบักลุม่บริษทัได้ถึง 52.5 ล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้เข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย 

(APUK) เพือ่ซือ้สนิทรพัย์ของแองเคอร์เรจ พ้อยท์ ดาต้า เซน็เตอร์

ขนาดพื้นที่สุทธิ 14,446 ตารางฟุต ตั้งอยู ่ที่กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผู ้เช่าเต็มท้ังหมด โดยบริษัทเล็งเห็นว่า 

เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ สามารถสร้างผลตอบแทน

ให้แก่ผู้ลงทุนได้อย่างมั่นคง และสมำ่าเสมอ ต่อมา เมื่อวันที่ 14 

ธนัวาคม 2558 บรษิทัได้ขายเงนิลงทนุทัง้หมดในบรษัิท เอพยีเูค จำากดั 

(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเกิร์นซีย์) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท

ลงทุนโดยผ่านบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จำากัด (บริษัทย่อย

ท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ให้แก่กองทรัสต์ เพื่อการลงทุน 

ในอสงัหารมิทรพัย์เอม็เอฟซ ีอนิดัสเตรยีล ดงันัน้เพือ่ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรุง 2557) เร่ือง

“สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายและการดำาเนนิงานทีย่กเลิก” 

บรษิทัได้แสดงรายการทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนนิงานของบรษัิทย่อย

ดงักล่าวเป็นกำาไรจากการดำาเนนิงานทีย่กเลกิในงบกำาไรขาดทนุ และ

กำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่รวมสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558

2. ผลการด�าเนินงาน

1)  การด�าเนินงานต่อเนื่อง

รายได้

บรษัิทและบริษทัย่อยมรีายได้รวมในปี 2558 และ 2559 จำานวน 

516.0 ล้านบาท 590.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.4 และมรีายได้ 

รวมในปี 2559 และ 2560 จำานวน 590.1 ล้านบาทและ 1,107.6 

ล้านบาท ตามลำาดับ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 87.7 รายได้ส่วนใหญ่ 

มาจากการขายอาคารชดุซึง่คดิเป็นร้อยละ 92.9 และร้อยละ 59.6 

ของรายได้รวมสำาหรบัปี 2558 และ 2559 ตามลำาดบั และคดิเป็น

ร้อยละ 59.6 และร้อยละ 82.0 ของรายได้รวมสำาหรับปี 2559 

และ 2560 ตามลำาดบั ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายได้อืน่เช่น รายได้เงนิปันผล 

กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รายได้ค่าเช่าจาก

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กำาไรจากการซื้อขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้า เป็นต้น

คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 
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 • รายได้จากการขายอาคารชุด 

บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุดอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

ตั้ งแต ่ ไตรมาสที่  4 ของป ี 2556 โดยสำาหรับป ีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์

อาคารชุดของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์มากท่ีสุดนับต้ังแต่

เปิดโครงการในปี 2556 โดยมีรายได้จากการขายอาคารชุด 

จำานวน 908.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 158.4 เปรียบเทียบกับ

รอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 

 • รายได้อื่น 

ในปี 2559 และ 2560 บรษัิทและบรษิทัย่อยรบัรูร้ายได้อ่ืนจำานวน 

238.6 ล้านบาท และ 199.0 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลงจำานวน 

39.6 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.6 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2559 ถึงแม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น

จากกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเพิ่มขึ้น 

จำานวน 72.7 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์

เพือ่การลงทนุซึง่เพิม่ขึน้จำานวน 25.5 ล้านบาท แต่ในขณะเดยีวกนั

รายได้เงินปันผลลดลงจำานวน 85.4 ล้านบาท และกำาไรจากการ

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าลดลง จำานวน 42.6 ล้านบาท 

ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่ลดลงทั้ง 2 รายการเป็นรายการเกี่ยว

เนื่องจากการขายดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งไม่มีรายการลักษณะดังกล่าว

ในปี 2560 โดยสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

เงนิตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำานวน 72.7 ล้านบาท คือบริษัทย่อย

ในประเทศมกีารกูย้มืเงนิในสกลุดอลลาร์สหรฐัเพิม่ขึน้เพือ่นำามาใช้

ในการก่อสร้างโครงการเจ้าพระยาเอสเตทซึง่มคีวามคบืหน้าไปมาก

ในระหว่างปี 2560 ประกอบกับการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 

และสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจำานวน 25.5 ล้านบาท คือบริษัท ซีจียูเค 1 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 96.45 เริ่มรับรู้รายได้

ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากสินทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ที่

เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ในเดือนกรกฎาคม 2559 เนื่องจาก

เพิ่งซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ในขณะที่ปี 2560 มีการรับรู้รายได้ทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

บรษิทัและบริษัทย่อยมค่ีาใช้จ่ายรวมในปี 2558 และ 2559 จำานวน 

867.5 ล้านบาท 738.8 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือลดลงร้อยละ 

14.8 และมีค่าใช้จ่ายรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2560 จำานวน 738.8 ล้านบาทและ 1,092.6 ล้านบาท 

ตามลำาดับ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 47.9 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก

ต้นทุนขายอาคารชุดซึ่งคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมสำาหรับปี 

2558 และ 2559 จำานวนร้อยละ 61.9 และร้อยละ 37.0 ตามลำาดบั 

และคดิเป็นร้อยละของรายได้รวมสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 และ 2560 จำานวนร้อยละ 37.0 และร้อยละ 49.1 ตามลำาดบั 

ส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนในการจัดจำาหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 • ต้นทุนขายอาคารชุด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทมี

ต้นทนุขายอาคารชุดจำานวน 319.7 ล้านบาท และ 218.5 ล้านบาท 

ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 61.9 และร้อยละ 37.0 ของรายได้

อาคารชุด ตามลำาดับ หรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 33.3 

และร้อยละ 37.9 ของรายได้จากการขายอาคารชุด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทมี

ต้นทนุขายอาคารชุดจำานวน 218.5 ล้านบาท และ 544.4 ล้านบาท 

ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 37.0 และ 49.1 ของรายได้อาคารชุด 

ตามลำาดับ หรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 37.9 และ 40.1 

ของรายได้จากการขายอาคารชุด

 • ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย (ค่าใช้จ่ายในการขาย)

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย ประกอบด้วยค่านายหน้า ค่าใช้จ่าย

ทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่าย 

ในการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ ่ายอื่นๆ สำาหรับปีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อย 

มีต้นทุนในการจัดจำาหน่ายจำานวน 329.4 ล้านบาท และ 273.9 

ล้านบาท ตามลำาดับ โดยต้นทุนในการจัดจำาหน่ายลดลงจำานวน 

55.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.8 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วน

ใหญ่เป็นต้นทนุในการจดัจำาหน่ายของโฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ 

กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งเริ่มเปิดการขายในปี 2558 

โดยในปี 2559 ยงัคงมกีารจดักจิกรรมทางการตลาดของโครงการ

ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง แต่สาเหตุท่ีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดตัวในปี 2558 จึงทำาให้ในปี 

2558 มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดค่อนข้างสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2559

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัท 

และบรษิทัย่อยมต้ีนทนุในการจดัจำาหน่ายจำานวน 273.9 ล้านบาท 

และ 286.5 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยต้นทุนในการจัดจำาหน่าย

เพิ่มขึ้นจำานวน 12.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดย 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นมาจากค่าส่งเสริมการขายของ

โครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์
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  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าใช้จ ่าย

สาธารณูปโภค ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 และ 2559 บรษิทั และบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิาร

จำานวน 158.4 ล้านบาท และ 203.9 ล้านบาท ตามลำาดับ 

โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจำานวน 45.5 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 โดยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่ 

เป็นค่าที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 61.7 ล้านบาท 

โดยในจำานวนดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาจากการขายเงินลงทุน 

ของบริษัทซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 จำานวน 43.8 ล้านบาท และเป็น 

ค่าใช้จ่ายก่อนทำารายการในการซื้อสินทรัพย์ที่ต่างประเทศของ 

บริษัท ซีจียูเค 1 จำากัด ซึ่งเป ็นบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุน 

โดยผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จำากัด (บริษัทย่อย 

ทีบ่รษิทัถอืหุน้ร้อยละ 96.45) จำานวน 24.7 ล้านบาท อย่างไรกต็าม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทลดลงจำานวน 13.4 ล้านบาท 

จากการลดลงของค่าธรรมเนียมในการจัดต้ังกองทรัสต์จากการ 

ขายบริษัท เอพียูเค จำากัด ในปี 2558 ซึ่งไม่มีรายการดังกล่าว 

ในปี 2559

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัท 

และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 203.9 ล้านบาท 

และ 207.4 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เพิม่ขึน้จำานวน 3.5 ล้านบาท หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 โดยค่าใช้จ่าย 

ทีเ่พ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มากจากจากการเพ่ิมขึน้ของค่าตอบแทนพนกังาน 

และผู ้บริหารตามผลประกอบการของบริษัท และจากการ 

ขยายกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นในปี 2560 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 

ร้อยละ 70) ได้บันทึกขาดทุนจากขายสินทรัพย์ จำานวน 30.73 

ล้านบาท เพราะต้องทุบทำาลายอาคารสำานักงานขายโครงการ 

เจ้าพระยาเอสเตทเร็วกว่าแผนเดิมที่กำาหนดไว้ เพื่อจะนำาพื้นที่ 

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารสำานกังานขายไปก่อสร้างโรงแรม โฟร์ ซซีัน่ส์ 

เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้างต่อไป ถงึแม้ว่าเป็นค่าทีป่รกึษา

ของกลุ่มบริษัทจะลดลงประมาณ 62.33 ล้านบาท โดยในจำานวน

ดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาจากการขายเงินลงทุนของบริษัทซีจีดี 

ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 

ร้อยละ 100 ลดลงทั้งจำานวน 43.8 ล้านบาท และมีเป็นค่าใช้จ่าย

ก่อนทำารายการในการซ้ือสินทรัพย์ท่ีต่างประเทศของบริษัท 

ซีจียูเค 1 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทลงทุนโดยผ่าน 

บริษัท ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จำากัด (บริษัทย่อยที่บริษัท 

ถอืหุน้ร้อยละ 96.45) ลดลงจำานวน 10 ล้านบาท แต่กย็งัน้อยกว่า

การเพ่ิมขึน้ของตอบแทนของพนกังานและผูบ้รหิาร และขาดทนุจาก

การขายสินทรัพย์ข้างต้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 

3.5 ล้านบาท

 • ต้นทุนทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทและ

บรษิทัย่อยมต้ีนทนุทางการเงนิจำานวน 165.0 ล้านบาท และ 205.2 

ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำานวน 40.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 24.4 สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทออกหุ้นกู้เพิ่มเพื่อใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจของบริษัท ประกอบกับใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทแห่ง

หนึ่ ง ได ้กู ้ ยืม เงินจากสถาบันการเงินต ่ างประเทศเ พ่ือซื้ อ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ทำาให้มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 

ในปี 2559

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560  บริษัทและ

บรษิทัย่อยมต้ีนทุนทางการเงนิจำานวน 205.2  ล้านบาท และ 211.4 

ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำานวน 6.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.0 สาเหตุหลักเกิดจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 บริษัท 

ซีจียูเค 1 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทลงทุนโดยผ่านบริษัท 

ลดีดิง้ สคลู พาร์ทเนอร์ชพิ จำากดั (บรษิทัย่อยทีบ่รษัิทถือหุน้ร้อยละ 

96.45)ได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อซ้ือ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ทำาให้มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 

ในปี 2560

 • รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย 

มีรายได้ภาษีเงินได้จำานวน 0.7 ล้านบาท ในขณะที่สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษ ี

เงนิได้จำานวน 2.0 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้เพิม่ขึน้จำานวน 

2.7 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 385.7 สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ 

ของภาษีเงินได้ของบริษัท ซีจียูเค 1 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ที่บริษัทลงทุนโดยผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จำากัด 

(บรษิทัย่อยทีบ่รษัิทถอืหุน้ร้อยละ 96.45) โดยบรษิทั ซจียีเูค 1 จำากดั 

เริ่มมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2559 

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น

คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำานวน 2.0 ล้านบาท ในขณะที่สำาหรับปีสิ้น

สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้ภาษเีงนิ

ได้จำานวน 3.0 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ลดลงจำานวน 5.0 

ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 250.0 สาเหตุหลักมาจากในระหว่าง 

ปี 2560 บริษัท ซีจียูเค 1 จำากัดสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้

 • ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัท 

และบริษัทย ่อยมีผลขาดทุนจากการดำ า เนินงานต ่อ เนื่ อง 

จำานวน 515.7 ล้านบาท และ 355.8 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ซึง่ลดลงจำานวน 159.9 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 31.0 สาเหตหุลกั

มาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญรายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าเช่า

จากอสงัรมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ รายได้เงนิปันผล และกำาไรจากการ

ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัท 

และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงานต่อเน่ือง จำานวน 

355.8 ล้านบาท และ 193.4 ล้านบาท ตามลำาดบั ซึง่ลดลงจำานวน 

162.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.6 สาเหตุหลักมาจากการ

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญของรายได้หลักจากการขายอาคารชุด

โครงการ อลิเีม้นท์ ศรนีครนิทร์ ซึง่เพิม่ขึน้จำานวน 557.0 ล้านบาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 158.4 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา

เดียวกันของปี 2559

2 ) การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้นของบริษัท ครั้งท่ี 1/2558 

เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ได้มมีตอินุมัตใิห้ขายเงนิลงทุนทัง้หมด

ในบริษัท เอพียูเค จำากัด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเกิร์นซีย์) 

ซึง่เป็นบริษทัย่อยท่ีบรษิทัลงทนุโดยผ่านบรษัิท ซจีดี ี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ 

จำากัด (บริษทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ร้อยละ 100) ให้แก่กองทรสัต์เพ่ือการ

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์เอม็เอฟซี อนิดสัเตรยีล ต่อมาเมือ่วนัที ่14 

ธันวาคม 2558 บรษิทั ซจีีด ีดจิติอล พาร์ทเนอร์ จำากดั ได้จำาหน่าย

เ งิ นล งทุ น ในบ ริ ษัท  เ อ พี ยู เ ค  จำ า กั ด  แล ้ ว ท้ั ง จำ า น วน 

ทำาให้บรษิทัสิน้สดุการควบคมุบรษิทัย่อยดงักล่าวนบัตัง้แต่วนัทีข่าย 

ทัง้นี ้ บรษิทัย่อยดงักล่าวมกีำาไรจากการดำาเนนิงานทีย่กเลกิสำาหรบัปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2558 จำานวน 204.8 ล้านบาท 

และ 35.9 ล้านบาท ตามลำาดับ 

3. ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และ 2559 จำานวน 10,141.4 ล้านบาท และ 12,667.3 ล้านบาท 

ตามลำาดบั สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้จำานวน 2,525.9 ล้านบาท คดิเป็น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 สินทรัพย์ที่สำาคัญ ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็น

หลักประกัน ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและ

สาธารณปูโภค เงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทนุ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ สทิธกิารเช่า และค่าความ

นิยม เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม

ทัง้สิน้จำานวน 16,782.3 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 จำานวน 4,115.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5

สินทรัพย์หมุนเวียน

บรษิทัและบริษทัย่อยมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 และ 2559 จำานวน 4,430.2 ล้านบาทและ 4,731.7 ล้านบาท 

ตามลำาดบั คดิเป็นร้อยละ 43.7 และร้อยละ 37.4 ของสนิทรพัย์รวม 

ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์

หมุนเวียนรวม จำานวน 5,405.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.3 

ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดที่สำาคัญ ดังนี้

 • เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

มีจำานวน 829.2 ล้านบาท 0.8 ล้านบาท และ 0 บาท ตามลำาดับ 

คิดเป็นร้อยละ 8.2 ร้อยละ 0 และร้อยละ 0 ของสินทรัพย์รวม 

ตามลำาดับ ทั้งน้ีในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่การก่อสร้างโครงการ 

เจ้าพระยา เอสเตท มคีวามคบืหน้าไปมากทำาให้บรษิทั และบรษัิทย่อย

ต้องใช้เงินเป็นจำานวนมากจึงได้มีการขายเงินลงทุนชั่วคราว 

ทำาให้เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจำานวน 

828.4 ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 99.9 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มนุเวยีนอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

และ 2559 มีจำานวน 714.0 ล้านบาท และ 1,498.4 ล้านบาท 

ตามลำาดบั คดิเป็นร้อยละ 7.0 และร้อยละ 11.8 ของสนิทรพัย์รวม 

ตามลำาดบั ซึง่เพิม่ขึน้ จำานวน 784.4 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกับ 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุที่สำาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้น

ของเงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างท่ีจ ่ายล่วงหน้าให้กับ 

ผู้รับเหมาโครงการเจ้าพระยา เอสเตท จำานวน 302.5 ล้านบาท 

นอกจากนัน้ ลกูหนีอ้ืน่-กจิการอืน่ เพ่ิมข้ึนท้ังจำานวน 449.6 ล้านบาท 

จากการที่บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่

บรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 70 ได้รบัการสนุนทางการเงนิจากสถาบนัการเงิน

ต่างประเทศแห่งหนึง่สำาหรบัค่าก่อสร้างโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

ทั้งโครงการ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวสามารถเบิกเงินค่าก่อสร้าง 

ส่วนท่ีได้จ่ายไปแล้วก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยังมียอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ 

รับชำาระจากการเบกิค่าก่อสร้างส่วนดงักล่าว จำานวน 449.6 ล้านบาท

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

มจีำานวน 1,269.3 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.6 ของสนิทรพัย์รวม 

ซึ่งลดลง จำานวน 229.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 สาเหตุที่สำาคัญเกิดจากการรับชำาระเงินจาก

ลูกหนี้อ่ืนจำานวน 458.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินมัดจำา 

จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างท่ีจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาโครงการ

เจ้าพระยา เอสเตท เพิ่มขึ้นจำานวน 232.4 ล้านบาท 

 • ทีด่นิและต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณปูโภค 

ที่ดิน และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 มีจำานวน 1,523.1 ล้านบาท 

และ 2,028.0 ล้านบาท ตามลำาดบั คดิเป็นร้อยละ 15.0 และ 16.0 

ของสนิทรพัย์รวม ตามลำาดบั หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.1 จากปี 2558 

หรือเพิ่มขึ้นจำานวน 504.9 ล้านบาท สาเหตุที่สำาคัญเกิดจากการ

เพิม่ข้ึนของท่ีดนิและต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ของโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้า

เจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน 

และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคจำานวน 

3,465.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.7 ของสินทรัพย์รวม 

โดยเพิม่ข้ึนร้อยละ 70.9 จากปี 2559 หรอืเพิม่ขึน้จำานวน 1,437.7 

ล้านบาท สาเหตุท่ีสำาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและต้นทุน

โครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคของโครงการ 

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท

 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 

มีจำานวน 110.3 ล้านบาท และ 146.0 ล้านบาท ตามลำาดับ 

คิดเป็นร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 จากปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นจำานวน 35.7 

ล ้านบาท สาเหตุที่สำ า คัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี ้

กรมสรรพากร ซึง่เป็นภาษซีือ้จากการก่อสร้างโครงการ โฟร์ซซีัน่ส์ 

ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งเพิ่มขึ้นตาม

ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์

หมุนเวียนอื่นจำานวน 245.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของ

สินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.1 จากปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น

จำานวน 99.4 ล้านบาท สาเหตุที่สำาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้น 

ของลูกหนี้กรมสรรพากร ซึ่งเป็นภาษีซื้อจากการก่อสร้างโครงการ 

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา 

ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และ 2559 มีจำานวน 0.2 ล้านบาท และ 801.4 ล้านบาท 

ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 0 และร้อยละ 6.3 ของสินทรัพย์รวม 

ตามลำาดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญจำานวน 801.2 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 400,600 สาเหตุท่ีสำาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้น 

ของเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันการชำาระเงินตามสัญญา

ก่อสร้างของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท โดยบริษัท แลนด์มาร์ค 

โฮลดิง้ส์ จำากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่ริษัทถอืหุน้ร้อยละ 70 เพิง่ได้รบั

การสนับสนุนทางการเงินในระหว่างปี 2559

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมเีงนิฝากธนาคาร

ทีใ่ชเ้ป็นหลักประกนัจำานวน 1,581.8 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.4 

ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.4 จากปี 2559 

หรือเพิ่มข้ึนจำานวน 780.4 ล้านบาท สาเหตุที่สำาคัญเกิดจาก 

การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันการชำาระเงิน

ตามสญัญาก่อสร้างของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท และการเพิม่ขึน้

ของเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันการชำาระเงินคืนหุ้นกู้ 

ของบริษัท ครั้งที่ 1/2560

คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 
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 • เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

มีจำานวน 406.1 ล้านบาท 403.3 ล้านบาท และ 307.1 ล้านบาท 

ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 4.0 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 1.8 

ของสินทรัพย์รวม โดยยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 96.2 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 23.9 เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนตามราคา

ตลาดซึ่งมีการปรับตัวลดลง

 • เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

เงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2559 และ 2560 มีจำานวน 708.3 ล้านบาท 863.3 ล้านบาท 

และ 895.5 ตามลำาดับ คดิเป็นร้อยละ 7.0 ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 

5.3 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดย 

ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 155.0 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 21.9 และปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน 32.2 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 สาเหตุท่ีสำาคัญเกิดจากการ 

เพิ่มขึ้นของเงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างท่ีจ่ายล่วงหน้าให้กับ

ผู้รับเหมาเพื่อนำาไปใช้ในการก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 

และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท

 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มีจำานวน 842.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของสินทรัพย์รวม 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ท้ังจำานวนเน่ืองจากในระหว่างปี 2559 

บริษัท ซีจียูเค 1 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยผ่าน

บรษิทั ลดีดิง้ สคลู พาร์ทเนอร์ชพิ จำากดั (บรษิทัย่อยท่ีบรษิทัถอืหุน้

ร้อยละ 96.45) ได้ซือ้อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืง

ไบรตัน ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ทรัพย์สินดังกล่าวได้มีสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายหนึ่งซ่ึงใช้ทรัพย์สิน 

ดงักล่าวในการประกอบธรุกจิโรงเรยีนโดยสญัญาเช่ามอีายคุงเหลอื

ประมาณ 15 ปี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทและบรษิทัย่อยมอีสังหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน จำานวน 845.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของ

สินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น

จำานวน 3.0 ล้านบาท สาเหตุที่สำาคัญเกิดจากในปี 2560 ได้มีการ

ประเมนิมลูค่ายุตธิรรมใหม่ โดยมกีำาไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรม

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 4.5 ล้านบาท

 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 

และ 2560 มีจำานวน 844.2 ล้านบาท 1,240.3 ล้านบาท 

และ 3,945.0 ล้านบาท ตามลำาดบั ซึง่คดิเป็นร้อยละ 8.3 ร้อยละ 

9.8 และร้อยละ 23.5 ของสนิทรพัย์รวม ตามลำาดบั โดยสาเหตทุี่

ทำาให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนื่องจากการรับรู้

ต้นทุนค่าก่อสร้างของโรงแรมคาเพลลากรุงเทพและโรงแรม 

โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท นอกจากนั้นในระหว่างปี 2560 

บริษัทได้เข้าทำารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire 

Business Transfer) ของบริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส (“PVL”) โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 929,832,727 หุ้น มูลค่าที ่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำากัด 

(Private Placement) ซึง่ได้แก่ PVL ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.10 

บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,022,816,000 บาท ซึ่งรายการ 

ดงักล่าวทำาให้บรษิทัมทีีดิ่นเพิม่ขึน้ 203.4 ล้านบาท และในเดอืน 

ธันวาคม 2560 บริษัทได้ซื้อที่ดินบนถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

(พระราม 3) จำานวน 1,645.9 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการใหม่

ของบริษัท จากเหตุผลที่กล่าวมาทำาให้ที่ดินอาคารและอุปกรณ ์

ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 จำานวน 2,704.7 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 218.1

 • สิทธิการเช่า

สทิธกิารเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 มจีำานวน 

100 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.0 ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.6 

ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ โดยสิทธิการเช่าประกอบไปด้วย 

เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าธรรมเนียมในการโอน และค่าเช่า

ในระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน

 • ค่าความนิยม

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

มจีำานวน 3,614.4 ล้านบาท ซึง่คดิเป็นร้อยละ 35.6 ร้อยละ 28.5 

และร้อยละ 21.6 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ ค่าความนิยม 

ดังกล่าวเป็นผลจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับและการคำานวณ

ต้นทุนการรวมธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีราคายุติธรรมของ 

ตราสารทุนที่มีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนมากกว่าเนื่องจาก 

เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ดังนัน้จงึใช้มลูค่ายุตธิรรม

ของตราสารทุนบรษัิท คนัทรี ่ กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จำากดั (มหาชน) 

ก่อนการรวมธุรกิจเป็นฐานในการคำานวณต้นทุนการรวมธุรกิจ 

แบบย้อนกลบั ส่วนต่างของต้นทนุการรวมธรุกจิทีส่งูกว่าส่วนได้เสยี

ของผูถู้กซือ้ทางบญัชใีนมลูค่ายตุธิรรมสทุธแิสดงเป็นค่าความนยิม

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น



94

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 

มีจำานวน 25.5 ล้านบาท และ 66.2 ล้านบาท ตามลำาดบั ซึง่คดิเป็น

ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเงนิคำา้ประกนั

ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ

ธุรกรรมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนอื่น จำานวน 64.2 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 จำานวน 2.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 

สาเหตทุีส่ำาคัญเกดิจากการบรษิทั ซีจดี ีดจิิตอล พาร์ทเนอร์ จำากดั 

(บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ได้รับเงินคำ้าประกันตาม

สัญญาขายเงินลงทุนคืนในปี 2560 จำานวน 21.8 ล้านบาท 

ถงึแม้ว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจะเพิม่ขึน้แต่กย็งัน้อยกว่าการลดลง

จากของเงินคำ้าประกันตามสัญญาขายเงินลงทุน จึงส่งผลให้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และ 2559 จำานวน 4,224.7 ล้านบาท และ 6,694.3 ล้านบาท 

ตามลำาดับ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำานวน 2,469.6 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.5 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 

ทัง้สิน้จำานวน 10,868.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 จำานวน 4,173.9 ล้านบาท คดิเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.4 

หนี้สินที่สำาคัญ ได้แก่ เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาว เป็นต้น

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสิน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 184.3 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับ 

เงินมัดจำารับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการขายอาคารชุดโครงการ 

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา 

เพิ่มเติมจำานวน 631.6 ล้านบาทและเงินรับล่วงหน้าโครงการ 

อลิีเมน้ท์ ศรีนครนิทร์เพิ่มเตมิจำานวน 66.0 ลา้นบาท และออกตัว๋

แลกเงนิระยะส้ันเพ่ิมเติม จำานวน 1,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเจ้าหน้ี 

การค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ลดลงจำานวน 115.3 ล้านบาท ซึง่สาเหตุ

หลักเกิดจากการจ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

ในระหว่างปี 2559 ประกอบกับการได้รับสนุนทางการเงินจาก

สถาบนัการเงนิในต่างประเทศแห่งหนึง่ในการจ่ายชำาระหนีค่้าก่อสร้าง 

และถงึแม้ว่าบรษิทัได้จ่ายชำาระคนืห้นกูท้ีค่รบกำาหนดจำานวน 1,500 

ล้านบาท แต่กย็งัน้อยกว่าการเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจำารบัล่วงหน้าจากลกูค้า 

และการออกตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ จงึเป็นเหตใุห้หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่

เพิ่มขึ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน

หมนุเวยีนเพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 จำานวน 1,977.0 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.0 สาเหตุหลักเกิดจากหุ้นกู้ของบริษัท

ที่ออกตั้งแต่ปี 2558 จะครบกำาหนดในปี 2561 ดังนั้นจึงมีการ 

จัดประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวจำานวน 1,150 ล้านบาท จากหนี้สิน 

ไม่หมุนเวียนมาเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ประกอบกับในระหว่างปี 

2560 บรษัิทได้ออกหุ้นกู้อาย ุ1 ปี จำานวน 600 ล้านบาท นอกจากนัน้

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินมัดจำารับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการ

ขายอาคารชุดโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นำา้เจ้าพระยา เพิม่อกีจำานวน 900.2 ล้านบาท ถงึแม้ว่าบรษิทั

ได้จ่ายชำาระหนีต้ัว๋แลกเงนิทีค่รบกำาหนดไปบางส่วนจำานวน 805.9 

ล้านบาท แต่ก็ยังน้อยกว่าการเพิ่มข้ึนของการจัดประเภทหุ้นกู ้

การออกหุ้นกู้ และเงินมัดจำารับล่วงหน้าจากลูกค้า จึงเป็นเหตุให ้

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน 

ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 

2,285.3 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 196.0 สาเหตหุลกัเกดิจากบรษิทั 

แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จำากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษิทั ได้รบัการ

สนบัสนนุทางการเงนิโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท โดยจะจ่ายชำาระ

หน้ีท้ังหมดคืนภายใน 4 ปี นับจากวันท่ีเบิกเงินกู้ในครั้งแรก 

โดยในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้เบิกเงินกู้เพื่อนำามา

จ่ายชำาระค่าก่อสร้างจำานวน 1,563.79 ล้านบาทและมีหนี ้

ค่าก่อสร้างระยะยาวเพิม่ข้ึนจำานวน 314.3 ล้านบาท ประกอบกับในปี 

2559 บริษัท ซีจียูเค 1 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดย

ผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จำากัด (บริษัทย่อยที่บริษัท

ถือหุ ้นร ้อยละ 96.45) ได้กู ้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินใน 

ต่างประเทศจำานวน 400.3 ล้านบาท เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย ์

เพื่อการลงทุน

คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสิน 

ไมห่มนุเวยีนเพิม่ขึ้นจาก ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2559 จำานวน 

2,196.9 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 63.7 สาเหตหุลกัเกิดจากบริษทั 

แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จำากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษัิท ได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท เพ่ิมในระหว่างปี 

2560 จำานวน 2,103.5 ล้านบาท และมหีนีค่้าก่อสร้าง ระยะยาว

เพ่ิมขึ้นจำานวน 482.1 ล้านบาท นอกจากน้ันในปี 2560 

บริษัทได ้ออกหุ ้นกู ้ ระยะยาวเพิ่มจำานวน 750 ล ้านบาท 

ถึงแม้ว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนจะลดลงจากการจัดประเภทหุ้นกู ้

ทีอ่อกในปี 2558 จำานวน 1,150 ล้านบาท จากหนีส้นิไม่หมนุเวยีน

ไปเป็นหนี้สินหมุนเวียนตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อหนี้สินหมุนเวียน 

แต่ก็ยังน้อยกว่าการเพิม่ขึน้ของเงนิทีไ่ด้รับการสนบัสนนุทางการเงิน 

และการออกหุ้นกู้จึงทำาให้หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม

จำานวน 4,224.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของสินทรัพย์รวม 

และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 5,916.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

58.3 ของสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อยู่ที่ 0.7 เท่าและอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.5 เท่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม

จำานวน 6,694.3 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 52.8 ของสนิทรพัย์รวม 

และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 5,973.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

47.2 ของสนิทรพัย์รวม อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี่ 

1.1 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อยู่ที่ 0.8 เท่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม

จำานวน 10,868.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของสนิทรพัย์รวม 

และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 5,914.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

35.2 ของสนิทรพัย์รวม อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี่ 

1.6 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อยู่ที่ 1.4 เท่า

สภาพคล่อง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด 

และรายการเทยีบเท่าเงนิสดจำานวน 1,058.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2558 จำานวน 195.1 ล้านบาท โดยบรษิทั และบรษิทัย่อยมเีงนิสด

สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 669.2 ล้านบาท 

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับเงินเงินมัดจำา และเงินรับล่วงหน้าจาก

ลูกค้าจำานวน 704.7 ล้านบาท นอกจากน้ันยังได้รับเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 1,091.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก

เงนิสดรบัค่าหุน้เพิม่ทนุของบรษัิทย่อยจากส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจ

ควบคุม จำานวน 593.5 ล้านบาท และออกตั๋วแลกเงินเพิ่มจำานวน 

1,445.0 ล้านบาทในขณะที่มีการจ่ายชำาระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบ

กำาหนดจำานวน 422.0 ล้านบาทนอกจากนั้นยังได้รับเงินจากการ

กู้ยืมระยะยาวจำานวน 961.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัท 

และบริษัทย่อยได้จ่ายชำาระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำาหนดในระหว่างปี

จำานวน 1,500 ล้านบาท และบริษัทและบริษัทย่อยใช้เงินไปใน

กจิกรรมการลงทนุจำานวน 1,785.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการ

จ่ายเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุจำานวน 895.0 ล้านบาท 

ซือ้สนิทรพัย์ถาวรจำานวน 136.9 ล้านบาท และจ่ายเงนิเพือ่เงนิฝาก

ธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันจำานวน 809.9 ล้านบาท อย่างไร

ก็ตามบริษัทได้รับเงินจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายจำานวน 

53.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินสด 

และรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน 425.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2559 จำานวน 633.4 ล้านบาท โดยบรษิทัและบรษัิทย่อยมเีงนิสด

สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 1,457.8 ล้านบาท 

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับเงินเงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจาก

ลกูค้าจำานวน 901.7 ล้านบาท และได้รบัชำาระเงนิจากลกูหนีก้ารค้า 

และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 458.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามได้ใช้เงิน

ไปในกิจกรรมการลงทุนจำานวน 2,698.0 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร จำานวน 1,833.3 ล้านบาท 

จ ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันจำานวน 869.5 

ล้านบาท อย่างไรกต็ามบริษทัและบรษิทัย่อยได้รบัเงนิสดกจิกรรม

การจดัหาเงนิจำานวน 490.6 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุน้กูร้ะยะยาว 

จำานวน 1,350.0 ล้านบาท และออกตั๋วแลกเงินเพิ่มจำานวน 

505.9 ล้านบาท แต่ได้จ่ายคนืเงนิตัว๋แลกเงนิทีค่รบกำาหนดจำานวน 

1,368.7 ล้านบาท 
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สรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

4. ปัจจยัทีอ่าจมผีลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

- บรษิทัมรีายได้หลกัจากธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ดงันัน้ผลประกอบการของบรษิทัจะขึน้อยู่กบัช่วงของการรบัรู้รายได้อนัเนือ่งมาจาก

โอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดรายได้

อย่างต่อเนื่อง เช่น การลงทุนในโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ 

และโฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ นอกจากนีปั้จจยัสำาคัญอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อรายได้ในอนาคตของบรษิทั เช่น ภาวะเศรษฐกจิ

โดยรวมของประเทศ และทั่วโลกในแต่ละช่วงเวลา สภาวะการแข่งขัน รวมถึงต้นทุนการก่อสร้าง เป็นต้น

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงิน 

5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ การลงทุนโครงการต่างๆ โดยรวมถึงการขยายธุรกิจ

รายการ
ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำาเนินงาน (1,940.2) 669.2 1,457.8

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 133.0 (1,785.8) (2,698.0)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,515.5 1,091.8 490.6

คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำาคัญในการบริหารความเส่ียงในปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ ให้สามารถควบคุม

และอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงหลักสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องในการรับรู้รายได้

เนื่องจากบริษัทเริ่มดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี 2553 และปัจจุบันมีรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ที่ปัจจุบันได้ทำาการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2556 และ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท 

เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา ที่คาดว่าจะทำาการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 และเริ่มรับรู้รายได้จากน้ันเป็นต้นไป 

รวมทั้งบริษัทจะมีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่สมำ่าเสมอ (Recurring Income) จากโรงแรมคาเพลลา 

กรุงเทพ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มมีรายได้ในปี 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้

บรษัิทยงัมีรายได้ค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุจากโครงการ Ovingdean Hall School เป็นอกีหนึง่รายได้หลกัของบรษิทัอกีด้วย

จากโครงการทีด่ำาเนนิอยู่ข้างต้นอาจส่งผลให้การรบัรูร้ายได้ของบรษิทัไม่ต่อเนือ่งในระยะสัน้ แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัมแีผนการดำาเนนิธรุกจิหลกั

ทั้ง 2 รูปแบบคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยท่ีจะเร่งหาโครงการที่มีศักยภาพ ให้ผลตอบแทนที่ด ี

ทัง้ในรปูแบบรายได้ทีม่าจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ และการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ ภายใต้ความเสีย่งทีเ่หมาะสมให้กบับรษิทัในระยะยาวต่อไป 

โดยในปัจจุบันบริษัทเริ่มมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากโครงการ Ovingdean Hall School 

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ

การสรรหาโครงการที่ดี มีศักยภาพ เหมาะสมแก่บริษัทเพื่อที่จะลงทุนนั้นอาจมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ 

ทีม่ผีลตอบแทนทีด่ภีายใต้ความเสีย่งทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัจงึมนีโยบายการจดัทำาการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเคร่งครัด 

พจิารณาถงึผลตอบแทน ความเส่ียงในด้านต่างๆ ต้องมีการทำา Due Diligence อย่างละเอียด มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทีป่รกึษาด้านการเงนิ เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูประกอบการตัดสนิใจในการลงทนุได้อย่างเพยีงพอ นอกจากนัน้ยงัต้อง

กำาหนดแผนการดำาเนนิงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีแผนงานในการติดตามผลการดำาเนินนานได้อย่างเหมาะสม

ทัง้นีโ้ครงการต่างๆ ทีจ่ะดำาเนนิการลงทนุนัน้จะต้องผ่านการพจิารณาจากฝ่ายบรหิารเป็นอย่างด ี รวมถงึผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ 

ของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนั้นๆ เป็นการลงทุนที่เหมาะสมแก่บริษัท

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

2.1 ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนั้น ราคาวัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักที่สำาคัญ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ราคาวัสดุก่อสร้าง 

มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความผันผวนของราคานำ้ามัน และสินค้า

โภคภัณฑ์ต่างๆ ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการนั้นอาจทำาให้การประมาณการต้นทุน และการ

กำาหนดราคามีความผิดพลาด อันจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตได้
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อย่างไรกด็ ีบริษัทมกีารจดัทำาประมาณการค่าก่อสร้างของโครงการไว้แล้วอย่างละเอยีด เพือ่ให้ได้มาซ่ึงค่าก่อสร้างทีใ่กล้เคยีงความเป็นจริง

ที่สุดตั้งแต่เร่ิมโครงการ เพ่ือสามารถกำาหนดราคาค่าก่อสร้างรวมไว้กับสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง สำาหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการ 

ซึ่งบริษัทจัดหาเองจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้จำาหน่ายหลายราย และกำาหนดราคาซื้อขายคงที่ ณ วันทำาสัญญา เพื่อให้ได้ราคา 

และเงื่อนไขที่ดีที่สุด ดังนั้น ทำาให้ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ บริษัทไม่ต้องรับความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าว 

2.2 ความเสี่ยงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ

บรษิทัมกีารทำาประมาณการ การขายโครงการคอนโดมเีนยีม และกำาหนดราคาขายห้องพกัของโรงแรมทัง้สองไว้ แต่หากบรษิทัไม่สามารถ

ขายโครงการ และห้องพักได้จำานวนหรือราคาตามที่คาดการณ์ไว้อาจจะส่งผลต่อผลการดำาเนินงานของโครงการได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำาหนดแผนการขายโดยมีทีมงานที่ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงได้รับความร่วมมือที่ดีจากบริษัท 

ที่เป็นนายหน้าทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีเครือข่ายลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำาเนินการ 

ได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ นอกจากนียั้งมกีารตดิตามผลการดำาเนนิการอย่างใกล้ชดิ และมนีโยบายในการปรบัเปลีย่นแผนการขายให้เหมาะสม 

ต่อสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นๆได้อย่างทันท่วงที

ในส่วนของการขายโรงแรมน้ันผู้บริหารมีความม่ันใจว่าจะสามารถหาลูกค้าเข้ามาพักได้ตามประมาณการเนื่องจากโรงแรมแต่ละแห่ง 

มีการออกแบบ และกำาหนดราคาทีเ่หมาะสมกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมายเป็นอย่างดี ประกอบกบัเครอืโรงแรมทัง้สองแห่งมศีกัยภาพในการบรหิาร

โรงแรมสูง และมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การขายห้องพักเป็นไปตามประมาณการที่บริษัทคาดการณ์ไว้ได้

2.3 ความเสี่ยงด้านธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เน่ืองจากธุรกิจประเภทโรงแรมมคีวามสมัพันธ์กบัจำานวนของนกัท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ ดังนัน้ ปัจจยัความเสีย่งจากภายนอกทีท่ำาให้

เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

แบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก 

อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่กำาลังจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ซึง่ผลกระทบนีส่้งผลเป็นวงกว้างไม่เพยีงเฉพาะกบัโครงการเท่านัน้ แต่รวมถงึอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทัง้ภมูภิาคเอเชยีด้วยเช่นกนั

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีความมั่นใจในศักยภาพการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจากมีผู้บริหารโรงแรมระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญ 

เป็นผู้ดำาเนินการบริหารโรงแรม ประกอบกับมีทำาเลที่ตั้งท่ีดี และมีจุดขายที่โดดเด่น จึงมั่นใจได้ว่าโครงการของบริษัทจะเป็นที่ต้องการ 

และได้รับการตอบรับอย่างดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บริษัทมีการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ จึงจำาเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนหลากหลาย 

ทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกตราสารหนี้ต่างๆ เช่น หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน รวมทั้งเงินทุน หมุนเวียน 

จากการขายคอนโดมเีนยีมก่อนสร้างเสรจ็ ซึง่หากบรษิทัไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทนุทีเ่พยีงพอตามแผนพฒันาโครงการทีบ่รษิทักำาหนดไว้ 

อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำาเนินงานและผลประกอบการได้

ปัจจัยความเสี่ยง
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อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถหาเงินลงทุนได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนทางการเงินอย่างรัดกุม 

โดยคำานงึถงึเงนิสดหมนุเวียนภายในโครงการและประเมนิความสามารถในการหาแหล่งเงนิทนุของบรษิทัอยูเ่สมอ นอกจากนี ้บรษิทัวางแผน

ทางการเงินโดยคำานึงถึงความสามารถในการชำาระหนี้ รวมถึงสัดส่วนของหนี้สินต่อทุน ที่จะต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย

3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัมนีโยบายในการลงทนุในโครงการต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัตระหนกัดถีงึผลกระทบของความเสีย่งจากการผนัผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะส่งผลต่อผลประกอบการในโครงการนั้นๆ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวน 

ของอตัราแลกเปลีย่น โดยจะเน้นการป้องกนัความเสีย่งแบบธรรมชาต ิ(Natural Hedging) ให้มากทีส่ดุเพือ่เป็นการลดต้นทนุ และความซบั

ซ้อนในการทำาธุรกรรมต่างๆ ส่วนที่เป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่นั้น บริษัทมีนโยบายในการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 

(Currency Forward Contract) โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโน้ม รวมถึงระยะเวลาของการส่งมอบของอัตราแลกเปล่ียนนั้นๆ 

เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีจากการทำาธุรกรรมนั้นๆให้ได้มากที่สุด นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่ไม่ทำาธุรกรรม 

ในลกัษณะเกง็กำาไรจากอตัราแลกเปลีย่น ทีอ่าจก่อให้เกดิความไม่แน่นอนต่อผลประกอบการของโครงการนัน้ๆ

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้มผีลกระทบต่อบริษทั ในกรณทีีด่อกเบีย้ปรับตวัสงูขึน้ลกูค้าจะชะลอการซือ้ลง เนือ่งจากต้นทนุการซือ้

อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าสูงขึ้น รวมถึงในด้านของต้นทุนทางการเงิน เน่ืองจากบริษัทต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน 

ในรปูของเงนิกู ้เพือ่นำามาก่อสร้างโครงการอสงัหารมิทรพัย์

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนงานควบคุมผลกระทบจากความเสี่ยงในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันเงินกู้ส่วนใหญ่

ของบริษัทนั้นเป็นเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และหากต้องมีการใช้ดอกเบี้ย

ลอยตัว บริษัทจะมีการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเช่น Currency Swap เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้สร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอที่มีต้นทุนเหมาะสมที่สุดให้กับทั้งบริษัทและลูกค้าอีกด้วย

4. ความเสี่ยงทางด้านนโยบายจากภาครัฐ

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในการดำาเนินโครงการของบริษัทโดยตรง เช่น ข้อบังคับของผังเมืองเร่ืองอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) นโยบาย 

การกำาหนดพื้นที่ส่วนกลาง ขอบเขตการประเมินและการจัดทำารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ฯลฯ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง 

ไปในทางที่เข้มงวดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
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อย่างไรกด็ ีบรษิทัได้ลดความเสีย่งในเรือ่งดงักล่าวโดยบรษิทัมกีารทำาการสำารวจและจดัทำาการศกึษาถงึข้อจำากดัและข้อกำาหนดทางกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถเตรียมรับกับความเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถ

วางแผนการดำาเนินงานให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำาเนินธุรกิจต่อไป

5. ความเสี่ยงด้านการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท 

บริษัทฯ มีหน้าที่ตามข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำาหรับหุ้นกู้ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 

จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561, ครั้งที่ 2/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และหุ้นกู้มีประกัน

ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ 

ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด  (ข้อกำาหนดสทิธฯิ) จะต้องดำารงอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไว้ดงัต่อไปนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่กำาหนดได้

หุ้นกู้ อัตราส่วน “หน้ีสิน” ต่อ “ส่วน ของผู้ถือหุ้น”
ตามข้อก�าหนดสิทธิฯ หุ้นกู้

อัตราส่วน “หนี้สิน” ต่อ 
“ส่วนของผู้ถือหุ้น” 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. หุ้นกู้ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป
   ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
   ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนด
   ไถ่ถอนปี พ.ศ. 25611/

ไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี
ตลอดอายุของหุ้นกู้

1.41/

2. หุ้นกู้ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป
   ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
   ครั้งที่ 2/2558 ครบกำาหนด 
   ไถ่ถอนปี พ.ศ. 25611/ 

ไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี
ตลอดอายุของหุ้นกู้

3. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่    
   กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  
   (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ไม่กำาหนด

4. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 
   ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
   ครั้งที่ 2/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี
   พ.ศ. 2561 ซึ่งให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการ    
   ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด2/

ไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี
ตลอดอายุของหุ้นกู้

1.02/

หมายเหตุ: 
1/
หนี้สินของการออกหุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2558 และคร้ังที่ 2/2558 หมายถึง  หนี้สินส่วนท่ีมีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debts) ในงบการเงินรวมประจำาปีของ  

            ผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

       
2/
หนี้สินของการออกหุ้นกู ้คร้ังที่ 2/2560 หมายถึง หนี้สินตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู ้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตามตัวเลขที่ปรากฎใน 

        งบการเงินรวมประจำาปีของผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีภาระต้องชำาระดอกเบ้ีย (แต่ไม่รวมถึง หนี้ทางการค้า เงินรับล่วงหน้า และ/หรือหนี้ใดๆ ท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย 

            และ/หรือเงินกู้ยืม จากบุคคล และ/หรอืนติิบคุคลท่ีเกีย่วข้องกนั) หกัด้วยเงนิสด และ/หรือรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ/หรอืเงนิลงทนุชัว่คราว

             และ/หรอืเงินฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั

ปัจจัยความเสี่ยง



บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน): รำยงำนประจ�ำปี 2560
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความสำาคญัต่อการประเมนิประสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจว่า รายงาน

ทางการเงินของบริษัท รวมท้ังข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเช่ือถือ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 

จำานวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและกำากับระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อพึงปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายให้เป็น 

ไปตามแผนงานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมการกำากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วม

ประชุมด้วย ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบท่ีเข้าร่วมประชุมมีบุคคลที่มีความรู้ในด้านบัญชีและการเงินรวมอยู่ด้วย คณะกรรมการบริษัท 

ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร 

การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการของบรษิทั

มีความเห็นว่า ในปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่พอเพียงและเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจแล้ว โดยไม่พบประเด็น

ปัญหาหรอืข้อบกพร่องท่ีมสีาระสำาคญัซึง่สามารถสรปุผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัในแต่ละส่วน ได้ดงันี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
บริษัทได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและมีการทบทวนเป้าหมายอย่างสมำ่าเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ โดยมกีารกำาหนดระดบัผลตอบแทนของพนกังานอ้างอิงกบัผลประกอบการของบรษิทัและผลการปฏบิตัิ

งานของพนักงานอย่างสมเหตุสมผลสมำ่าเสมอทุกปี 

นอกจากนี ้บรษิทัได้กำาหนดนโยบายกำากบัดแูลกิจการทีด่แีละข้อปฏบิตัด้ิานจริยธรรม รวมถงึนโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยก

หน้าท่ีความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน รวมทัง้มคีวามตระหนกัถงึความสำาคญัในการวางแผนสบืทอดตำาแหน่ง โดยการสรรหา พฒันา 

และตระเตรยีมคนไว้ทดแทน รวมถึงการสร้างกลุม่คนไว้รองรับตำาแหน่งงานทีส่ำาคญั โดยการพฒันาและฝึกอบรมพนกังานทีม่คีวามสามารถ 

และมีศักยภาพไว้รองรับ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษทัได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยใช้แบบประเมนิตามแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น 

ยังมีการประเมินภายในบริษัท ในรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น ประเมินความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงแนวทางการป้องกัน 

ความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำาเนินโครงการต่างๆ ของบริษัท มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมรูปแบบต่างๆ 

และการเปลี่ยนแปลงผู้นำาองค์กร ที่อาจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ การความคุมภายในและการเงิน เป็นต้น 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่งาน

อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดนโยบายการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เป็น

ไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการส่งข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ และเอกสารประกอบการตัดสินใจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีรายละเอียดของเรื่องที่เสนอทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำารายงานการประชุม โดยระบุความเห็น 

และมตขิองทีป่ระชมุทกุครัง้ รวมทัง้บรษิทัยงัจดัให้มกีารเกบ็เอกสารการลงบัญช ีและเอกสารประกอบไว้เป็นหมวดหมูอ่ย่างชดัเจน มกีารนำา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ และบริหารข้อมูลในแต่ละส่วนงาน อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (ECM) 

มาใช้ในการบริหารข้อมูลต่างๆ ในแต่ละส่วนงาน และระบบ Memo Online เป็นต้น

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บรษัิทจดัให้มรีะบบตดิตามการดำาเนนิงานของบรษิทัและการปฏบิตัติามข้อปฏบิตัด้ิานจรยิธรรม รวมทัง้ข้อกำาหนดด้านความป้องกันขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ นอกจากนีบ้ริษทัยงัมสีำานกัตรวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบการปฏบัิตติามระบบควมคมุภายในของส่วนงานต่างๆ ภายใน

องค์กร โดยได้กำาหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสมำ่าเสมอ โดยมีการกำาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการ 

ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกำาหนดให้มกีารตดิตามความคบืหน้าในการดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะ

ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญจะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควรโดยมิชักช้า

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการอาวุโส สำานักตรวจสอบภายใน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายในของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ มาเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้เข้ารบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานด้าน

ตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ำารงตำาแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะต้องผ่านการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดูแลกิจการทีด่ ีและส่งเสรมิการยกระดบัหลักการกำากบัดูแลกิจการของบรษิทั

ให้มมีาตรฐานสอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

เนื่องจากเห็นว่ามีความสำาคัญและจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจที่ทำาให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำาคัญ 

ในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและม่ันคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ผู ้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

   หมวดที่ 1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

   หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

   หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

   หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

   หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการ

กำากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธรุกจิให้กรรมการและพนกังานทกุระดบัเข้าใจและถือปฏบิตัติาม ซึง่มเีนือ้หาครอบคลมุหลกัสำาคญั ดงันี้

 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

 • คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

   รับ ผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิด 

   ปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาต่อตนเอง

 • การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 • การดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

 • คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำาหนดจรรยาบรรณของบริษัทข้ึน เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ 

   ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำาหนดนโยบายและทิศทางในการกำากับดูแลกิจการ

   ท่ีดีของบริษัท โดยให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามนโยบาย

   อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

   (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนัอืน่ๆ ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูด้้าน

   ต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร
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หมวดที่ 2  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร 

 ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 

 การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช ่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ 

 และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

 2. หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

 3. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสมำ่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง

 เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้โดยตรงทาง 

 E-mail: info_ir@cgd.co.th

 4. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการ

 บริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนด

 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

 5. บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร ่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นให้ผู ้ถือหุ ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมและแจ้งขั้นตอน 

 การออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการกำาหนดเป็นลำาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน  

 มีการนำาเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมอย่างชัดเจน รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อน 

 วันประชุมบริษัทได้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม 

 แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

 6. บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู ้ถือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดต่างๆ และการเข้าร่วม 

 ประชมุผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารทีมี่ข้อมลูสำาคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่วาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลง

 ข้อมูลสำาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

 7. บริษัทได้อำานวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ ้นเข้าร ่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 

 เช่น การประชุมดำาเนินตามลำาดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง 

 เลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม 

 อย่างเพียงพอ

การกำากับดูแลกิจการ
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 8. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อำานวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 

 แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือ 

 มอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้น 

 พิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

 9. บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมท่ีชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่

 รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัและคณะผูบ้รหิารได้พิจารณาขจัดปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซือ่สตัย์สุจรติ

อย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำาคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย ์

ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษทัทราบ ตามข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ อกีท้ังในการ

ประชมุคณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบริษทักำาหนดให้บคุคลทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการเข้าทำารายการใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผล

ประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน นโยบายการกำาหนดราคา และมูลค่าของรายการ 

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำารายงานดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ 

ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 

ในรายงานและเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวทกุไตรมาสอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ได้มกีารเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจำาปี (แบบ 56-1) ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยนำาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู ้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิททีไ่ด้รับข้อมลูทางการเงนิของบริษทั ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือน

ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ข้างต้นหลีกเล่ียงการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ของบริษัทก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่การรายงานการถือครอง 

หลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม

มาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยบรษิทัได้กำาหนดบทลงโทษ

ทางวนิยัต่อพนกังานของบรษัิททีก่ระทำาการฝ่าฝืนระเบยีบข้อบังคับ หรอืประกาศของบรษัิทซึง่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคบัในการปฏิบัตงิานของพนกังาน
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หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน

หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก อาทิ คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ชมุชนและสงัคม รวมถึงหน่วยงานภาครฐัและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง โดยมรีายละเอยีดดังนี้

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

  โดยคำานงึถงึการเตบิโตของมลูค่าบรษิทัในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนทีด่แีละต่อเนือ่ง รวมทัง้การดำาเนนิ

  การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

 พนักงาน : บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานโดยมุ่งหวังให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน

  สูงสุด โดยจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม 

  และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีและปลอดภัย

 ผู้ร่วมทุน : บริษัทปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

 ลูกค้า : บริษัทเน้นที่จะให้บริการตามคำามั่นสัญญาต่อลูกค้า โดยให้ความสำาคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกโดย

  สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

 คู่คา้ : บรษิทัมกีารปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และรกัษาความลบั รวมถึงสร้างความสมัพนัทีด่ี 

  และเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

 เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามพันธะสัญญา และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลำาดับช้ันของหนี้ตามสัญญา

  ที่ได้กระทำาไว้

 คู่แข่ง : บริษัทมีการปฏิบัติที่เสมอภาค ไม่ดูหมิ่นคู่แข่ง และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ

 หน่วยราชการ : บริษัทพึงปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 สิ่งแวดล้อม : บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีนโยบายการพัฒนาโครงการ 

  โดยคำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัทจึงได้มีนโยบายท่ีจะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เน่ืองจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำาไรให้กับบริษัท ถือเป็นการสร้างความสำาเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว 

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญา 

และข้อตกลงต่างๆ ท่ีทำาข้ึนระหว่างกันรวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และไม่ดำาเนินการใดๆ อันจะเป็นการลิดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน

ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อ

ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โทร. 66(0) 2658 7888 โทรสาร 66(0) 2658 7880 โดยบริษัทจะดำาเนินการสอบสวน 

ตามข้ันตอนการรับเรือ่งร้องเรยีนทีก่ำาหนดไว้และถือปฏบิติัเป็นเรือ่งลบัและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ

การกำากับดูแลกิจการ
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทท้ังข้อมูล 

ทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด โดยผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี รวมถึงผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู ่กับรายงานของผู้สอบ

บัญชีในรายงานประจำาปี

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเก่ียวกับ 

ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำาคัญ 

โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท 

เป็นผูร้บัผดิชอบงานเก่ียวกบัการให้บรกิารข้อมูล และการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ำาคญัของบรษิทั โดยตดิต่อได้ที ่โทร. 66(0) 2658 7888 

โทรสาร 66(0) 2658 7880 E-mail: info_ir@cgd.co.th

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์   

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ ทำาหน้าที่เป็นผู้ช้ีแนะ และกำาหนด 

นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้ให้ความสำาคญัและจดัให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน 

การประเมิน และการบริหารงานท่ีรัดกุมต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ 

โดยผ่านสำานักตรวจสอบภายในและนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาให้มีการกำาหนดและแยกบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายบรหิาร 

โดยกำาหนดระดับอำานาจการดำาเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงาน

อย่างสมำ่าเสมอ
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ   

บริษัทได้จัดทำาข้อกำาหนดและถือปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคน

ได้รับทราบ ยึดถือ เข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง และใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่

 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

 2. บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

 3. ไม่มส่ีวนได้เสยีในกจิการทีก่ระทำากบับรษัิททีต่นเป็นกรรมการ หรอืในกจิการทีม่ลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบับรษิทัทีต่นเป็นกรรมการอยู่  

 ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

 4. พึงบริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่ 

 และมีประสิทธิภาพ

 5. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

 6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำางาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 7. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 8. ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำาคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการค้า 

 ใดอนัมสีภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั หรือทำาธรุกจิกบับรษิทัทีต่นเองเป็นกรรมการอยู ่ไม่ว่ากระทำาเพือ่ประโยชน์ของตนเอง 

 หรือของผู้อื่น

ทัง้นี ้กรรมการและพนกังานของบริษทัรบัทราบถงึข้อกำาหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณ และได้ปฏบัิตตินและปฏบิติังานอย่างมอือาชพี มจีรยิธรรม

ทางธุรกิจ โดยคำานึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 1. คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูส้รรหาและพิจารณาผูท้ีม่ทีกัษะ ประสบการณ์ วิชาชพี คณุสมบตัเิฉพาะในด้านต่างๆ และมคีวาจำาเป็น 

 ต่อธุรกิจของบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

 เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

 2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีความสามารถ  

 ประสบการณ์หลากหลายด้าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

การกำากับดูแลกิจการ
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 3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

      ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้   

     ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

      

    ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา 

    หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต ่

      จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั หรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี

      

    ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 

    พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ 

      ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

      

    ง) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ 

      ทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ 

      อิสระหรือผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษทั บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติิบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้ 

      พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทหรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี

      ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า   

     อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ 

      กู้ยืมคำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี 

    ภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป 

    แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน 

      ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบริษทัจดทะเบียน 

    ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปี 

      ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

    จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 

    รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 

      บรษิทัย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

      สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

     ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

      ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้

      ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

      ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้ง

      จากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

     ช) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

     เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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     ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการ 

    แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการ 

      ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ

      องค์คณะ (Collective Decision) ได้

      ฌ) มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

4. อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ดรูายละเอยีดในขอบเขตอำานาจหน้าทีข่องกรรมการ เรือ่งขอบเขต หน้าที ่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในหวัข้อผูถ้อืหุน้ 

และโครงสร้างการจัดการ

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกตใิห้จดัขึน้อย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ ให้ประธานกรรมการ หรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายเป็นผูเ้รยีกประชมุ 

หรือในกรณีจำาเป็น กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการ 

ตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำาหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น

และกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณากำาหนดวาระการประชุม 

โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 

ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด

6. การประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

 6.1 ประเมินผลงานของกรรมการ

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมกาบริษัท 

 และคณะอนุกรรมการ โดยจัดให้มีการประเมินผลตนเองโดยกำาหนดไว้ 2 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ 

 และแบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เพือ่ช่วยให้คณะกรรมการได้พจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค 

 ในปีทีผ่่านมา และนำาผลการประเมินมาวเิคราะห์การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ และนำาข้อเสนอแนะมาพฒันาการดำาเนนิงานต่อไป

 6.2 ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของ

การกำากับดูแลกิจการ
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 6.2 ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของ

 ฝ่ายบริหารเป็นประจำาทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพ่ือนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่

 ผูบ้ริหารสงูสดุของฝ่ายบรหิาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพจิารณาให้ผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายบริหารทราบ

7. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร

บรษัิทกำาหนดให้มกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ต้องไม่ตำา่กว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่มาปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารกิจการต่างๆ ของบริษทัให้เกดิความถกูต้องเป็นธรรม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมีคณะกรรมการทีมี่ประสบการณ์และมคีวามรู ้ความสามารถจำานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

   - กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระ 7 ท่าน

   - กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน

โดยมีกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล 

การบรหิารกิจการต่างๆ ของบรษัิทให้เกดิความถกูต้องเป็นธรรม

8. การรวมหรอืแยกตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบรษิทัต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบัผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายบรหิาร เพือ่เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการกำาหนดนโยบายการ

กำากับดูแลและการบริหารงานประจำา โดยบริษัทได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 

และเป็นลายลักษณ์อักษรในประกาศอำานาจดำาเนินการของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที ่

ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบ 

ซึง่กันและกันได้

ท้ังนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระคือ นายวิกรม คุ ้มไพโรจน์ ส่วนตำาแหน่งผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทคือ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เป็นกรรมการบรษิทัอกีท่าน คอืนายเบน เตชะอบุล ซึง่ทัง้สองตำาแหน่งได้มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

กนัอย่างชดัเจน และการตัดสนิใจในเรือ่งทีส่ำาคญัได้ดำาเนนิการผ่านทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั

9. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีการกำาหนดอำานาจ 

การดำาเนนิการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชดัเจน ในขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน (Procedure Manual) และผงัอำานาจ

การอนุมัติ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเข้าสอบทานระบบการควบคมุภายในอกีครัง้หนึง่ เพือ่ให้อยูใ่นระดบัทีมี่ประสทิธิภาพ ตลอดจนมกีารกำาหนดและการประเมนิความ

เสี่ยงของกิจการ กำาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง 

มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งสำานักตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือรับผดิชอบช่วยตรวจสอบการปฏบิตังิานของบริษัท และบรษัิทย่อยให้มปีระสทิธภิาพ โดยกำาหนดให้สำานกังานตรวจสอบภายในรายงาน 

ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเพือ่ให้ความเหน็เรือ่งความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในไว้ในรายงานประจำาปี

10. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่กำากับดูแลกระบวนการจัดทำาและเปิดเผยข้อมูลในรายงาน 

ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ 

ควบคุมภายใน และการจัดทำางบการเงนิให้ตรงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพียงพอ เชือ่ถอืได้ และมปีระสทิธภิาพ โดยให้เลขานกุารบรษิทั

เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชมุของคณะกรรมการ

11. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร

บรษิทัให้ความสำาคญัในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการและฝ่ายบรหิารทกุท่านเข้ารบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการเพิม่พนู

ความรู้ด้านต่างๆ เก่ียวกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการและฝ่ายบริหาร

12. การปฐมนเิทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

สำาหรับกรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งใหม่ ทางบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท 

รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง อาท ิ โครงสร้างทนุ ผูถื้อหุน้ ผลการดำาเนนิการ รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทัง้ส่งมอบคูม่อืสำาหรบั

กรรมการซึง่เป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สำาหรบัการเป็นกรรมการของบรษัิทให้กบักรรมการ ท้ังนี ้คูม่อืกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย

 คูม่อืกรรมการ

 1. พระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535

 2. หนงัสอืรบัรองบรษิทั

 3. วตัถปุระสงค์ของบริษทั

 4. ข้อบังคบับรษิทั

 5. คูม่อืการกำากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั

 6. คู่มอืกรรมการบรษัิทจดทะเบียนของ สำานกังาน ก.ล.ต.

 ข้อมลูสำาหรบักรรมการ

 1. ข้อแนะนำาการให้สารสนเทศสำาหรบัผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบียน

 2. หนงัสอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบียน

 3. หลักการกำากับดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบียน ปี 2555

 4. Company Profile

 5. รายงานประจำาปีล่าสดุ

13. เลขานกุารบรษิทั

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำาคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำาเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก รายละเอียดในขอบเขตอำานาจหน้าท่ี 

ของเลขานกุารบรษิทัในหัวข้อผูถื้อหุน้และโครงสร้างการจดัการ

การกำากับดูแลกิจการ
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 3 ชุด ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจำานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระดังนี้

โดย นายศุภกร พลกุล และ นายชู เฟ็ง เช เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำาหน้าที่ในการสอบทานความ 

น่าเชื่อถือของงบการเงิน และนางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู ้สอบบัญชีและผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบ 

 จัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบ 

 รายการใดที่เห็นว่าจำาเป็นและเป็นเรื่องสำาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสม 

 และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู ้สอบบัญชีและผู ้ตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี พิจารณาความเป็นอิสระของสำานัก 

 ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของสำานักตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน 

 ของผู้สอบบัญชี โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึง 

 ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการพิจารณางบการเงินประจำาปี

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำาหนดของตลาด 

 หลักทรัพย์ และข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 

 สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายชู เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบ

3 พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการตรวจสอบ 
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7. พจิารณารายการได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษัิท ซึง่มขีนาดรายการทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ตามท่ีกำาหนดในกฎหมาย ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

8. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายใน

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

10. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

 คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

     ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

 (ซ) รายงานอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

     กรรมการบริษัท

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

12. ในการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทำาซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญั

 ต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำาเนินการ 

 ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำาดังกล่าว ได้แก่

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบการควบคุมภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท

หากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืผูบ้รหิาร ไม่ดำาเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบรายใดนาย

หนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระทำาตามวรรคหนึ่งต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13. ดำาเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการ  

 หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการดำาเนนิงานของบรษิทัได้กระทำาความผดิตามทีก่ำาหนดไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ 

 ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแลกิจการ
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14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

15. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความ

 รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา

1. กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

 ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี

3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนัสประจำาปี 

 และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

 และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำาปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน 

 และมิใช่ตัวเงิน และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรม 

 และสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นายเบน เตชะอุบล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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4. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และโครงสร้างค่าตอบแทน 

 ผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำาเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียน

 ชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

บริษัทมีกรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำานวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ ของบริษัทในวงเงินมูลค่าทั้งโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

 ในนโยบายลงทุนของบริษัท

2. พิจารณากลั่นกรองและนำาเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองการลงทุน ที่มีวงเงินมูลค่าท้ังโครงการเกินกว่า 100 ล้านบาท 

 ขึ้นไป หรือการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายลงทุนของบริษัท

3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทมิได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของประธานกรรมการพิจารณา 

 การลงทุนและกรรมการพิจารณาการลงทุน

3. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ในการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรษิทั จะคดัเลอืกโดยผ่านมตใิห้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ก่อนนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำาหนด เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้

1. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ม ี

 คุณสมบัติตามกฎหมายกำาหนด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายเบน เตชะอุบล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

2 นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก กรรมการพิจารณาการลงทุน

การกำากับดูแลกิจการ
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2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

 (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า

 จำานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจำานวนทีใ่กล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจาก 

 ตำาแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นตำาแหน่ง 

 นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บำาเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่  

 ตามข้อบงัคบัหรอืตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัต ิ ซ่ึงอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป  

 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ 

 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทและจะแจ้งการลาออก 

 ของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี

 ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทน 

 ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน 

 ดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนโดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว 

 ยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 

 จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

 และมีสิทธิออกเสียง

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือกกรรมการ 

 คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
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คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ง 

จะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินบริษัทได้ อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น ผู้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน  โดยกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนจะพจิารณาจากคณุสมบติัความรอบรูใ้นธรุกจิของบรษิทั ทกัษะความเชีย่วชาญในด้านกฎหมาย ความเชีย่วชาญในการกำาหนด

โครงสร้างการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทได้มีการใช้ฐานข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือประกอบการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทนในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบคุลากรเพือ่มาดำารงตำาแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทันัน้ มขีัน้ตอนสรรหาโดยฝ่ายทรพัยากรบคุคลและการคดัเลอืกจะอยูใ่นดุลยพนิจิ

ของผู้บริหาร โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติ การศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นสำาคัญ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการ 

และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทดังกล่าว โดยมีการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุม 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งกรณีมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำาคัญจะมีการนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นอกจากนี ้ยงัให้ตวัแทนของบรษัิทดแูลให้บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมมกีารเปิดเผยข้อมลูและการทำารายการได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

หรอืรายการเกีย่วโยงให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึการจดัทำางบการเงนิทีเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีและทันตามกำาหนดเวลาการจัดทำางบการเงินรวมด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำาหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องรักษาความลับของบริษัท ไม่นำาข้อมูลภายใน 

ของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั

ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เพ่ือมิให้บุคลากรของบริษัทนำาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อ่ืนหรือนำาไปใช้ 

เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจึงอนุมัติการกำาหนดนโยบาย เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

การกำากับดูแลกิจการ
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1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน  คู่สมรส และบุตรที่ไม่ 

 บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 พ.ศ. 2535 และตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กำาหนดให้ผูบ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ ต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์  

 และจัดส่งสำาเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส ่งรายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรัพย์

3. ดำาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทราบถึงหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

 กรณีท่ีได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้อง 

 หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

6. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส�าหรับปี 2560

บริษัท มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญช ี

ประจำาปี 2560 ของบริษัทเป็นจำานวน 2,130,000 บาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บางกอก ริเวอร์ พาร์ตเนอร์ส

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย

ผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่างมีความตั้งใจ 

และสำานึกในความรับผิดชอบที่จะปกป้องและสร้างผลกระทบท่ีดี

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม

บางกอก รเิวอร์ พาร์ตเนอร์ส (Bangkok Rivers Partners:  BRP) 

เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกำาไรทีช่่วยปกป้องแม่นำา้เจ้าพระยาของ

กรุงเทพฯ โดยมีความพยายามช่วยเหลือชุมชนริมฝั ่งแม่นำ้า

เจ้าพระยาท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี ให้สามารถรักษาเอกลักษณ์ 

และมรดกของพวกเขาให้ยั่งยืนต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายที่จะทำาให้

พื้นท่ีดังกล่าวพัฒนาจนจะกลายเป็นหน่ึงในพื้นที่ที่ทรงคุณค่ามาก

ที่สุดของกรุงเทพฯ BRP ยังสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการ

สร้างสรรค์ต่างๆ ในเขตพื้นที่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา เพื่อสะท้อนให้

เหน็ถึงความสามารถในทางสร้างสรรค์ของคนไทย ธรุกิจการบริการ

ที่แสดงถึงความสามารถท่ีโดดเด่น รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อม 

ที่สนับสนุนและเอ้ือต่อบุคคลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างสรรค์

ในฐานะที่เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ CGD ให้ความเคารพ

อย่างสูงกับการอนุรักษ์ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์

ทางวฒันธรรมของชมุชนท้องถิน่ โดยบรษิทัจะทุม่เทความพยายาม

ให้กับการชุบชีวิตใหม่ (Revitalization) ให้กับพื้นที่ริมแม่นำ้าอย่าง

สุดความสามารถ

กจิกรรมรณรงค์เพือ่ทำาให้โลกสะอาด Clean Up the World ประจำา

ปี 2560 CGD ร่วมรณรงค์โครงการสีเขียวโดยสนับสนุนการ

ทำาความสะอาดให ้กับชุมชนที่ตั้ งอยู ่ ริมแม ่นำ้ า เจ ้ าพระยา 

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของแม่นำ้าเจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่ 

แม่นำ้าที่สำาคัญของไทยแห่งนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นสายโลหิตของ

ประเทศ โดยชุมชนทั้งสองฝั่งที่แม่นำ้าไหลผ่านได้มีความพยายาม

ตลอดมาทีจ่ะปกปักรกัษาความงดงามของแม่นำา้และสิง่แวดล้อมโดยรอบ

ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของกลุม่บางกอก รเิวอร์ พาร์ตเนอร์ส (BRP) 

ที่ได้ร ่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ ่มอย่างแข็งขันมาโดยตลอด 

บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จำากดั (มหาชน) ได้ร่วมมอืกบั 

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำาประเทศไทยในการ 

ให้การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เพื่อทำาให้โลกสะอาดปี 2560 

(Clean Up the World 2017) ในวันที่ 16 กันยายน 2560
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ปีนี้นับเป็นปีที่ 24 ของการรณรงค์ โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกับ

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Environment Programme: UNEP) การรณรงค์ดังกล่าวถือได้ว่า

แคมเปญด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยมีอาสาสมัครประมาณ 35 ล้านคนจาก 130 ประเทศ 

ร่วมทำาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประจำาทุกปี

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐรวมถึงโรงแรม 

ชัน้นำาต่างๆ รมิแม่นำา้เจ้าพระยาได้ร่วมทำากจิกรรมประจำาปีดงักล่าว 

สำาหรับปีนี้กลุ่มบางกอก ริเวอร์ พาร์ตเนอร์ส (BRP) ได้ร่วมมือ

อย่างเต็มกำาลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) และภาคีสมาชิกของโครงการ Eco-Capitals Forum ซึ่ง

ประกอบด้วยสถานทตูต่างๆ ในกรงุเทพฯ ในการปรกึษาหารอืเกีย่ว

กับเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อมระยะยาว นอกจากนั้น ผู้จัด

กิจกรรมยังได้ริเริ่มนำาโครงการวิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen 

Science Project) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยมี

วตัถปุระสงค์ทีจ่ะร่วมกนัช่วยกำาจดัของเสยี โดยจะรวบรวมของเสยี

และขยะจากแม่นำ้าเจ้าพระยารวมถึงคูคลองต่างๆ นำามาทำาการ

วิเคราะห์ทาวิทยาศาสตร์

มีอาสาสมัครทัง้หมด 70 ท่านจาก บรษัิท คันทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ 

จำากัด (มหาชน) และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาร่วมกิจกรรม

ทำาความสะอาดถนน กำาจัดขยะจากคูคลองที่ไหลลงสู ่แม่นำ้า

เจ้าพระยา  กิจกรรมที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ปรากฎเป็นผลสำาเร็จและ

จะนำาไปสูก่ารแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคตต่อไป คณุเบน เตชะอบุล 

กล่าวว่า “แม่นำา้เจ้าพระยามบีทบาททีส่ำาคญัเปรยีบเสมอืนเป็นสาย

โลหิตของประเทศไทยตลอดประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมา แม่นำ้า

เจ้าพระยาจึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนในฐานะเป็นสัญลักษณ์

ของกรุงเทพฯ สิ่งที่ธรรมชาติประทานมาให้ยากที่จะกำาหนดคุณค่า

อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน เหมือนกับอากาศและนำ้า สิ่งที่ธรรมชาติ

ให้มาเหล่านี้มักจะถูกคิดว่าเป็นของตายไม่ต้องให้ความสนใจ 

จนกว่าจะเกดิภาวะขาดแคลน การทำาความสะอาดในวันนีจ้งึมคีวาม

ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามาก เรามีความภูมิใจท่ีได้มีส่วนสร้างความ

ตระหนักถึงความสำาคัญในการปกป้องรักษาโลก ดังนั้นอะไรก็ตาม

ที่ทำาให้ประชาชนรู้สึกหวงแหนในสิ่งแวดล้อมของเขา ก็จะถือเป็น

ก้าวเล็กๆ ที่นำาไปสู่การช่วยให้โลกดีขึ้นในระดับที่ครอบคลุมกว้าง

ขวางมากยิ่งขึ้น”

บรษิทั คนัทร่ี กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จำากดั (มหาชน) มคีวามภาคภมูใิจ

ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมดังกล่าว และมีความตั้งใจท่ีจะ 

หาลู่ทางต่างๆ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

จริยธรรมและศีลธรรมอันดี เช่นการร่วมทำากิจกรรมและมีความ

ริเริ่มต่างๆ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณเบน เตชะอุบล กล่าว

เพิ่มเติมว่า “ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำาคัญที่เราจะต้องช่วยกันปกปัก

รักษาแม่นำ้าเจ้าพระยาให้มากกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งนี้เพื่อคนรุ่นหลัง

ในการที่เราสามารถเรียกแม่นำ้าเจ้าพระยาเป็นบ้านได้นั้นถือว่าเป็น

สทิธพิเิศษ และเป็นสทิธท่ีิเราไม่ควรคดิว่าเป็นของตายโดยไม่จำาเป็น

ต้องใส่ใจ พวกเราทุกคนต่างต้องมีส่วนรับผิดชอบไม่เพียงแค่ทำาให้

แม่นำ้าสะอาด แต่รวมถึงทำาให้แม่นำ้ามีความสวยงามมากกว่าที่เคย

เป็นมา พวกเรา คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

เฝ้ารอถึงโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทำากิจกรรมและในการริเริ่มอันทรง

คณุค่าเพิม่มากขึน้ในอนาคตเพือ่การปกป้องรกัษาสิง่แวดล้อมต่อไป”
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รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ / ยอดคงค้าง (บาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการมูลค่ารายการ
ในปี 2560

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

1. ค่าจองซื้อ ค่าทำาสัญญาจะ 

ซื้อจะขายและค่างวด ในการซื้อ

อาคารชุด โครงการอิลีเม้นท์ 

ศรีนครินทร์ จำานวน 2 ยูนิต

2. ค่าจองซื้อ ค่าทำาสัญญาจะ 

ซื้อจะขายและค่างวด ในการซื้อ

อาคารชุด โครงการโฟร์ซีซั่นส์ 

ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ 

แม่นำ้าเจ้าพระยา จำานวน 1 ยูนิต

3. รายได้จากการขายอาคารชุด 

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 

จำานวน 1 ยูนิต

เงินรับ

ล่วงหน้า

เงินรับ

ล่วงหน้า

ค่าขาย

อาคารชุด

1,869,965

1,369,638

11,000,000

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามราคา

ขายห้องชุดที่กำาหนดและมีเงื่อนไขที่

เป็นปกติเช่นเดียวกับการทำารายการ

กับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะรายการระหว่างกัน

บรษิทัและบรษิทัย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลและ/หรอืนติบิคุคลทีเ่กีย่วข้องทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดในสาระสำาคัญ ดังนี้

1) นายสดาวุธ เตชะอุบล

ลักษณะความสมัพนัธ์: เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่  26 ธนัวาคม 2560 จำานวน 1,646,933,091 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

19.92 ของทุนชำาระแล้ว และเป็นบิดาของ นายเบน เตชะอุบล กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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2) นายเบน เตชะอุบล

ลักษณะความสมัพนัธ์: เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 จำานวน 1,397,626,424 หุน้  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

16.91 ของทุนชำาระแล้ว โดยดำารงตำาแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท 

4) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“CGS”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์: มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 ท่าน คือ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายสดาวุธ 

เตชะอุบล ถือหุ้น CGS ทางอ้อม โดยถือหุ้นผ่านบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) (CGH) ณ  วันที่ 26 ธันวาคม 2560 

คิดเป็นจำานวน 713,937,000 หุ้น หรือร้อยละ 8.64 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

3) นางอรวรรณ เตชะอุบล

ลักษณะความสัมพันธ์: เป็นภรรยาของนาย สดาวุธ เตชะอุบล และเป็นมารดาของ นายเบน เตชะอุบล

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ / ยอดคงค้าง (บาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการมูลค่ารายการ
ในปี 2560

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

1. ค่าจองซื้อ ค่าทำาสัญญาจะซื้อ 

จะขายและค่างวด ในการซือ้ห้องชดุ 

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท 

เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้า

เจ้าพระยา จำานวน 1 ยูนิต

เงินรับ

ล่วงหน้า

- 11,000,000 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามราคา

ขายห้องชุดที่กำาหนดและมีเงื่อนไขที่

เป็นปกติเช่นเดียวกับการทำารายการ

กับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ / ยอดคงค้าง (บาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการมูลค่ารายการ
ในปี 2560

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

1. ค่าจองซื้อ ค่าทำาสัญญาจะซื้อ 

จะขายและค่างวด ในการซือ้ห้องชดุ 

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท 

เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นำ้า

เจ้าพระยา จำานวน 1 ยูนิต 

เงินรับ

ล่วงหน้า

- 18,178,879 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามราคา

ขายห้องชุดที่กำาหนดและมีเงื่อนไขที่

เป็นปกติเช่นเดียวกับการทำารายการ

กับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
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5) บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (“CGH”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holdings Company)

ลักษณะความสัมพันธ์: มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 ท่าน คือ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายสดาวุธ 

เตชะอบุล โดยถอืหุน้ในบรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จำากดั (มหาชน) (CGH) ณ  วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 คดิเป็นจำานวน 713,937,000 หุน้ 

หรือร้อยละ 8.64 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ / ยอดคงค้าง (บาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการมูลค่ารายการ
ในปี 2560

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

1. บริษัทวางเงินประกันซื้อหลัก

ทรัพย์ให้แก่ CGS

2. บริษัทรับดอกเบี้ยจาก CGS 

เป็นดอกเบี้ยจากเงินประกันหลัก

ทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 0.8% - 

1.00%

เงินประกัน

ซ้ือหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับ

-

306,256

5,478

-

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา

ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่เป็นปกติ

เช่นเดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ / ยอดคงค้าง (บาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการมูลค่ารายการ
ในปี 2560

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

1. บริษัทซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามัญ  

บริษัท คันทรี่  กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 

จำากัด (มหาชน) จำานวน 

153,061,800 หุ้น

2. บริษัทได้รับใบสำาคัญแสดง

สิทธิ CGH-W1 จาก บริษัท 

คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำากัด 

(มหาชน) จำานวน 17,928,233 หุ้น

เงินลงทุนใน

หุ้นสามัญ

CGH-W1

-

-

206,633,430

179,282

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม

สัญญาที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่เป็น

ปกติเช่นเดียวกับการทำารายการกับ

บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ / ยอดคงค้าง (บาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการมูลค่ารายการ
ในปี 2560

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

3. ได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

CGH-W2 จากบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป 

โฮลด้ิงส์ จำากัด (มหาชน)จำานวน 

12,755,150 หุ้น

4. รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ในหุ้นสามัญ

CGH-W2

เงนิปนัผลรบั

-

4,245,934

1,275,515

-

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม

สัญญาที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่เป็น

ปกติเช่นเดียวกับการทำารายการกับ

บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้อง

6) บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (“MFH”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนในกิจการอื่น

ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) (“CGH”) ซึ่ง CGH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) (“MFC”) โดย MFH เป็นบริษัทย่อยของ MFC 

ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ / ยอดคงค้าง (บาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการมูลค่ารายการ
ในปี 2560

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

1. บริษัทออกตั๋วแลกเงินให้แก่ 

MFH

• ออกวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

จำานวนเงิน 100 ล้านบาท 

เงินต้นครบกำาหนด 27 เมษายน 

2561 รวมระยะเวลา 269 วัน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี

• ออกวันที่ 1 กันยายน 2560 

จำานวนเงิน 100 ล้านบาท 

เงินต้นครบกำาหนด 28 พฤษภาคม 

2561 รวมระยะเวลา 269 วัน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี

ชำาระดอกเบ้ีย ณ วันออกต๋ัวแลกเงิน 

โดยหักเป็นส่วนลดจากมูลค่าที่

ตราไว้ของตั๋วแลกเงินฉบับนั้น

ตั๋วแลกเงิน - 200,000,000 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา

ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่เป็นปกติ

เช่นเดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
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ลักษณะของรายการ
ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ / ยอดคงค้าง (บาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการมูลค่ารายการ
ในปี 2560

ยอดคงค้าง 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

2.ดอกเบ้ียจ่ายจากต๋ัวแลกเงิน ดอกเบี้ยจ่าย

ล่วงหน้า

ดอกเบี้ยจ่าย

-

11,081,746

4,155,586

-

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา

ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่เป็นปกติ

เช่นเดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงได้กำาหนดมาตรการและขั้นตอนการทำารายการระหว่างกัน 

โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะกำากบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติามข้อกำาหนด กฎระเบยีบของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

หากรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยเกิดกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ บคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน 

ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัมกีารกำาหนดนโยบายหรือแนวโน้มในการทำารายการระหว่างกันในอนาคต โดยการเข้าทำารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ 

บริษัทจะดำาเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัท 

ทำากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ 

ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถงึปฏบิตัติามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการเกีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจำาหน่ายทรพัย์สนิทีส่ำาคญัของบรษิทั

จดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดหาผู้เช่ียวชาญอิสระ 

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

รายการระหว่างกัน
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รายงานทางการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์พงึปฏบิตันิัน้ 

คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดทำารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการจัดทำาและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ 

(Statement of Directors Responsibilities) ในรายงานประจำาปีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ขอรับรองว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทย และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจริงและสมเหตุผล

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายเบน เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน 

โดยมี นายศุภกร พลกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชืน่ภักด ีและ นายช ูเฟ็ง เช เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ำาหนดไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจัดทำาตามแนวทาง และข้อ

กำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 

11 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน 

และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท 

และบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาส และประจำาปี 2560 ซึ่งผ่านการ

สอบทาน และตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทแล้ว ตลอดจนได้

หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณานโยบาย

การบัญชีท่ีสำาคัญ การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ในการจัดทำางบการเงิน 

รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินก่อนจะ

ให ้ความเห็นชอบ และนำาเสนอต ่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือ่พจิารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับ

ผู ้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ ่ายบริหารของบริษัทเข้าร ่วมประชุม 

เพือ่ปรกึษาหารอืกันอย่างอสิระถงึข้อมลูทีส่ำาคญัต่อการจดัทำางบการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการ

ควบคุมภายใน และรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

รวมถึงประเด็นสำาคัญที่พบจากการสอบบัญชี และความเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำากบัดแูลให้ผูบ้รหิารของบรษิทันำาส่ง

ข้อมูลทางการเงินท่ีเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำาปีของบริษัทต่อผู้

สอบบัญชี เพื่อสอบทานความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 

งบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผล และความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงาน

ผลการตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2560 และผลการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติ

ด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

และแนวทางของ กลต. รวมทั้งพิจารณาและติดตามผลการ

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจ

สอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรับทราบสาเหตุ 

และเสนอแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

โดยจากการสอบทานดังกล่าวไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 

จึงเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอนโยบายด้านลูกค้า 

การอนุมัติรายการผ่านระบบ Internet ระบบการประเมินผล

พนักงาน ระบบการลา และ มีการติดตามกระบวนการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทในการกำากับดูแลให้กิจการมีการบริหารความเสี่ยงในระดับ

องค์กร ทัง้ความเส่ียงอนัเกดิจากปัจจยัภายใน และปัจจัยภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตาม ความเสี่ยงด้าน

การลงทุนในโครงการต่างๆ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

และความเสีย่งด้านการเงิน อย่างสมำา่เสมอ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อนำาไปปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึมกีารกำากบัดแูลกิจการทีด่ี 

และไม่มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติท่ีเข้าข่ายหลีกเลี่ยง 

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสมำ่าเสมอ 

เพือ่ให้มัน่ใจว่า การดำาเนนิกจิกรรมตรวจสอบภายใน และบทบาท

ในการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในด้านระบบ

การควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ

กำากับดูแลกิจการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระ
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความ

รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ

ความระมัดระวังรอบคอบ ความรอบคอบมีความเป็นอิสระอย่าง

เพยีงพอ เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย

อย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ากระบวน

การจดัทำารายงานทางการเงนิของบรษัิทมรีะบบการควบคุมภายใน

ท่ีเหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยไม่ถูกจำากัดขอบเขตในการตรวจสอบ ซึ่งทำาให้ม่ันใจได้ว่า

รายงานทางการเงนิได้แสดงฐานะทางการเงนิ และผลการดำาเนนิงาน

ของบรษัิทอย่างถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน

การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิด

เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศุภกร พลกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 มกราคม 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2560

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบ 

ภายในประจำาปี พจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน 

งานประจำาปี 2560 พิจารณารายงานการตดิตามผลตามข้อเสนอแนะ

ในรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ

ทีไ่ด้ตัง้ไว้ รวมท้ังได้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง

คณุภาพงานตรวจสอบภายในจากการทีห่น่วยงานตรวจสอบภายใน

เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ที่รับการตรวจได้ประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานของผูต้รวจสอบภายใน และเสนอความเหน็เพือ่ปรับปรงุ

คุณภาพงานตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ

6. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณารายการได้มาซึง่สนิทรพัย์

ของบริษทั และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยคำานงึถงึความสมเหตสุมผล 

ประโยชน์ของการทำารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคา 

เป็นสำาคัญ และเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำารายการดังกล่าว 

เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ

7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตดิตามความคบืหน้าในการดำาเนนิ

โครงการต่างๆ ทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามปัญหาผลกระทบ 

ทีเ่กดิจากการดำาเนนิงาน สภาพคล่องทางการเงนิ และแหล่งเงนิทนุ 

พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และมีการติดตามผล 

อย่างสมำ่าเสมอ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง 

รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี ประจำาปี 2560 

โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้

ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบ 

การให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำางบการเงิน รวมถึง

ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้

เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ขออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษทั คันทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป  ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั  (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 

(มหาชน) (“บริษทั”) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินของบริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป 

ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษัท คนัทรี�  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 

(มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้

ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนด

เหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ  
 

เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ

เรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื�องเหล่านี�  
 

  

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบที�ใช้เพื�อตอบสนอง 

การด้อยค่าของค่าความนยิมและสิทธิการเช่า 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่าเป็น

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบเนื�องจากค่าความนิยม

เป็นรายการที�มีสาระสาํคญัของสินทรัพยร์วมใน

งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และ

สิทธิการเช่า เป็นรายการที� มีสาระสําคัญของ

สินทรัพยร์วมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั  โดยสินทรัพยเ์หล่านี� ได ้ถูกรับรู้ใน

งบการเงินเนื�องจากการซื�อธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

ทั�งนี�  การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและ

สิทธิการเช่าต้องอาศยัดุลยพินิจและสมมติฐานที�

สาํคญัหลายประการของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

ที�เ กี�ยวข ้องก ับการคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน 

ในอนาคต แผนงานในอนาคตในการจัดการและ

การใชป้ระโยชนจ์ากสิทธิการเช่า และการกาํหนด

อัตรา คิ ดลดที� เหมาะสม  เพื� อให้ เ ป็ นไ ปตาม

ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นโยบายการบัญชีของค่าความนิยมเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.12 และนโยบาย

การบญัชีและรายละเอียดของสิทธิการเช่าเปิดเผย

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.10 และขอ้ 14 ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญัรวมถึง  

• ทําความเข้าใจการออกแบบการควบคุม

ภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในที�สาํคญัของกลุ่มบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบั

การประเมินการดอ้ยค่าของคา่ความนิยมและ

สิทธิการเช่า 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

• ทดสอบเนื�อหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปนี�  

-  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณา

ของฝ่ายบริหารเกี�ยวกับการประเมินการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที�

สําคัญและวิธีการที� ฝ่ายบริหารของกลุ่ม

บริษทัใช้ในการประเมินการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมและสิทธิการเช่า 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที�ใช้เพื�อตอบสนอง 

การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

กลุ่มบริษัทมีรายการอสังหาริมทรัพย์เพื�อการ

ลงทุนตั� งอยู่ที� เ มืองไบรตัน ประ เทศ อังก ฤษ 

ประกอบด้วยที� ดิน อา คา รแล ะสิ� งปลูกสร้าง 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดมี้สัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหนึ�ง

ซึ� งใชท้รัพยสิ์นนั�นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน 

โดยอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดังกล่าวแสดง

เป็นรายการที�มีสาระสําคญัของสินทรัพยร์วมใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม  

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่า

ยติุธรรมที�มีการวดัมูลค่าโดยอิสระจากผูป้ระเมิน

ราคาภายนอก การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อ

การลงทุนเ ป็นเรื� องสําคัญในการตรวจ สอบ

เนื�องจากกระบวนการวดัมูลค่าเกี�ยวขอ้งกบัการใช้

ดุลยพินิจที�สาํคญัในการกาํหนดวิธีการวดัมูลค่าที�

เหมาะสม และสมมติฐานที�ใช ้ 

น โ ย บ า ย ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเ ปิดเผยไว้ใน              

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.8 และข้อ 12 

ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญัรวมถึง  

• ทําความเข้าใจการออกแบบการควบคุม

ภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในที�สาํคญัของกลุ่มบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบั

การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในที�สําคัญที�เกี�ยวข้องกับการวัดมูลค่า

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

• ทดสอบเนื�อหาสาระ โดยวิธีดงัตอ่ไปนี�  

-  ประเมินคุณสมบติั ความสามารถและความ

เป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาภายนอก 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที�

สาํคญัและวิธีการวดัมูลค่าที�ผูป้ระเมินราคา

ภายนอกใชใ้นการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุน  

-  พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของ

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการวัดมูลค่า

ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ข้อมูลอื�น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มลูอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี ซึ� งคาดว่า

จะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้

ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นตอ่ขอ้มูลอื�น  

 

  

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที�ใช้เพื�อตอบสนอง 

การรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุด 

การรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุดเป็นเรื� อง

สาํคญัในการตรวจสอบ เนื�องจากอาจมีขอ้ผิดพลาด

เกิดขึ�นจากการรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้งตามงวดบญัชี 

ความเสี�ยงที�มีนัยสําคญัถูกระบุในแง่ของการตัด

ยอดรายไดจ้ากการขายอาคารชุดเนื�องจากลกัษณะ

รายการที�มีนัยสําคัญสูงและปริมาณของการเกิด

รายการอาจจะมีมากในช่วงวนัสิ�นงวด ซึ� งอาจส่งผลให้

มีการรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้งตามงวดบญัชี 

นโยบายการบญัชีสําหรับการรับรู้รายไดจ้ากการ

ขายอาคารชุดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินขอ้ 3.1.1 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญัรวมถึง  

• ทําความเข้าใจการออกแบบการควบคุม

ภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในที�สําคญัของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

รับรู้รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในที�สําคญัที�เกี�ยวขอ้งกับการรับรู้รายได้

จากการขายอาคารชุด 

• ทดสอบเนื�อหาสาระเพื�อตอบสนองความเสี�ยง

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัยอดรายไดจ้ากการขาย

อาคารชุด โดยวิธีดงัต่อไปนี�  

-  ทดสอบการตัดยอดรายได้จากการขาย

อาคารชุด โดยตรวจสอบเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

กับการรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุด 

เพื�อให้แน่ใจว่ารายการขายที�เกิดขึ�นในช่วง

ก่อนและหลังวนัสิ�นงวดมีการบนัทึกบญัชี

ถูกตอ้งตรงตามงวดบญัชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บ

จากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจ้าสรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�

โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�อง              

(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจ           

ที�จะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้

อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี

สาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ

ใชง้บการเงินเหล่านี�   
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน

ตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอ

และเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้  

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไมต่รงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจ้า

ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง

ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป 

ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบัญชี

ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์

ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

  

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้

เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ที�สําคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไวแ้ละประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด

ตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรื� องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัมากที�สุดใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื� องสําคญัใน

การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื� องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสาร

ดงักล่าว 

 

 

 

 นิสากร  ทรงมณี 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 

วนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 425,109,756        1,058,519,636     158,167,006        682,876,677        

เงินลงทุนชั�วคราว 6 - 820,707               - 820,707               

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7 1,269,274,710     1,498,382,286     10,324,073          11,320,286          

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 29.2 - - 839,943,371        1,256,913,586     

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค 8 3,465,740,032     2,028,039,895     159,769,951        684,670,280        

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 9 245,404,500        145,961,041        278,799,993        249,415,334        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,405,528,998     4,731,723,565     1,447,004,394     2,886,016,870     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 1,581,813,813     801,417,315        435,302,156        -

เงินลงทุนเผื�อขาย 11 307,088,227        403,279,753        307,088,227        403,279,753        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 29.1 - - 1,496,380,151     1,496,380,151     

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 895,501,448        863,336,866        - -

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 845,666,309        842,742,946        - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 3,944,962,524     1,240,285,268     1,855,782,885     11,743,679          

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     - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 15 2,127,706            1,134,790            1,849,993            759,341               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 21,025,957          2,911,211            21,025,957          2,911,211            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 64,228,197 66,143,887          4,900,459 4,972,799            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,376,763,048   7,935,600,903     7,904,324,224     5,702,041,330     

รวมสินทรัพย์ 16,782,292,046   12,667,324,468   9,351,328,618     8,588,058,200     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

งบการเงิน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 17 287,765,982        177,157,110        52,130,033 40,732,527          

เจา้หนี� จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 29.4 - - 477,204,099 477,466,033        

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,444,229,957     1,542,490,492     5,927,974 4,341,715            

เงินกูย้มืระยะสั�น 8,899,511            7,077,927            - -

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 29.3 - - 469,875,624 453,232,085        

ตั�วแลกเงิน 18 667,275,353        1,473,187,224     667,275,353 1,473,187,224     

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 1,750,000,000     - 1,750,000,000 -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 19 61,848,959          43,062,097          19,483,563 11,126,719          

รวมหนี� สินหมุนเวียน 5,220,019,762     3,242,974,850     3,441,896,646     2,460,086,303     

หนี� สินไม่หมุนเวียน

เจา้หนี�ค่าก่อสร้าง 20.2 796,411,973        314,261,663        - -

เงินกูย้มืระยะยาว 20 4,067,573,235     1,964,083,401     - -

หุน้กูร้ะยะยาว 21 750,000,000 1,150,000,000     750,000,000 1,150,000,000     

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 6,813,796            7,181,590            6,813,796            7,181,590            

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 27,423,728          15,748,987          - -

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 5,648,222,732     3,451,275,641     756,813,796        1,157,181,590     

รวมหนี� สิน 10,868,242,494   6,694,250,491     4,198,710,442     3,617,267,893     

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 23

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 8,966,127,954 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 8,966,127,954 8,966,127,954

หุน้สามญั 10,814,953,771 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 8,266,127,954 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ 8,266,127,954     8,266,127,954     

หุน้สามญั 7,336,295,227 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ 7,336,295,227     7,336,295,227     

ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 23.3.1 (1,559,517,810) (1,652,501,083) (1,559,517,810)   (1,652,501,083)   

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 2.2.4 (819,437,470) - (819,437,470) -

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื�อธุรกิจแบบยอ้นกลบั (732,872,059)       (732,872,059)       - -

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,578,638,448     1,578,638,448     - -

6,732,939,063     6,529,560,533     5,887,172,674     5,683,794,144     

ขาดทุนสะสม (895,103,718)       (753,208,148)       (679,303,264)       (730,505,824)       

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (277,685,843)       (204,951,184)       (55,251,234)         17,501,987          

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,560,149,502     5,571,401,201     5,152,618,176     4,970,790,307     

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 353,900,050        401,672,776        - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,914,049,552     5,973,073,977     5,152,618,176     4,970,790,307     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,782,292,046   12,667,324,468   9,351,328,618     8,588,058,200     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม

งบการเงิน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 908,586,453     351,563,210     908,586,453     351,563,210     

รายไดค่้านายหนา้ 1,056,037         1,107,570         1,056,037         1,107,570         

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 52,508,664       27,004,956       - -

รายไดด้อกเบี�ย 5,726,863         2,888,689         110,890,264     116,017,888     

รายไดเ้งินปันผล 4,245,934         89,588,973       4,245,934         233,691,175     

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุน 12 4,351,980         7,562,291         - -

กาํไรจากการซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ - 42,572,000       - 42,572,000       

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 124,860,392     52,120,769       - 63,394,504       

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 4,002                4,000,888         4,002                3,338,671         

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว - 5,353                - 5,353                

รายไดอื้�น  6,298,611         11,657,773       30,134,717       40,962,357       

รวมรายได้ 1,107,638,936  590,072,472     1,054,917,407  852,652,728     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอาคารชุด 544,426,173     218,460,308     544,426,173 218,460,308     

ค่าใชจ้่ายดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 3,187,394         1,209,030         - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 286,521,239     273,857,961     66,057,684 33,433,665       

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 207,374,636     203,853,091     166,868,088 129,186,611     

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 27 51,126,666       41,172,604       51,126,666 41,172,604       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - - 196,652 -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย - 93,606              - 93,606              

รวมค่าใช้จ่าย 1,092,636,108  738,646,600     828,675,263     422,346,794     

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 15,002,828       (148,574,128)    226,242,144     430,305,934     

ตน้ทุนทางการเงิน (211,390,676)    (205,201,452)    (177,969,465)    (197,786,059)    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (196,387,848)    (353,775,580)    48,272,679       232,519,875     

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 16 3,002,322         (2,041,101)        527,129            425,174            

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (193,385,526)    (355,816,681)    48,799,808       232,945,049     

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 16

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 25.1 (72,753,221) 42,675,638 (72,753,221) 42,675,638

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

งบการเงินต่างประเทศ 25.2 (604,914) (231,047,190) - -

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานที�กาํหนดไว้ 2,402,752 697,580 2,402,752 697,580

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (70,955,383)      (187,673,972)    (70,350,469)      43,373,218       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (264,340,909)    (543,490,653)    (21,550,661)      276,318,267     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (144,298,322)    (275,927,272)    48,799,808       232,945,049     

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (49,087,204)      (79,889,409)      - -

(193,385,526)    (355,816,681)    48,799,808       232,945,049     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (215,253,705) (463,601,244) (21,550,661) 276,318,267

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (49,087,204) (79,889,409) - -

(264,340,909)    (543,490,653)    (21,550,661)      276,318,267     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 28

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน บาท (0.018)               (0.038)               0.006                0.032                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั หุ้น 7,878,909,942  7,336,294,685  7,878,909,942  7,336,294,685  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงิน



บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน): รำยงำนประจ�ำปี 2560
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (196,387,848) (353,775,580) 48,272,679 232,519,875

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 80,273,702 88,172,187 6,063,614 6,098,478

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว (4,002) (4,000,888) (4,002) (3,338,671)

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว - (5,353) - (5,353)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย - 93,606 - 93,606

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (124,510,447) (12,072,314) 206,276 (69,758,713)

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (4,351,980) (7,562,291) - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 30,726,910 509,806 - 505,040

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,635,646 2,125,870 2,635,646 2,125,870

รายไดด้อกเบี�ย (5,726,863) (2,888,689) (110,890,264) (116,017,888)

รายไดเ้งินปันผล (4,245,934) (89,588,973) (4,245,934) (233,691,175)

ตน้ทุนทางการเงิน 211,390,676 205,201,452 177,969,465 197,786,059

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน (10,200,140) (173,791,167) 120,007,480 16,317,128

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

เงินลงทุนชั�วคราว 824,709 832,368,670 824,709 706,297,263

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 458,925,066 (321,572,131) 996,213 28,217,656

ที�ดินตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 308,715,876 48,535,640 524,900,329 170,175,999     

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (87,481,340) (40,233,648) (34,676,217) 3,143,188

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง - (156,227,256) - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,915,690 (40,642,748) 72,340 5,268,475

บริษัท คันทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (7,342,177)        (121,211,308)    11,882,323       (46,430,887)

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 901,739,465     704,721,836     1,586,259         (8,062,149)

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 8,900,820         21,459,666       6,671,913         1,853,973

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 11,674,741       5,651,653         - -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,587,672,710  759,059,207     632,265,349     876,780,646     

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 5,764,801         2,888,689         115,961,220     1,619,595

เงินสดรับจากเงินปันผล 4,245,934         66,753,820       4,245,934         8,782,262         

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (129,626,076)    (154,811,753)    (108,929,795)    (154,325,372)

เงินสดรับจากภาษีเงินไดข้อคืน 1,208,811         - 1,208,811         -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,462,985)      (4,807,730)        (11,444,345)      (4,790,227)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,457,803,195  669,082,233     633,307,174     728,066,904     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.3 - - - (950,943,500)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.3 - - 416,387,606 382,310,100     

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั (869,522,268)    (809,871,205)    (435,302,156) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย - 53,057,394       - 53,057,394

เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื�อขาย 11 5,250,000 3,000,000         5,250,000 3,000,000         

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 - (895,021,543)    - -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 864,486            - - -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร 4.1 (1,833,251,873) (136,901,791)    (1,646,968,080) (1,098,886)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 4.2 (1,331,679)        - (1,331,679)        -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,697,991,334) (1,785,737,145) (1,661,964,309) (513,674,892)    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท คันทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�น 1,825,467 7,077,927         - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.5 - - 16,720,000       740,880,000     

เงินสดรับจากการออกตั�วแลกเงิน 505,932,717     1,445,029,604  505,932,717     1,445,029,604  

เงินสดจ่ายชาํระคืนตั�วแลกเงิน (1,368,705,253) (421,983,877)    (1,368,705,253) (421,983,877)    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว - 961,826,200     - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ในประเทศ - (1,000)               - (1,000)               

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 1,350,000,000  - 1,350,000,000  -

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว - (1,500,000,000) - (1,500,000,000) 

เงินสดรับค่าหุน้เพิ�มทุนหุน้สามญั - 1,379                - 1,379                

เงินสดรับค่าเพิ�มทุนหุน้สามญั

จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 1,553,818         593,434,282     - -

เงินสดรับจากการออกทุนหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - 6,425,275         - -

เงินสดจ่ายคืนทุนใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการเสร็จสิ�นการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย (287)                  - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 490,606,462     1,091,809,790  503,947,464     263,926,106     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ (749,581,677)    (24,845,122)      (524,709,671)    478,318,118     

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 116,171,797     (170,257,401)    - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 1,058,519,636  1,253,622,159  682,876,677     204,558,559     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 5 425,109,756     1,058,519,636  158,167,006     682,876,677     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท คันทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั คันทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั�วไปและการดําเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 

1.1  ขอ้มูลทั�วไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัที�จดทะเบียน

ในประเทศไทย เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2557 สาํนกังานใหญ่ของบริษทั ตั�งอยู่เลขที� 898 

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั�นที� 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการถือหุ้นในบริษทัอื�น (Holding Company) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทั�วไปและการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

1.2.1 บริษทั แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดน้ซ์ จาํกัด เป็นบริษทัที�จดทะเบียน

ในประเทศไทย เมื�อวนัที� 22 สิงหาคม 2551 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั� งอยู่เลขที� 898 

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั�นที� 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

เพื�อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

1.2.2 บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเต็ล จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

เมื�อวนัที� 22 สิงหาคม 2551 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 

ชั�นที� 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อประกอบธุรกิจ

โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้  

1.2.3 บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

เมื�อวนัที� 22 สิงหาคม 2551 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 

ชั�นที� 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อประกอบธุรกิจ

โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ 

 

งบการเงิน
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เมื�อวนัที� 29 ธันวาคม 2557 ที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั� งที� 1/2557 ของบริษทั แลนด์มาร์ค 

วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเต็ล จาํกดั และบริษทั 

แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม (ถือหุ้นผ่านบริษทั 

แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั) ไดมี้มติให้เลิกแต่ละบริษทั โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 

เป็นต้นไป และบริษทัย่อยทั�งสามบริษทัดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัที� 30 ธันวาคม 2557 โดยเมื�อวนัที� 20 ธันวาคม 2560 ไดจ้ด

ทะเบียนเสร็จสิ�นการชาํระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้  

1.2.4 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทย เมื�อวนัที� 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั�นที� 20 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อประกอบธุรกิจซื�อขาย ให้เช่า 

และดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์และการถือหุน้ในบริษทัอื�น (Holding Company) 

1.2.5 บริษทั บีซีอีจี คนัทรี�  กรุ๊ป เอน็จิเนียริ� ง จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 

ชั�นที� 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อประกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างอาคาร และซ่อมแซมอาคาร  

1.2.6 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเด๊นซ์ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2557 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 

ชั�นที� 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อประกอบธุรกิจ

เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

1.2.7 บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในฮ่องกง เมื�อวนัที� 22 ตุลาคม 2556 

โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่ที� Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, 

Central, Hong Kong, เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น 

(Holding Company) 

1.2.8 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศมอริเชียส

เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2556 โดยมีสาํนักงานใหญ่ตั�งอยู่ที� 8th Floor, Medine Mews, 

La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้น

ในบริษทัอื�น (Holding Company) 
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1.2.9 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย  ์เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 

2558 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั�งอยู่ที� Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 

Guernsey, GY4 6AD เพื�อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2.10 บริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์

เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2559 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่ที� Anson Court, La Route des 

Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้ใน

บริษทัอื�น (Holding Company) 

1.2.11 บริษทั เอชวายยูเค จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย  ์เมื�อวนัที� 

27 ตุลาคม 2559 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั�งอยู่ที� Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 

Guernsey, GY4 6AD เพื�อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิ 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจัดทาํบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็น

ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไป

ในประเทศไทย 

2.1.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดทําขึ� นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที�  1 

(ปรับปรุง 2559) เรื�อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ� งมีผลบงัคับใชส้ําหรับงบการเงินที�มี

รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที� 2 ตุลาคม 2560 เรื�อง “การจดัทาํและส่ง

งบการเงินและรายการที�เกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง “กาํหนดรายการย่อที�ตอ้งมี

ในงบการเงิน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที� 11 ตุลาคม 2559 

2.1.3 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ

งบการเงิน ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

  

งบการเงิน
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2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ดงัต่อไปนี�  
บริษทัย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกิจ อัตราการถือหุ้น 

   โดยบริษทั (ร้อยละ) 

   ณ วนัที� ณ วนัที� 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

   2560 2559 

บริษทัย่อยทางตรง     

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ประเทศไทย ซื�อขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน 70.00 70.00 

  ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์   

  และถือหุน้ในบริษทัอื�น   

บริษทั บีซีอีจี คนัทรี�  กรุ๊ป เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร  99.99 99.99 

  และซ่อมแซมอาคาร   

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั ฮ่องกง ถือหุน้ในบริษทัอื�น 100.00 100.00 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั มอริเชียส ถือหุน้ในบริษทัอื�น 100.00 100.00 

บริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เกิร์นซีย ์ ถือหุน้ในบริษทัอื�น 96.45 97.13 

บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 
     

บริษทัย่อยทางอ้อม     

บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั(3) ประเทศไทย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ -(3) 70.00(1) 

บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จาํกดั(3) ประเทศไทย โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ -(3) 70.00(1) 

บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเตล็ จาํกดั(3) ประเทศไทย โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ -(3) 70.00(1) 

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์อง 70.00(1) 70.00(1) 

  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   

บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 96.45(2) 97.13(2) 

(1) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั  
(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 
(3) บริษทัยอ่ยทั�งสามบริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้เมื�อวนัที� 30 ธนัวาคม 2557 โดย

เมื�อวนัที� 20 ธันวาคม 2560 ไดจ้ดทะเบียนเสร็จสิ�นการชาํระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และไดจ่้ายคืนทุน

ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

2.2.2 บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อย (รวมบริษทัย่อยที�บริษทัถือหุ้นทางออ้ม) มาจดัทาํ

งบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัมีอาํนาจควบคุมทั�งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนด

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุม

บริษทัย่อยนั�น  

2.2.3 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั โดยไดต้ดัรายการคา้และ

ยอดคงเหลือระหว่างกนั ตลอดจนกาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นออกจากงบการเงินนี� แลว้ 

งบการเงินของบริษทัย่อยไดป้รับปรุงให้มีการใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบั

ของบริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม ขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นรวม 
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2.2.4 การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

ตามที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้

บริษทัเขา้ทาํรายการซื�อและรับโอนกิจการทั�งหมด (Entire Business Transfer) ของ

บริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั (“PVL”) ต่อมาเมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2560 บริษทัได้

ดาํเนินการตามมติดงักล่าวแลว้ โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 929,832,727 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ซึ� งไดแ้ก่ PVL ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 1,022,816,000 บาท 

(ดูหมายเหตุขอ้ 23.3.1) เพื�อเป็นการชาํระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั�งหมดของ PVL 

แทนการชาํระดว้ยเงินสด  

ทั�งนี� รายการดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัจึงบนัทึก

บญัชีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สียซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับ

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถูกนํามารวมใน

งบการเงินจะรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี� สินที�ระบุไดข้องกิจการ

ที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ และแสดงส่วนต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนให้กับสินทรัพย์สุทธิที�รับโอนจากกิจการภายใต้

การควบคุมเดียวกนั เป็นส่วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

โดยแสดงเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุ้น และรับรู้ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อของบริษทั

ที�เกิดขึ�นซึ�งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที�ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

และค่าที�ปรึกษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น 

  

งบการเงิน
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มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั และมูลค่ายุติธรรม

ของสิ�งตอบแทนที�โอนให ้ณ วนัที�รับโอนกิจการ มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

สินทรัพย ์  

เงินสด 35,000 

ที�ดิน 203,378,530 

รวมสินทรัพย ์ 203,413,530 

หนี� สิน  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (35,000) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 203,378,530 

มูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนให ้  

หุน้สามญัออกใหม่ จาํนวน 929,832,727 หุน้ ในราคาเสนอขาย 

หุน้ละ 1.10 บาท 

 

1,022,816,000 

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 819,437,470 

ทั�งนี� บริษทัไม่ไดน้าํผลการดาํเนินงานของ PVL มารวมในงบการเงินของบริษทัตั�งแต่

วนัที�นําเสนองบการเงินล่าสุด และไม่ได้ปรับปรุงยอ้นหลงังบกาํไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของงวดที�นาํเสนอเปรียบเทียบ เนื�องจากผลการดาํเนินงานของ PVL 

ไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์

การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

และบริษทั  
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน 56 ฉบบัที�จะ

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 

เป็นตน้ไป ซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560 ทั�งนี�  มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ

คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งมาเริ� ม

ถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

มีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที�มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดที�

จะเริ�มถือปฏิบติั 

3.  นโยบายการบัญชีที�สําคญั 

3.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี�  

3.1.1 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เป็นรายไดท้ั�งจาํนวนเมื�อมีการโอน

ความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสาํคญัให้กบัผูซื้�อแลว้ 

3.1.2 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

3.1.3 รายไดเ้งินปันผลบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในวนัที�บริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที�ไดรั้บจากหลกัทรัพย์ในความตอ้งการของตลาด

จะพิจารณาจากวนัที�มีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

3.1.4 รายไดอื้�นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

  

งบการเงิน
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3.2 ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั�งหมดที�คาดว่าจะเกิด 

(โดยคาํนึงถึงต้นทุนที�เกิดขึ�นจริงด้วย) ให้กบัหน่วยในอาคารชุดพักอาศยัที�ขายไดต้ามเกณฑ์

พื�นที�ขายและพิจารณาประกอบกบัราคาขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ�

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อมีการขาย 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไม่รวมเงินฝากธนาคาร 

ซึ� งมีกาํหนดคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 

3.4 ลูกหนี�การคา้  

ลูกหนี�การคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ โดยการประเมินผลของฝ่ายบริหาร

เกี�ยวกบัความสูญเสียที�อาจจะเกิดขึ�นจากยอดลูกหนี� ที�คงคา้งอยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

การประเมินผลดังกล่าวได้คํานึงถึงประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอื�น 

ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หนี� สงสัยจะสูญบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

3.5 ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

3.5.1 ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของ

แต่ละโครงการหรือมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ� ากว่า ราคาทุน

ประกอบดว้ยที�ดิน ค่าพฒันาที�ดิน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ค่าใช้จ่ายเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบั

โครงการและตน้ทุนการกู้ยืมที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งจะหยุดบนัทึกตน้ทุนการกู้ยืมเข้ามาเป็น

ตน้ทุนเมื�อพร้อมที�จะขายหรือโครงการหยดุพฒันา 

3.5.2 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้�ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์�ตอ้งใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั�นจะอยู่ในสภาพพร้อมที�จะใช้ไดต้ามประสงค์ ส่วนตน้ทุนการ

กูย้ืมอื�นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ ต้นทุนการกูยื้มประกอบด้วยดอกเบี�ยและ

ตน้ทุนอื�นที�เกิดขึ�นที�เกี�ยวเนื�องจากการกูย้ืมนั�น 
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3.6 สินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 

สินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายที�เป็นสินทรัพย์ที�เกิดจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก ซึ� งมูลค่าตามบญัชี

ที�จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่จากการใช้สินทรัพย์นั�นต่อไป โดยเข้าเงื�อนไขว่า

มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ในระดับสูงมากที�จะมีการขาย และสินทรัพยที์�ยกเลิกดังกล่าว

จะตอ้งมีไวเ้พื�อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั 

สินทรัพย์ที�จัดประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายวดัมูลค่าโดยใช้จาํนวนที�ตํ�ากว่าระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

3.7 เงินลงทุน 

3.7.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย

ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าว เป็นเงินลงทุนในกิจการที�บริษทัมีอาํนาจควบคุมทั� ง

ทางตรงหรือทางอ้อม โดยอํานาจในการควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกําหนด

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ เพื�อให้ได้มาซึ� งประโยชน์จาก

กิจกรรมของกิจการนั�น 

3.7.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึ� งถือไวเ้พื�อค้าจดัประเภทเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงราคา

ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น มูลค่ายุติธรรมสาํหรับ

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้จะใชร้าคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน ในการจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของ

เงินลงทุนที�ถืออยู่ บริษทัคาํนวณตน้ทุนเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปดว้ยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 

และผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีบนัทึกเป็นกาํไร (ขาดทุน) 

จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 

3.7.3 ตราสารทุนซึ�งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อค้า

จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั� งแรก เงินลงทุนเผื�อขาย

แสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก

เป็นรายการในองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยบนัทึกในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นโดยตรงเขา้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

  

งบการเงิน
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3.8 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้า

เช่าหรือจากมูลค่าที�เพิ�มขึ�นหรือทั�งสองอย่าง ทั�งนี� ไม่ได้มีไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้น

การผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษัทบันทึกมูลค่าเริ� มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนในราคาทุน 

รวมถึงต้นทุนการทํารายการที� เกี�ยวข้อง และหลังจากนั� นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึก

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซึ�งมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�ไดม้าโดยการซื�อ ประกอบดว้ย ราคาซื�อและรายจ่าย

ทางตรงใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัหาสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสาํหรับบริการทางกฎหมาย 

ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย ์และตน้ทุนในการทาํรายการอื�น  ๆที�เกี�ยวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น 

3.9 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที�ดิน แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและ

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์ดงัต่อไปนี�  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 และ 5 ปี 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 3 และ 5 ปี 

เครื�องใชส้าํนักงานและอุปกรณ์ 3 และ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

กาํไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงวดที�มีการขายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยน์ั�น 

3.10 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า (ถา้มี)  

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ซึ� งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของอายุสัญญาเช่าหรือเกณฑอื์�นที�สะทอ้นรูปแบบ

ของการไดใ้ชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที�เหมาะสมกวา่  
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3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ซึ� งจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี โดยค่าเผื�อการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น คาํนวณโดย

วิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�น 

ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี�  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 และ 10 ปี 

3.12 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 

บริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซื�อ โดยบริษทั (ผูซื้�อ) วดัมูลค่าตน้ทุน

การซื�อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ�งตอบแทนที�โอนให้ซึ� งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ 

สาํหรับจาํนวนของส่วนของผูที้�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง ผูซื้�อ

จะวดัมูลค่าส่วนของผูที้�ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของ

สินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสดัส่วนของหุน้ที�ถือโดยผูที้�ไม่มีอาํนาจควบคุมนั�น 

บริษทับนัทึกตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�ตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ�นและ

เมื�อไดรั้บบริการ  

บริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ� งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการที�ไดม้า  

บริษทัแสดงค่าความนิยมหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า โดยจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี

หรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด) 

ที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่า

จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ

สินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิด

เงินสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

  

งบการเงิน
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3.13 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

ภาษเีงินไดใ้นปีปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้�ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 

กําไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรที�แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เนื�องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการที�สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอื�น  ๆ

และไมไ่ดร้วมรายการที�ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั

คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีที�บงัคบัใชอ้ยูห่รือที�คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวทุกรายการ 

และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวเท่าที�มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ได้

โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�ในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 

เมื�อกาํไรทางภาษีที�จะนาํมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเมื�อมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีบางส่วนหรือทั�งหมดมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี

ที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในปีที�คาดว่าจะจ่ายชาํระ

หนี� สินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน

สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้มื�อกลุ่มบริษทัและบริษทั

มีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพย์และหนี� สินดังกล่าวมาหักกลบกนั กลุ่มบริษทัและบริษทั

ตั� งใจจะชําระหนี� สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั� งใจจะรับชําระสินทรัพย์และหนี� สินในเวลา

เดียวกันและทั� งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกนั 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั

กาํไรหรือขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จะบันทึกโดยตรงไปยังงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ถา้ภาษีเงินได้ที�เกิดขึ�นนั� น

เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 

3.14.1 ผลประโยชน์ระยะสั�น 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี�ยงชีพโดยเป็นบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 

3.14.2 ผลประโยชน์ระยะยาว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงาน

ตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งกลุ่มบริษัทและบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทับนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) ซึ� งคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ จากขอ้สมมติฐานทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใชปั้จจยัต่างๆ รวมทั�ง

การประเมินถึงอายุและจาํนวนปีการทาํงานโดยเฉลี�ยของพนักงาน อตัราการลาออก

จากงานของพนกังาน และสมมติฐานในการปรับเงินเดือนขึ�นในอนาคต ภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนักงาน ไดพิ้จารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัที�ในงบแสดง

ฐานะการเงิน ภายใตส้มมติฐานที�พนกังานในแต่ละช่วงอายุจะทาํงานกบับริษทัจน

ครบอายุเกษียณ ทั�งนี� อตัราคิดลดที�ใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ

พนกังานหลงัออกจากงานนั�น อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไว ้

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

  

งบการเงิน
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3.15 ประมาณการหนี� สิน 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้เป็นหนี� สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื�อกลุ่มบริษทัและบริษทั

มีภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซึ� งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะสูญเสีย

ทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ 

3.16 กลุ่มบริษทัและบริษัทบนัทึกรายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนดงันี�  

3.16.1 รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

- รายการที�เกิดขึ�นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�

เกิดรายการ 

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นปี แปลงค่าเป็นเงินบาท 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

- กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากการจ่ายชาํระเงิน

และการแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น  

3.16.2  หน่วยงานในต่างประเทศ 

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�รายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยนซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี�ยนจริง ณ วนัที�เกิดรายการ 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ บนัทึก

ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศในองคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั�นออกไป 

- เมื�อมีการชาํระหนี� รายการที�เป็นตวัเงินที�เป็นลูกหนี�หรือเจา้หนี�กบัหน่วยงานใน

ต่างประเทศ ซึ� งรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหนี�หรือไม่มี

ความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ�งของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และแสดงเป็นรายการ

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั�นออกไป 
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3.17 สญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซึ� งมีความเสี�ยงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธิ� ของสินทรัพยเ์ป็นของผูใ้ห้เช่าจะ

บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที�เกิดจากสญัญาดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

3.18 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิประจาํปีของแต่ละปีดว้ย

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�ออกในระหวา่งปี 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวม

ของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักในระหว่างปี กบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามญั

ที�ออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�น (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) ใหเ้ป็นหุน้สามญั 

3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี� สินรายการใดรายการหนึ�ง กลุ่มบริษทั

และบริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น ซึ� งผูซื้�อหรือผูข้ายในตลาด

ที�ใหป้ระโยชน์สูงสุดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือ

จะจ่ายเพื�อโอนหนี� สิน ณ วนัที�วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ

มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมที�ไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกกาํหนดลาํดบัชั�น

เป็นระดับที� 1 ระดับที� 2 หรือระดบัที� 3 ตามประเภทของข้อมูลที�นํามาใช้ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรม ดงันี�  

ระดบัที� 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์

หรือหนี�สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

ระดบัที� 2  เป็นขอ้มลูอื�นที�สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือ

หนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในขอ้มลูระดบัที� 1 

ระดบัที� 3  เป็นขอ้มลูที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 

  

งบการเงิน
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3.20 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

3.20.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี 

ซึ� งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงิน โดยดุลยพินิจที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี�  

(1) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้ใช้ เมื�อมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้

พิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

เพื�อประมาณการจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�กลุ่มบริษทัและ

บริษทัควรรับรู้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

(2) ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยู่กบั

หลายปัจจยัที�ใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติ

หลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติเหล่านี� จะส่งผลกระทบ

ต่อมูลค่าของประมาณการหนี� สินดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัได้พิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งไดแ้ก่

อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส

เงินสดที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ในการพิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสม กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใช้อตัรา

ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�

ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�

ต้องจ่ายชําระประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวข้อง ขอ้มูลเพิ�มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
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3.20.2 แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการทางบัญชี ซึ� งใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกับ

เหตุการณ์ในอนาคต ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผล

ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั�น ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั�น 

ประมาณทางการบญัชีที�สําคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญั

ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี� สินในรอบ

ระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�  

การวดัมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้ขอ้มูลในตลาดที�สามารถสังเกตได้ในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี� สิน กรณีที�ขอ้มูลระดบัที� 1 ไม่สามารถหาได ้

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะว่าจา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกที�ไดรั้บการรับรองมาเป็น

ผูป้ระเมินมูลค่า เพื�อกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมรวมทั� งข้อมูลที�

จะตอ้งใช ้

ขอ้มูลเกี�ยวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที�ใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนี� สินรายการต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 33.4 

4. การเปิดเผยข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักระแสเงินสด 

รายการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

4.1 เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวร  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวรยกมา         

ณ วนัที� 1 มกราคม 685,977  73,477  685,977  73,477 

บวก ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวร 2,035,981,876  137,514,291  1,849,698,083  1,711,386 

หัก ค่าซื�อสินทรพัยถ์าวรโดยการออก        

   หุน้สามญั (ดูหมายเหตุขอ้ 2.2.4) (203,378,530)  -  (203,378,530)  - 

หัก ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวรส่วนที�จ่ายเป็นเงินสด (1,833,251,873)  (136,901,791)  (1,646,968,080)  (1,098,886) 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวรยกไป        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 37,450  685,977  37,450  685,977 

  

งบการเงิน
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4.2 เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นยกมา  

ณ วนัที� 1 มกราคม - 

 

- 

 

- 

 

- 

บวก ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 1,495,389  -  1,495,389  - 

หกั ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นส่วนที�

จ่ายเป็นเงินสด (1,331,679) 

 

- 

 

(1,331,679) 

 

- 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นยกไป 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 163,710 

 

- 

 

163,710 

 

- 

4.3 เงินใหกู้ยื้มระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 1,256,913,586  1,000,000,000 

บวก เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัส่วนที�จ่ายเป็นเงินสด -  950,943,500 

หกั เงินสดรับคืนจากเงินให้กูยื้มระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (416,387,606)  (382,310,100) 

หกั จ่ายชาํระค่าซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง - (217,662,851) 

หกั ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (407,443) (94,056,963) 

หกั ขาดทุนที�เกิดขึ�นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (175,166) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัยกไป ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 839,943,371 1,256,913,586 

4.4 เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั    

ยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 477,466,033  578,984,744 

บวก ลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�ม -  42 

หกั กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (261,934) (101,518,753) 

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั   

ยกไป ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 477,204,099 477,466,033 
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4.5 เงินกูยื้มระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 453,232,085  - 

บวก เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัส่วนที�ไดรั้บเป็นเงินสด 16,720,000  740,880,000 

หกั เงินปันผลรับ  -  (224,908,913) 

บวก (หกั) (กาํไร) ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยน    

เงินตราต่างประเทศ 378,703  (50,079,458) 

หกั กาํไรที�เกิดขึ�นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (455,164)  (12,659,544) 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัยกไป ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 469,875,624 453,232,085 

4.6 เจา้หนี� ค่าก่อสร้างและเงินกูยื้มระยะยาว 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งมีรายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสด

ที�เกี�ยวข้องกบัเจ้าหนี� ค่าก่อสร้างเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 482.15 ลา้นบาท และ 314.26 ลา้นบาท 

ตามลาํดับ และเงินกูย้ืมระยะยาวซึ� งเป็นผลมาจากขอ้ตกลงและเงื�อนไขในการจ่ายชาํระเงินตาม

สญัญาก่อสร้าง เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 2,103.71 ลา้นบาท และ 1,563.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 20.2)  

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เงินสด 86,354 109,943 38,424 49,912 

เงินฝากออมทรัพย ์ 420,973,708 1,049,692,635 154,103,731 680,556,968 

เงินฝากกระแสรายวนั 4,049,694 8,717,058 4,024,851 2,269,797 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 425,109,756 1,058,519,636 158,167,006 682,876,677 

  

งบการเงิน
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6. เงนิลงทุนชั�วคราว 

เงินลงทุนชั�วคราว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

 ราคาทุน/  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน/  มูลค่ายุตธิรรม 

 ราคาตามบัญชี    ราคาตามบัญชี   

หลกัทรัพย์เพื�อค้า     

ตราสารหนี�      

หน่วยลงทุน - - 802,598 820,707 

บวก กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการปรับมูลค่า - - 18,109 - 

รวมเงินลงทุนชั�วคราว - -  820,707 820,707 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื�อคา้ที�เกิดขึ�นในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2560  2559 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม  820,707  829,183,136 

ยอดซื�อหลกัทรัพย ์ -  120,792,138 

ยอดขายหลกัทรัพย ์ (824,709)  (953,160,808) 

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 4,002  4,000,888 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ -  5,353 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม -  820,707 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม  820,707  703,773,946 

ยอดซื�อหลกัทรัพย ์ -  120,792,138 

ยอดขายหลกัทรัพย ์ (824,709)  (827,089,401) 

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 4,002  3,338,671 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ -  5,353 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม -  820,707 
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7. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น  

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560 2559 

ลูกหนี�การค้า     

ลูกหนี�การคา้ - ต่างประเทศ 13,153,965 13,072,153 - - 

ลูกหนี� ค่างวดที�ถึงกาํหนดชาํระ 141,946,126 78,445,939 - - 

รายไดค้รบกาํหนดตามสญัญา (141,946,126) (78,445,939) - - 

รวมลูกหนี�การคา้ 13,153,965 13,072,153 - - 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,537,495 10,765,385 1,896,956 1,492,954 

เงินทดรองจ่าย 1,332,337 1,479,019 239,521 118,000 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ 12,795,127 14,149,878 - - 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,228,805,774 996,407,727 3,407,596 3,407,596 

ลูกหนี� อื�น - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั     

(ดูหมายเหตุขอ้ 29.4) - - 4,780,000 6,301,736 

ลูกหนี� อื�น - บริษทัอื�น 3,650,012 462,508,124 - - 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น  1,269,274,710 1,498,382,286 10,324,073 11,320,286 

8.  ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
        

โครงการอิลีเมน้ท ์(ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 159,769,951  684,670,280  159,769,951  684,670,280 

โครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) 3,305,970,081  1,343,369,615  -  - 

รวมที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่ง      

ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 3,465,740,032 2,028,039,895 159,769,951  684,670,280 

  

งบการเงิน
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8.1 ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการอิลีเมน้ท ์ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที� ณ วันที� 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2560  2559 
     

ที�ดิน  299,113,725 299,113,725 

ค่าก่อสร้างอาคารชุด  986,003,360 987,572,153 

ค่าออกแบบโครงการ  16,725,732 16,665,232 

ค่าใชจ่้ายอื�นในโครงการ  71,515,226 68,522,381 

ค่าสาธารณูปโภค  157,376,502 155,652,018 

ค่าเฟอร์นิเจอร์  194,099,069 177,782,261 

ตน้ทุนการกูย้มื  18,319,497 18,319,497 

รวม  1,743,153,111 1,723,627,267 

หกั  จาํนวนสะสมที�โอนเป็นตน้ทุนขายอาคารชุดและค่าใชจ่้าย    

ในการขายจนถึงปัจจุบนั  (1,583,383,160) (1,038,956,987) 

รวมที�ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค  159,769,951 684,670,280 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษทัอยู่ระหว่างการดาํเนินการไถ่ถอนที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของ

โครงการอิลีเมน้ท ์ซึ� งไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน

ในประเทศแห่งหนึ�ง (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1) ต่อมาเมื�อวนัที� 24 มีนาคม 2560 บริษทัไดย้กเลิกวงเงินกู้

ดงักล่าว และไดป้ลอดจาํนองหลกัประกนัทั�งหมด โดยในวนัเดียวกนั บริษทัไดจ้ดจาํนองที�ดินและ

สิ�งปลูกสร้างดงักล่าวของโครงการอิลีเมน้ท์เพื�อเป็นหลกัประกนัการออกหุ้นกูร้ะยะยาวของบริษทั                   

(ดูหมายเหตุขอ้ 21.3) 

8.2 ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการเจา้พระยา เอสเตท ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  ณ วันที� ณ วันที� 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2560 2559 
    
ค่าก่อสร้างอาคารชุด  2,912,043,627 1,099,028,987 

ค่าออกแบบโครงการ  131,773,810 116,286,765 

ค่าใชจ่้ายอื�นในโครงการ  132,175,062 105,248,828 

ตน้ทุนการกูย้มื  129,977,582 22,805,035 

รวมที�ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค  3,305,970,081 1,343,369,615 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งไดจ้ดจาํนองสิ�งปลูกสร้างของโครงการ

เจา้พระยา เอสเตท ภายใตส้ญัญาหลกัประกนัแบบมีเงื�อนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2) 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560 2559 
       

ดอกเบี�ยคา้งรับ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29.4) -  -  220,948,556  225,981,574 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่ายรอขอคืน 27,521,865  17,277,821  27,489,219  17,253,685 

ลูกหนี�กรมสรรพากร 174,058,859  109,303,630  -  - 

เงินมดัจาํค่าซื�อสินทรัพย ์ 20,400,000  -  20,400,000  - 

อื�น ๆ 23,423,776 19,379,590 9,962,218  6,180,075 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 245,404,500 145,961,041 278,799,993  249,415,334 

10. เงนิฝากธนาคารที�ใช้เป็นหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560 2559  2560 2559 

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับ        

บริการรับชาํระเงิน 203,985  202,184  -  - 

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับ        

การออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 21.3) 435,302,156  -  435,302,156  - 

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระเงิน        

ตามสัญญาก่อสร้าง (Escrow Account)         

(ดูหมายเหตุขอ้ 20.2) 1,146,307,672  801,215,131  -  - 

รวมเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 1,581,813,813 801,417,315 435,302,156  - 

งบการเงิน
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11. เงนิลงทุนเผื�อขาย 

เงินลงทุนเผื�อขาย ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

 ราคาทุน/ มูลค่า  ราคาทุน/ มูลค่า 

 ราคาตามบัญชี ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี ยุติธรรม 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

หุ้นสามญั 234,402,269  206,633,430  234,402,269  246,429,498 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั -  1,454,797  -  6,850,255 

หน่วยลงทุน 141,750,000  99,000,000  147,000,000  150,000,000 

บวก กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการปรับมูลค่า (69,064,042)  -  21,877,484  - 

รวมเงินลงทุนเผื�อขาย   307,088,227 307,088,227 403,279,753  403,279,753 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนเผื�อขายที�เกิดขึ�นในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม  403,279,753  406,086,205 

ยอดขายหลกัทรัพย ์ -  (53,151,000) 

เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทนุของเงินลงทุนเผื�อขาย (5,250,000)  (3,000,000) 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย (90,941,526)  53,344,548 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 307,088,227  403,279,753 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ซื�ออสังหาริมทรัพย์

ซึ� งตั�งอยู่ที�เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ย ที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวได้

มีสัญญาเช่ากับผูเ้ช่ารายหนึ� งซึ� งใช้ทรัพย์สินนั�นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่ามีอายุ

คงเหลือประมาณ 16 ปี 
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รายการกระทบยอดของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2560  2559 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม  842,742,946  - 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -  895,021,543 

บวก กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 4,351,980  7,562,291 

หกั ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (1,428,617)  (59,840,888) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 845,666,309  842,742,946 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั ไดจ้ดจาํนองที�ดินและอาคารดงักล่าวเพื�อ

เป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหนึ� ง (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3) 

ทั�งนี�  เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดงักล่าว ไดมี้การประเมินราคาใหม ่

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ�งราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนใหม่มีจาํนวน 19.43 ลา้น

ปอนด์สเตอร์ลิง และ 19.33 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามลาํดบั (ราคาดงักล่าวรวมตน้ทุนในการทาํรายการ

จาํนวน 1.33 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงแลว้) ดงันั�นบริษทัย่อยจึงบนัทึกกาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํนวน 4.35 ลา้นบาท และ 7.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

รายการที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นซึ� งเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  2560 2559 

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  52,508,664 27,004,956 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจากอสังหาริมทรัพย ์    

เพื�อการลงทุนซึ�งก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าสาํหรบัปี  3,187,394 1,209,030 

 

  

งบการเงิน
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13. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

ประเภทสินทรัพย์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 

2559 

 เพิ�มขึ �น 

 

ขาย/ 

ตัดจําหน่าย 

 โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม  

2560 

ราคาทุน          

ที�ดิน -  1,849,246,530  -  -  1,849,246,530 

อาคาร - สาํนกังานขาย 176,381,701  1,414,579  (174,007,473)  -  3,788,807 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,626,825 - - (4,387)  11,622,438 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 128,602,067  - - 4,387  128,606,454 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 14,729,635  561,549 -  -  15,291,184 

อุปกรณ์อื�น -  3,294,770 - -  3,294,770 

ยานพาหนะ 490,000  - -  -  490,000 

อาคารระหวา่งกอ่สร้าง 1,063,844,249  961,522,453 - -  2,025,366,702 

รวม  1,395,674,477  2,816,039,881  (174,007,473)  -  4,037,706,885 

          

ค่าเสื�อมราคาสะสม          

อาคาร - สาํนกังานขาย (97,504,125)  (48,389,002)  142,416,077  -  (3,477,050) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (6,880,713) (2,324,487) - -  (9,205,200) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (43,781,436)  (25,835,416)  - -  (69,616,852) 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (7,033,378)  (2,676,059)  -  -  (9,709,437) 

อุปกรณ์อื�น -  (448,265)  -  - (448,265) 

ยานพาหนะ   (189,557)  (98,000)  -  -  (287,557) 

รวม  (155,389,209)  (79,771,229)  142,416,077  - (92,744,361) 

         

คา่เผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  (31,591,396)  31,591,396  - - 

รวมที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,240,285,268        3,944,962,524 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดจาํนองที�ดินบางส่วนซึ�งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 203.38 ลา้นบาท 

รวมทั�งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ�งปลูกสร้างที�จะถูกสร้างในอนาคต โดยมีวงเงินจาํนอง

จาํนวน 600 ลา้นบาท เพื�อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 21.4) 
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เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) 

ไดมี้มติอนุมติัการรื� อถอนอาคารสาํนกังานขายโครงการเจา้พระยา เอสเตท ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

ซึ� งเร็วกว่าแผนเดิมที�กาํหนดไวที้�คาดว่าจะรื� อถอนในปี 2561 เพื�อจะนําพื�นที�ซึ� งเป็นที�ตั�งของอาคาร

สาํนกังานขายดงักล่าวไปก่อสร้างโรงแรม โฟร์ ซีซั�นส์ ซึ� งเหตุการณ์ดงักล่าวชี� ให้เห็นว่าอาคารสาํนักงานขาย

นั�นเกิดการดอ้ยค่าแลว้ บริษทัย่อยจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในระหว่างงวดจาํนวน 31.59 ลา้นบาท 

ต่อมา บริษทัย่อยไดด้าํเนินการรื� อถอนอาคารสาํนักงานขายดงักล่าว และไดข้ายเศษซากในราคา 0.86 

ลา้นบาท ดงันั�นบริษทัย่อยจึงไดรั้บรู้ผลขาดทุนที�เกิดขึ�นเป็นขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 

30.73 ลา้นบาท โดยไดแ้สดงเป็นส่วนหนึ� งของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

ประเภทสินทรัพย์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 

2558 

 เพิ�มขึ �น 

 

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 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 119,490,248  9,111,819 - -  128,602,067 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 13,767,685  968,450 (6,500)  -  14,729,635 

ยานพาหนะ 490,000  - -  -  490,000 

อาคารระหวา่งกอ่สร้าง 597,422,939  466,421,310 - -  1,063,844,249 

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

          

ค่าเสื�อมราคาสะสม          

อาคาร - สาํนกังานขาย (40,094,480)  (57,409,645)  -  -  (97,504,125) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (4,556,226) (2,450,747) 126,260 -  (6,880,713) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (18,629,398)  (25,152,038)  - -  (43,781,436) 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (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) 

รวมที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 844,168,144        1,240,285,268 

      

     สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

      2560  2559 

คา่เสื�อมราคา      79,771,229  87,781,949 

 

งบการเงิน
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประเภทสินทรัพย์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 

2559 

 เพิ�มขึ �น 

 

ขาย/ 

ตัดจําหน่าย 

 โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม  

2560 

ราคาทุน          

ที�ดิน -  1,849,246,530 -  -  1,849,246,530 

อาคาร - สาํนกังานขาย 3,788,807  - -  -  3,788,807 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,626,825  - -  (4,387)  11,622,438 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 2,466,891  - -  4,387  2,471,278 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 9,881,087  451,553 -  -  10,332,640 

ยานพาหนะ 250,000  - -  -  250,000 

รวม  28,013,610  1,849,698,083  -  -  1,877,711,693 

          

ค่าเสื�อมราคาสะสม          

อาคาร - สาํนกังานขาย (2,214,241)  (1,262,809)  -  -  (3,477,050) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (6,880,713)  (2,324,487) -  -  (9,205,200) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (1,522,346)  (334,737)  -  -  (1,857,083) 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (5,549,343)  (1,686,844)  -  -  (7,236,187) 

ยานพาหนะ   (103,288)  (50,000)  -  -  (153,288) 

รวม  (16,269,931)  (5,658,877)  -  -  (21,928,808) 

รวมที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 11,743,679        1,855,782,885 



178

 
- 29 - 

 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประเภทสินทรัพย์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 

2558 

 เพิ�มขึ �น 

 

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 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 1,944,233  522,658 -  -  2,466,891 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 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 

          

ค่าเสื�อมราคาสะสม          

อาคาร - สาํนกังานขาย (951,432)  (1,262,809)  -  -  (2,214,241) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (4,556,226)  (2,450,747) 126,260  -  (6,880,713) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (1,220,414)  (301,932)  -  -  (1,522,346) 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (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) 

รวมที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 16,343,308        11,743,679 

      

     สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

      2560  2559 

คา่เสื�อมราคา      5,658,877  5,805,975 

ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ซึ� งหักค่าเสื�อมราคาทั�งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานอยู่ในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน 5.51 ลา้นบาท และ 2.34 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

14. สิทธิการเช่า 

งบการเงินรวม 

เมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม 2548 บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั (“ผูเ้ช่าเดิม”) ไดท้าํสัญญาเช่า

ที�ดินจากสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ (“ผูใ้หเ้ช่า”) อายุสัญญา 25 ปี เพื�อปรับปรุงพื�นที�

ประกอบธุรกิจเพื�อการพาณิชย ์ 

ต่อมาในวนัที� 8 พฤษภาคม 2556 บริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“ผูเ้ช่า”) ไดเ้ขา้ทาํ

สัญญาเช่าที�ดินฉบับใหม่กบัผูใ้ห้เช่าแทนผูเ้ช่าเดิม เพื�อรองรับการซื�อและรับโอนกิจการทั�งหมดจาก

บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั โดยมีเงื�อนไขใหม่ดงันี�  

งบการเงิน
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1. ผูเ้ช่าสัญญาว่าจะดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาที�ดินตามสญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาก่อสร้าง

ของโครงการ และผูเ้ช่าตกลงจะชาํระค่าเช่าตามอตัราที�ระบุไวใ้นสัญญาในระหว่างการปรับปรุง

และพฒันาที�ดิน โดยอายุสัญญาดงักล่าวมีกาํหนดเวลา 25 ปี เริ�มนบัตั�งแต่วนัที�ผูเ้ช่าดาํเนินการปรับปรุง

และพฒันาแลว้เสร็จ หรือวนัครบกาํหนดของระยะเวลาการก่อสร้างตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 

2. ผูเ้ช่าอาจจ่ายชาํระค่าเช่าล่วงหน้าทั�งหมดสาํหรับส่วนที�เหลือของระยะเวลาการเช่าได ้โดยตอ้งรับ

ความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่า ตามอตัราคิดลดที�ระบุไวใ้นสัญญา และในรอบระยะการเช่าปีที� 15 ผูเ้ช่า

ตอ้งนาํส่งงบการเงินของผูเ้ช่าสาํหรับรอบระยะเวลาปีที� 14 ใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่าเพื�อพิจารณาค่าเช่าเพิ�มเติม 

(ถา้มี) ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญา 

3. ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่าให้สิทธิผูเ้ช่า เช่าที�ดินต่อจากกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 1

โดยมีกาํหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี ทั�งนี� ผูเ้ช่าตอ้งบอกกล่าวขอ้เสนอให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นหนงัสือ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 24 เดือนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาเช่าตามขอ้ 1 โดยคู่สัญญาจะคงเงื�อนไข

สัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซึ� งให้ใชว้ิธีการและสูตรคาํนวณค่าเช่าแบบเดียวกบัการคาํนวณ

ค่าเช่าตามสญัญาเดิม และคาํนวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการของกรมที�ดินตามที�ระบุไว้

ในสญัญา 

เมื�อครบกาํหนดสญัญาเช่าตามขอ้ 3 ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งให้ผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญานี� ต่อไป แต่หากมี

บุคคลอื�นขอเช่าในอตัราที�สูงกว่าอตัราค่าเช่าของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าตอ้งแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอม

ชาํระค่าเช่าในอตัราเท่ากบับุคคลอื�นดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิเช่าก่อน 

สิทธิการเช่าในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2559 

ซื�อ/ได้มา ยอดคงเหลือ 

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2560 

สิทธิการเช่า - เงินจ่ายล่วงหนา้ 20,000,000 -  20,000,000 

สิทธิการเช่า - ค่าชดเชย 67,743,465 -  67,743,465 

ค่าธรรมเนียมในการโอน 7,649,634 - 7,649,634 

ค่าเช่าในระหว่างการปรับปรุงและพฒันาที�ดิน 4,580,000 - 4,580,000 

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

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2558 

ซื�อ/ได้มา ยอดคงเหลือ 

ณ วันที�  

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 

ค่าเช่าในระหว่างการปรับปรุงและพฒันาที�ดิน 4,580,000 - 4,580,000 

รวม 99,973,099 - 99,973,099 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เมื �อวนัที� 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดจ้่ายเงินในการรับโอนกิจการตามมูลค่ายุติธรรมให้แก่

บริษทั แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 3,700 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บโอนสินทรัพย์

และหนี� สินของบริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั ซึ� งรวมถึงการรับโอนสิทธิการเช่ามลูค่า

ยุติธรรมจาํนวน 3,769.76 ลา้นบาท โดยสิทธิการเช่าดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี 87.74 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิด

ส่วนต่างมูลค่ายุติธรรมจากการควบรวมกิจการ จาํนวน 3,682.02 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี

สิทธิการเช่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ต่อมาเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงที�ดิน และดาํเนินการจดทะเบียนให้เช่าช่วง

สิทธิการเช่ากบั บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย เพื�อดาํเนินโครงการเจา้พระยา 

เอสเตท ให้เหมาะสมกบัโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานของบริษทั 

โดยหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเงื�อนไขการชําระค่าตอบแทนการเช่าช่วงที�ดิน

ดงักล่าวให้อิงตามสญัญาเช่าที�ดินที�บริษทัไดท้าํไวก้บัสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

งบการเงิน
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สิทธิการเช่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2559 

ซื�อ/ได้มา ยอดคงเหลือ 

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2560 

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 

ค่าเช่าในระหว่างการปรับปรุงและพฒันาที�ดิน 4,580,000 - 4,580,000 

รวม 3,781,994,396 - 3,781,994,396 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2558 

ซื�อ/ได้มา ยอดคงเหลือ 

ณ วันที�  

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 

ค่าเช่าในระหว่างการปรับปรุงและพฒันาที�ดิน 4,580,000 - 4,580,000 

รวม 3,781,994,396 - 3,781,994,396 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอื�น 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น ประกอบดว้ย 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 

2559 

 เพิ�มขึ �น 

 

ขาย/ 

ตดัจําหน่าย 

 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม  

2560 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,761,670  1,147,254  -  5,908,924 

โปรแกรมระหว่างติดตั�ง -  348,135  -  348,135 

รวม 4,761,670      6,257,059 

หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (3,626,880)  (502,473)  -  (4,129,353) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 1,134,790      2,127,706 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 

2558 

 เพิ�มขึ �น 

 

ขาย/ 

ตดัจําหน่าย 

 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม  

2559 

        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,761,670  -  -  4,761,670 

หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (3,236,642)  (390,238)  -  (3,626,880) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 1,525,028      1,134,790 

       

      สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

        2560  2559 

คา่ตดัจาํหน่าย       502,473  390,238 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 

2559 

 เพิ�มขึ �น 

 

ขาย/ 

ตดัจําหน่าย 

 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม  

2560 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,265,816  1,147,254  -  5,413,070 

โปรแกรมระหว่างติดตั�ง -  348,135  -  348,135 

รวม 4,265,816      5,761,205 

หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (3,506,475)  (404,737)  -  (3,911,212) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 759,341      1,849,993 

งบการเงิน
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 

2558 

 เพิ�มขึ �น 

 

ขาย/ 

ตดัจําหน่าย 

 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที�  

31 ธันวาคม  

2559 

        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,265,816  -  -  4,265,816 

หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (3,213,972)  (292,503)  -  (3,506,475) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 1,051,844      759,341 

        

       สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

       2560  2559 

คา่ตดัจาํหน่าย       404,737  292,503 

16. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี/ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลอื   รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลอื  

  ณ วันที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วันที� 

  31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

  2559  รายได้ (ค่าใช้จ่าย)    2560 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย  (4,375,497) -  18,188,305  13,812,808 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน   1,436,318 527,129  (600,688)  1,362,759 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,911,211 527,129  17,587,617  21,025,957 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

 

 

 

 ยอดคงเหลอื  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2558 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 ยอดคงเหลอื  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2559 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย  6,293,413 -  (10,668,910)  (4,375,497) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ต่างประเทศ 

  

(2,304,374) 

 

- 

  

2,304,374 

  

- 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  1,185,539 425,174  (174,395)  1,436,318 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  11,024,968 425,174  (8,538,931)  2,911,211 
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(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ยอดคงเหลอื   รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลอื  

  ณ วันที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วันที� 

  31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

  2559  รายได้ (ค่าใช้จ่าย)    2560 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย  (4,375,497) -  18,188,305  13,812,808 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  1,436,318 527,129  (600,688)  1,362,759 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,911,211 527,129  17,587,617  21,025,957 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

 

 ยอดคงเหลอื  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2558 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 ยอดคงเหลอื  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2559 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย  6,293,413 -  (10,668,910)  (4,375,497) 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  1,185,539 425,174  (174,395)  1,436,318 

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

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ซึ� งมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที� ณ วนัที�  ณ วนัที� ณ วนัที� 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2560  2559  2560  2559 

         

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้  1,093,112,629  650,296,829  344,156,110  355,489,193 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�เกิดจากขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้เนื�องจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณา

แลว้เห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษีสําหรับผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้

ดงักล่าวในอนาคต 

งบการเงิน
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ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั (2,475,193) 2,466,275 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลแตกต่างชั�วคราว     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ�มขึ�น (527,129) (425,174) (527,129) (425,174) 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ี�แสดงในงบกาํไรขาดทุนและ     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (3,002,322) 2,041,101 (527,129) (425,174) 

ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

2560  2559 

 ก่อนภาษ ี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษ ี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก 

 เงนิได้ ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้ เงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงนิได้ 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า       

เงินลงทุนเผื�อขาย 90,941,526 (18,188,305) 72,753,221 (53,344,548) 10,668,910 (42,675,638) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจาก       

การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 604,914 - 604,914 233,351,564 (2,304,374) 231,047,190 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับ       

ผลประโยชนพ์นกังาน (3,003,440) 600,688 (2,402,752) (871,975) 174,395 (697,580) 

รวม 88,543,000 (17,587,617) 70,955,383 179,135,041 8,538,931 187,673,972 

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2560  2559 

 ก่อนภาษ ี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษ ี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก 

 เงินได้ ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้ เงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงนิได้ 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า       

เงินลงทุนเผื�อขาย 90,941,526 (18,188,305) 72,753,221 (53,344,548) 10,668,910 (42,675,638) 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับ       

ผลประโยชนพ์นกังาน (3,003,440) 600,688 (2,402,752) (871,975) 174,395 (697,580) 

รวม 87,938,086 (17,587,617) 70,350,469 (54,216,523) 10,843,305 (43,373,218) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างภาษีเงินไดก้ับผลคูณของกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งันี�  

งบการเงนิรวม 

2560  2559 

จํานวน  อัตราภาษ ี  จํานวน  อตัราภาษี 

บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (196,387,848)  (353,775,580)  

รายไดภ้าษีเงินไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัที�ในรายงาน (39,277,570) 20.00 (70,755,116) 20.00 

ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศซึ�งคาํนวณจากฐานรายได ้(โอนกลบั) (2,564,684)  2,466,275  

ผลกระทบทางภาษีของคา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 552,903  1,169,364  

ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที�คาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ     

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแตน่าํมาใชล้ดคา่ใชจ่้ายภาษี     

เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 38,814,158  69,585,752  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวกบัผลแตกต่างชั�วคราว (527,129)  (425,174)  

(รายได)้ คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงในงบกาํไรขาดทุนและ     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (3,002,322) (1.53) 2,041,101 0.58 
 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560  2559 

จํานวน  อัตราภาษ ี  จํานวน  อตัราภาษี 

บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 48,272,679  232,519,875  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัที�ในรายงาน  9,654,536 20.00 46,503,975 20.00 

ผลกระทบทางภาษีของคา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 885,914  799,163  

ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที�คาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ     

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแตน่าํมาใชล้ดคา่ใชจ่้ายภาษี     

เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั (10,540,450)  (47,303,138)  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวกบัผลแตกต่างชั�วคราว (527,129)  (425,174)  

รายไดภ้าษีเงินไดที้�แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (527,129) (1.09) (425,174) (0.18) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

  

งบการเงิน
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17. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมนุเวียนอื�น ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เจ้าหนี�การค้า     

เจา้หนี�การคา้ในประเทศ 16,466,396 23,220,672 782,750 1,695,392 

เจา้หนี�การคา้ต่างประเทศ 26,765,379 5,561,062 - - 

รวมเจา้หนี�การคา้ 43,231,775 28,781,734 782,750 1,695,392 

เจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น     

เจา้หนี� อื�น 11,532,186 18,676,854 4,974,852 6,813,496 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,212,229 56,406,084 40,232,156 19,751,927 

เงินประกนัผลงาน 177,789,792 73,292,438 6,140,275 12,471,712 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 287,765,982 177,157,110 52,130,033 40,732,527 

18.  ตั�วแลกเงิน 

ตั�วแลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559 

ตั�วแลกเงิน  680,000,000  1,500,000,000 

หกั ดอกเบี�ยจ่ายล่วงหนา้ (12,724,647)  (26,812,776) 

รวมตั�วแลกเงิน    667,275,353  1,473,187,224 
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ตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการครั� งที� 2/2557 ของบริษทั เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้

ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตั�วเงินระยะสั�น (ตั�วแลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 

ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบี� ยไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื�อเสริมสภาพคล่อง

ทางการเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอาํนาจให้ประธานเจา้หนา้ที�

บริหารหรือบุคคลที�ประธานเจา้หน้าที�บริหารมอบหมายดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกตั�วแลกเงิน

ของบริษทั  

ต่อมา ที�ประชุมคณะกรรมการครั� งที� 3/2558 ของบริษทั เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2558 ไดม้ีมติอนุมติัให้

ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตั�วเงินระยะสั�น (ตั�วแลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 

เสนอขายกรณีทั�วไปหรือกรณีวงจาํกดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยไม่จาํกดั

จาํนวนฉบบั หรือกรณีวงจาํกดั ณ ขณะใดขณะหนึ�งไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัออกและเสนอขายตั�วแลกเงินระยะสั�นให้แก่นักลงทุนใน

วงจาํกดั โดยออกตั�วแลกเงินชนิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงันี�  

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

วันที�ออกตั�วแลกเงนิ มูลค่า อตัราดอกเบี�ย อายุคงเหลอื วันครบกําหนด 

คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 

(บาท) (ร้อยละ) 
  

18 เมษายน 2560 -  680,000,000 6.00 - 7.50 12 - 178 12 มกราคม 2561 -  

27 ธนัวาคม 2560    27 มิถุนายน 2561 

     

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

วันที�ออกตั�วแลกเงนิ มูลค่า อตัราดอกเบี�ย อายุคงเหลอื วันครบกําหนด 

คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 

(บาท) (ร้อยละ) 
  

27 มิถุนายน 2559 -  1,500,000,000 5.42 - 7.00 20 - 230 20 มกราคม 2560 -  

22 พฤศจิกายน 2559    18 สิงหาคม 2560 

ในวนัที�ออกตั�วแลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบี�ยไวล่้วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบี�ยจ่ายล่วงหนา้

เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตั�วแลกเงิน 

  

งบการเงิน



บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน): รำยงำนประจ�ำปี 2560

189

 
- 40 - 

 

 

19. หนี�สินหมุนเวียนอื�น 

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี�  - นิติบุคคลอาคารชุด 1,492,358 3,582,307 1,492,358 3,582,307 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 25,801,175 9,396,091 3,041,096 1,356,165 

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 23,407,314 24,212,750 4,556,772 3,016,581 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - 2,412,258 - - 

เจา้หนี�กรมสรรพากร 2,651,270 542,178 2,113,868 307,159 

อื�น ๆ 8,496,842 2,916,513 8,279,469 2,864,507 

รวมหนี� สินหมุนเวยีนอื�น 61,848,959 43,062,097 19,483,563 11,126,719 

20.  เงนิกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้ืมระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวม 

     ณ วันที� ณ วันที� 

     31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

     2560  2559 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3)   400,077,900 400,297,500 

เงินกูย้มืระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2)   3,667,495,335 1,563,785,901 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว   4,067,573,235 1,964,083,401 
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20.1 เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2555 บริษทัไดท้าํสญัญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ�ง 

โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ประเภท วงเงิน เงื�อนไขการชาํระคืนเงินต้น อตัราดอกเบี�ย  หลกัประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาว 868 ลา้นบาท แบ่งเป็น - ปลอดหลกัประกนัในอตัรา

ร้อยละ 65 ของราคาขาย 

และกาํหนดการชาํระคืน

หนี�ข ั�นตํ�าต่อตารางเมตร

ของหอ้งชุดแต่ละยนิูต 

ไม่ตํ�ากวา่ 34,775 บาท  

 

MLR ต่อปี  - จดจาํนองที�ดินและ 

สิ�งปลูกสร้างในอนาคต

ของโครงการอิลีเมน้ท ์

ทุนจดจาํนอง 883  

ลา้นบาท (ดูหมายเหต ุ

ขอ้ 8.1) 

- คํ�าประกนัโดย 

กรรมการบริษทั 

ภายในวงเงิน 883  

ลา้นบาท  

ตลอดระยะเวลาที�กูเ้งิน 

 - วงเงินค่าที�ดินจาํนวน 80 ลา้นบาท 

เบิกใชเ้มื�อมีการดาํเนินการเกี�ยวกบั

หลกัประกนัเรียบร้อยแลว้ภายใน

วนัที� 5 ตุลาคม 2555 

ซึ�งบริษทัไดเ้บิกใชแ้ลว้ในวนัที� 

6 สิงหาคม 2555 

- วงเงินค่าพฒันา ค่าก่อสร้างและ 

ค่าตกแต่งจาํนวน 788 ลา้นบาท

โดยมีการเบิกใชเ้ป็น 4 ครั� ง 

ตามเงื�อนไขในสญัญา ระยะเวลา

วงเงิน 5 ปี นบัจากเงินกูง้วดแรก 

 

LG, LC, DLC 15 ลา้นบาท    

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไม่มีเงินกูยื้มระยะยาวดงักล่าวแลว้ ทั�งนี�  เมื�อวนัที� 

24 มีนาคม 2560 บริษทัไดย้กเลิกวงเงินกูด้งักล่าว และไดป้ลอดจาํนองหลกัประกนัทั�งหมด โดยในวนั

เดียวกนับริษทัไดจ้ดจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของโครงการอิลีเมน้ท  ์เพื�อเป็นหลกัประกนั

การออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 21.3)  

20.2 เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) (“ผูว้่าจา้ง”) ไดท้าํสญัญา

ก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 

ซึ� งตามสัญญาดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี� ค่าก่อสร้างให้กบัธนาคาร

ในต่างประเทศแห่งหนึ�งที�ไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินในโครงการนี�  นอกจากนั�นตามสัญญา

ดงักล่าว บริษทัย่อยจะจ่ายชาํระเงินให้แก่ผูรั้บจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหนึ� ง

ตามคาํสั�งของผูร้ับจา้งทั�งจาํนวนเมื�อครบกาํหนดชาํระในวนัที� 20 กนัยายน 2563 ทั�งนี�บริษทัย่อย

จะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบี�ยตามที�ตกลงกนัในสญัญา และเพื�อเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บจา้ง 

บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัดงันี�  

- จาํนาํหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ทั�งจาํนวน 

- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าที�ดิน และการจดจาํนองสิ�งปลูกสร้างของโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเงื�อนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการ

จดจาํนองดงักล่าวจะดาํเนินการไดก็้ต่อเมื�อปรากฏเหตุตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 

- บญัชีเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั (Escrow Account) ของบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

งบการเงิน
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยมียอดคงคา้งสาํหรับเจา้หนี� ค่าก่อสร้างจาํนวน 

796.41 ลา้นบาท และ 314.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาก่อสร้าง

ดงักล่าวจาํนวน 3,667.50 ลา้นบาท และ 1,563.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีการคิดดอกเบี�ยตาม

อตัราที�ตกลงกนั 

20.3 เมื�อวนัที� 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัธนาคาร

ในต่างประเทศแห่งหนึ�งในจาํนวน 9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยเท่ากบั 

Base Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั�งหมดในวนัที� 17 ตุลาคม 2564 โดยบริษทัย่อย

ไดจ้ดจาํนองที�ดินและอาคารเพื�อเป็นหลกัทรัพย์ค ํ� าประกนัเงินกูยื้มดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 12)

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูยื้มจาํนวน 400.08

ลา้นบาท และ 400.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

21. หุ้นกู้ระยะยาว 

หุน้กูร้ะยะยาว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560 2559 

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหนึ�งปี 1,750,000,000 - 1,750,000,000 

 

- 

หุน้กูร้ะยะยาว 750,000,000 1,150,000,000 750,000,000 1,150,000,000 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 2,500,000,000 1,150,000,000 2,500,000,000 1,150,000,000 
 

เมื�อวนัที� 21 สิงหาคม 2558 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู ้

ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอื�นในอตัราที�เทียบเท่า ต่อมาเมื�อวนัที� 27 เมษายน 

2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยมูลค่ารวมของหุ้นกูที้�ยงัไม่ไถ่ถอน 

ณ ขณะใดขณะหนึ�ง กาํหนดไวไ้มเ่กิน 5,000 ลา้นบาทโดยบริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูร้ะยะยาว ดงันี�  

21.1 เมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2558 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 3 ปี จาํนวน 150 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 

และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซึ� งมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.25 ต่อปี ชาํระดอกเบี�ยทุก 3 เดือน กาํหนด

จ่ายดอกเบี�ยงวดแรกวนัที� 24 ธนัวาคม 2558 โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนวนัที� 24 กนัยายน 2561 

ภายใตเ้งื�อนไขที�บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้

ไมเ่กิน 2.5 : 1 ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุน้กู ้  
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21.2 เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2558 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี 6 เดือน จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

ให้แก่นักลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ 

ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซึ� งมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชาํระดอกเบี� ย

ทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบี� ยงวดแรกวนัที� 25 ธนัวาคม 2558 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืน

วนัที� 25 มีนาคม 2561 ภายใตเ้งื�อนไขที�บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยจ่าย

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุน้กู ้

21.3 เมื�อวนัที� 24 มีนาคม 2560 บริษทัออกจาํหน่ายหุน้กูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 750 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ ่โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั 

และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซึ�งมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบี�ยทุก 3 เดือน กาํหนด

จ่ายดอกเบี�ยงวดแรกในวนัที� 24 มิถุนายน 2560 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 24 มีนาคม 2562 

โดยบริษทัได้จดจาํนองที�ดินและสิ� งปลูกสร้างของโครงการอิลีเมน้ท์เป็นหลกัประกัน โดยมี

วงเงินจาํนองจาํนวน 750 ลา้นบาท นอกจากนั�นบริษทัยงัไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเพื�อใชเ้ป็น

หลักประกันในการออกหุ้นกู ้ (ดูหมายเหตุข้อ 10) โดยในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ�

โครงการอิลีเมน้ท ์บริษทัจะตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของราคาขาย 

21.4 เมื�อวนัที� 27 ธันวาคม 2560 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 1 ปี จาํนวน 600 ลา้นบาทให้แก่นักลงทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ ่โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนัและ

มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ซึ� งบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 

6.50 ต่อปี ชาํระดอกเบี�ยทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยงวดแรกในวนัที� 27 มีนาคม 2561 โดย

หุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 27 ธันวาคม 2561 โดยบริษทัไดจ้ดจาํนองที�ดินบางส่วนซึ� งมี

มูลค่าตามบญัชีจํานวน 203.38 ลา้นบาท รวมทั�งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ�งปลูก

สร้างที�จะถูกสร้างในอนาคตเพื�อเป็นหลกัประกนั โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 600 ลา้นบาท (ดูหมาย

เหตุขอ้ 13) และภายใตเ้งื�อนไขที�บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี� สินสุทธิที�มีภาระดอกเบี�ย

จ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุน้กู ้ 

22. ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซึ�งจดัเป็น

โครงการผลประโยชนเ์พื�อวตัถุประสงคด์งักล่าว 

  

งบการเงิน
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ค่าใชจ่้ายที�บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นตามโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  2,384,290 1,918,401 

ตน้ทุนดอกเบี�ย  251,356 207,469 

รวม  2,635,646 2,125,870 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี� สินตามโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วันที�  ณ วันที� 

  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

  2560  2559 

ยอดยกมาของประมาณการหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้  7,181,590 5,927,695 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  2,384,290 1,918,401 

ตน้ทุนดอกเบี�ย  251,356 207,469 

  9,817,236 8,053,565 

หกั ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน    

ที�กาํหนดไว ้  (3,003,440) (871,975) 

ยอดยกไปของประมาณการหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้  6,813,796 7,181,590 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชใ้นการคาํนวณประมาณการหนี� สินตาม

โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้มีดงัต่อไปนี�  

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 

ขอ้สมมติทางการเงิน    

อตัราคิดลด  3.08  3.50 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 6.00  6.80 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์    

อตัราการลาออกของพนกังาน 2.87 - 34.38*  4.00 

*
 ขึ�นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
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ขอ้สมมติที�สาํคญัในการกาํหนดประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด และอตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ดังต่อไปนี� ไดพิ้จารณาจากการเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที�เกี�ยวขอ้งที�อาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานในขณะที�

ขอ้สมมติอื�นคงที� 

 (หน่วย : บาท) 

 ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี�สิน 

 ผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 
    

อตัราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 (903,177)  (1,015,002) 

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 1,105,453  1,263,386 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 1,049,809  1,228,084 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (879,054)  (1,008,545) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นจริงในประมาณการหนี� สิน

สาํหรับผลประโยชน์พนักงาน เนื�องจากเป็นการยากที�การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะเกิดขึ�น

แยกต่างหากจากขอ้สมมติอื�นซึ�งอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากนี�  ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี� สิน

สาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซึ� งเป็นวิธีเดียวกนักบัการคาํนวณประมาณการหนี� สิน

สาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

23. ทุนเรือนหุ้น 

เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติเกี�ยวกบัทุนที�สาํคญั ดงันี�  

23.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 10,814,953,771 บาท เป็น 7,336,295,227 บาท 

โดยการยกเลิกหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 3,478,658,544 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

และอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทั โดยเมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

  

งบการเงิน
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23.2 อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนทั�งสิ�นจาํนวน 1,629,832,727 บาท จากจาํนวน 7,336,295,227 บาท 

เป็นจาํนวน 8,966,127,954 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1,629,832,727 หุน้ มูลค่าที�ตราไว้

หุน้ละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงันี�  

23.2.1 อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนแบบกาํหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทุนจาํนวน 929,832,727 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 929,832,727 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

เพื�อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) เพื�อ

เป็นการชาํระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั�งหมดของบริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั 

(“PVL”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 1,022,816,000 บาท  

23.2.2 อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวน 700,000,000 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 700,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

เพื�อจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) 

และอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน

ของบริษทัขา้งตน้ โดยเมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2560 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุน และแกไ้ข

เพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

23.3 อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 1,629,832,727 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงันี�  

23.3.1 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงค์ จาํนวน 929,832,727 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ซึ� งไดแ้ก่บริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั (“PVL”) ซึ� งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทั 

ในราคาหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 1,022,816,000 บาท เพื�อเป็นการชาํระค่าตอบแทน 

ให้กบั PVL ในการรับโอนกิจการทั�งหมดของ PVL ซึ� งมีมูลค่าเท่ากบั 1,022,816,000 บาท 

แทนการชาํระดว้ยเงินสด โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดัสรรหุน้ให้กบั PVL ตามมติดงักล่าวแลว้

เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.2.4) ทาํให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้

เพิ�มขึ�นจากจาํนวน 7,336,295,227 บาท เป็น 8,266,127,954 บาท และส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุน้สามญั

ลดลงจาก 1,652,501,083 บาท เป็น 1,559,517,810 บาท 

23.3.2 อนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 

700,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) ซึ� งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษทั โดยบริษทัจะตอ้งดาํเนินการ

ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที�บริษทัจะจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  
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23.4 การจดัการส่วนทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องของบริษทัเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มี

ส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้�งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสม 

บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัสิ�นงวด

ปีบญัชีของแต่ละปี ตามขอ้กาํหนดของการออกหุ้นกู ้ซึ� ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

บริษทัมีอตัราส่วนของหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

24.  ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารอง

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี�

จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคราวที�จ่ายเงินปันผลบริษทัย่อยตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง

อย่างนอ้ยหนึ�งในยี�สิบส่วนของจาํนวนผลกาํไร ซึ� งไดร้ับจากกิจการของบริษทัย่อยจนกว่าทุนสาํรองนั�น

จะมีจาํนวนถึงหนึ� งในสิบของทุนของบริษทัย่อย ทุนสาํรองนี� จะนาํมาจดัสรรเงินปันผลไม่ไดจ้นกว่า

จะเลิกกิจการ 

25. องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 

25.1 กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมลูค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

     ณ วันที�  ณ วันที� 

     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

     2560  2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี    17,501,987 (25,173,651) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการปรับมูลค่าเงินลงทนุเผื�อขาย    (90,941,526) 53,344,548 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย    18,188,305 (10,668,910) 

ยอดคงเหลือปลายปี    (55,251,234) 17,501,987 

งบการเงิน
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กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย แสดงผลสะสมของกาํไรและขาดทุนจากการ

วดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขายที�ถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสุทธิจากจาํนวนที�ถูกจดัประเภทใหม่

เขา้กาํไรขาดทุนเมื�อเงินลงทุนนั�นถูกจาํหน่ายหรือมีการดอ้ยค่า 

25.2 ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวม 

     ณ วันที�  ณ วันที� 

     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

     2560  2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี    (221,829,695) 9,217,495 

ลดลงระหวา่งปี    (604,914) (231,047,190) 

ยอดคงเหลือปลายปี    (222,434,609) (221,829,695) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทไดรั้บรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใต้

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ที�สาํคญัดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

การเปลี�ยนแปลงในตน้ทุนพฒันาที�ดิน (1,437,700,138)  (465,705,372)  524,900,329  170,175,999 

จ่ายค่างานก่อสร้าง 1,982,126,311  684,165,680  19,525,844  48,284,309 

คา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 88,189,874  67,666,507  88,166,586  67,666,507 

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 80,273,702  88,172,187  6,063,614  6,098,478 

คา่ที�ปรึกษาและคา่บริการทางวชิาชีพ 23,908,478  86,240,181  7,616,811  4,053,321 

คา่เช่า ค่าบริการและคา่สาธารณูปโภค 24,711,682  18,673,019  17,322,392  11,856,779 

คา่นายหนา้ในการขาย 78,164,720  62,992,876  17,221,665  3,158,533 

คา่โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 47,827,544  48,939,477  11,616,564  6,834,318 

คา่ส่งเสริมการขาย 57,948,388  46,868,565  21,222,672  10,665,806 

คา่ซ่อมแซมบาํรุงรักษา 705,032  2,873,528  350,117  844,688 

คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ 27,958,635  11,059,637  27,958,635  11,059,637 

คา่ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมอื�น 21,513,403  11,183,317  20,720,189  9,909,200 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 51,126,666  41,172,604  51,126,666  41,172,604 
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27. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

27.1 ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายให้กบั

กรรมการซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

27.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี� เป็นค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

ที�จ่ายให้แก่ผู ้บริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 24 (ปรับปรุง 2559) เรื� องการ

เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     2560  2559 
        
ค่าตอบแทนกรรมการ    5,605,342 4,560,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารที�สาํคญั       

ผลประโยชน์ระยะสั�น    44,416,316 35,446,792 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    1,105,008 1,165,812 

รวม    51,126,666 41,172,604 

28. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ย

จาํนวนหุ้นถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�ออกในระหวา่งปี ดงันี�  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (144,298,322)  (275,927,272)  48,799,808  232,945,049 
        
จาํนวนหุน้สามญัตน้ปี 7,336,295,227  7,336,294,461  7,336,295,227  7,336,294,461 

ผลกระทบจากหุน้ที�ออกระหวา่งปี 542,614,715  224  542,614,715  224 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 7,878,909,942  7,336,294,685  7,878,909,942  7,336,294,685 
        
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) (0.018)  (0.038)  0.006  0.032 

  

งบการเงิน
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29.  รายการบญัชีกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั   

ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัว

ที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที�บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญั

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

29.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกจิ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) วิธีราคาทุน  เงนิปันผลรับ 

   ชําระแล้ว ชําระแล้ว          

   ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษัทย่อย              

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั   ซื�อขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000 70.00  70.00  146,999,970  146,999,970  - - 

 ดา้นอสังหาริมทรัพย ์              

 และถอืหุ้นในบริษทัอื�น              

บริษทั บีซีอีจ ีคนัทรี� กรุ๊ป เอน็จเินียริ�ง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร  ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99  99.99  999,970 999,970  - - 

 และซ่อมแซมอาคาร             

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอื�น ฮอ่งกง 583,137,484 583,137,484 100.00  100.00  583,137,484 583,137,484  - - 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอื�น มอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00  100.00  547,579,834 547,579,834  - 224,908,913 

บริษทั ลดีดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอื�น เกิร์นซีย ์ 225,641,944 224,088,126 96.45  97.13  217,662,851 217,662,851  - - 

บริษทั เอชวายยูเค จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ เกิร์นซีย ์ 42 42 100.00  100.00  42 42  - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย          1,496,380,151 1,496,380,151  - 224,908,913 

เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จํากัด 

(“บริษทัย่อย”) ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5,000,000 ปอนดส์เตอร์ลิง (แบ่งเป็นหุน้สามญั 

5,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง) เป็น 5,035,370 ปอนดส์เตอร์ลิง (แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,035,370 

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง) โดยบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2560 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัสละสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�มทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้

ในบริษทัยอ่ยลดลงจากเดิมร้อยละ 97.13 เป็นร้อยละ 96.45 
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29.2 เงินใหกู้ยื้มระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลอื  นโยบายการคิด 

 ความสัมพันธ์ ณ วันที�      ณ วันที�  ต้นทุน 
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม  เงินให้กู้ยืม 
  2559      2560  ระหว่างกนั 

บริษทัย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

โฮลดิ�งส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,000,000,000  -  (400,000,000)  600,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 

บริษทั ลีดดิ�ง สคูล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          
พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 248,194,846  -  (11,471,940)  236,722,906  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นและ          
 มีกรรมการร่วมกนั 8,718,740  -  (5,498,275)  3,220,465  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รวม  1,256,913,586  -  (416,970,215)  839,943,371   

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ลกัษณะ 

ความสัมพันธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2558 

 เพิ�มขึ�น  ลดลง 

 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2559 

 นโยบายการคิด

ต้นทุน 
เงินให้กู้ยืม
ระหว่างกนั 

บริษทัย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

โฮลดิ�งส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,000,000,000  -  -  1,000,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นและ          
 มีกรรมการร่วมกนั -  941,987,500  (941,987,500)  -  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั ลีดดิ�ง สคูล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั -  248,194,846  -  248,194,846  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นและ          
 มีกรรมการร่วมกนั -  8,718,740  -  8,718,740  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รวม  1,000,000,000  1,198,901,086  (941,987,500)  1,256,913,586   

(1) เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูยื้มเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

ในวงเงิน 100 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 12 เดือนนบัจากวนัที�ลงนาม

ในสัญญากูยื้มเงิน เงินกู้ยืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ํ� าประกนัและคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 

9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 12 เดือน นับจากการเบิกเงินครั� งแรก และเมื�อวนัที� 

17 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว โดยกาํหนดให้

ชาํระคืนภายใน 12 เดือน นบัจากวนัที�ลงนามในสัญญา  

ต่อมาเมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูยื้มดงักล่าวโดย

กาํหนดให้ชาํระคืนเมื�อทวงถาม โดยในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บ

ชาํระเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวน 

  

งบการเงิน
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(2) เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูยื้มเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

เพิ�มเติมในวงเงิน 800 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 18 เดือนนับจาก

วนัที�ลงนามในสัญญากู ้ยืมเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดโ้ดยการแจ้งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรก่อนล่วงหนา้ 15 วนั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและคิดดอกเบี�ย

ในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 18 เดือน นับจากการเบิกเงินครั� งแรก 

และเมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสญัญาเงินให้กูยื้มดงักล่าวโดยกาํหนดให้

ชาํระคืนเมื�อทวงถาม โดยระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้ืม

ดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 200 ลา้นบาท 

(3) เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดท้าํสญัญาใหกู้ยื้มเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

เพิ�มเติมในวงเงิน 100 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูยื้มภายใน 12 เดือนนบัจาก

วนัที�ลงนามในสัญญากูย้ืมเงิน เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนัและคิดดอกเบี�ย

ในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 12 เดือน นับจากการเบิกเงินครั� งแรก 

และเมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าวโดยกาํหนดให้

ชาํระคืนเมื�อทวงถาม โดยในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูยื้ม

ดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวน 

(4) เมื�อวนัที� 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูยื้มเงินกบับริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 

จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืม

ภายในวนัที� 30 กนัยายน 2559 เงินกูยื้มดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั และคิดดอกเบี�ย

ในอตัราร้อยละ  7.00 ต่อปี กําหนดชําระคืนเมื�อทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษทัย่อย

ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท 

โดยในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้าํสัญญาให้บริษทัย่อยดงักล่าวแปลงหนี� เงินกูย้ืมเป็นทุนจาํนวน 

217.66 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเพิ�มขึ�นดว้ยจาํนวนเดียวกนั  

(5) เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เอชวายยูเค จาํกดั 

(“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 19.50 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม

ภายในวนัที� 30 มิถุนายน 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั และคิดดอกเบี�ย

ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูไ้ปแลว้ทั�งสิ�นจาํนวน 0.20 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  
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29.3 เงินกูยื้มระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลอื  นโยบายการคิด 

 ความสัมพันธ์ ณ วันที�      ณ วันที�  ต้นทุนเงนิกู้ยืม 

  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม  ระหว่างกนั 

  2559      2560   

บริษทัย่อย           

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 453,232,085  16,643,539  -  469,875,624  - 

รวม  453,232,085  16,643,539  -  469,875,624   

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลอื  นโยบายการคิด 

 ความสัมพันธ์ ณ วันที�      ณ วันที�  ต้นทุนเงนิกู้ยืม 

  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม  ระหว่างกนั 

  2558      2559   

บริษทัย่อย           

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั -  740,880,000 (287,647,915) 453,232,085  - 

รวม  -  740,880,000 (287,647,915) 453,232,085   

เมื�อวนัที� 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํสญัญากูย้ืมเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

จาํนวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูยื้มดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ํ� าประกนั และไม่คิดดอกเบี�ย

ระหว่างกนั กาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม ต่อมาเมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืม

ดังกล่าว จาํนวน 4.81 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับที�ประกาศจ่ายจากบริษทั 

ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั แทนการจ่ายชาํระเป็นเงินสด 

เมื�อวนัที� 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสญัญาเงินกูยื้มกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

เพิ�มเติม จาํนวน 0.38 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูยื้มดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ํ�าประกนั และไม่คิด

ดอกเบี�ยระหว่างกนั กาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม  

29.4 ยอดคงเหลืออื�น ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

สินทรัพย ์หนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ� งของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกบั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกนัโดยการมีกรรมการร่วมกนัและ

การถือหุน้ทั�งทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแตล่ะประเภทมีดงันี�  

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ค่านายหนา้ซื�อหลกัทรัพย ์ ราคาตลาดซึ�งเป็นอตัราเดียวกบัที�ตวัแทนนายหนา้คิดกบัลูกคา้ทั�วไป 

ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาที�ตกลงตามสญัญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

  

งบการเงิน
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รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าวที�มีนยัสาํคญั ดงันี�  

   (หน่วย : บาท)
 ลกัษณะความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วนัที� 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ยอดคงเหลือ         
บริษทัย่อย         
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ลูกหนี�อื�น (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  - 4,780,000  6,301,736 
ดอกเบี�ยคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  -  -  182,845,890  204,778,786 

         
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  477,204,057  477,465,991 
         
บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบี�ยคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  -  - 16,358,259  16,386,037 
         
บริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบี�ยคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  -  -  21,449,600  4,759,901 
         
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        

 และมีกรรมการร่วมกนั        
เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  42  42 
ดอกเบี�ยคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  -  -  294,807  56,850 

        
บริษทัที�เกี�ยวข้องกัน        
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั       

เงินฝากสถาบนัการเงิน  5,478  50,125,977  5,478  50,125,977 
        

บริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน)(1) เป็นผูถื้อหุ้นและ        
 มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั        

เงินลงทุนในหุ้นสามญั  206,633,430  246,429,498  206,633,430  246,429,498 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGH-W1  179,282  3,406,364  179,282  3,406,364 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGH-W2  1,275,515  3,443,891  1,275,515  3,443,891 
        

บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิ�งส์ จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั        
ตั�วแลกเงิน  200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
ดอกเบี�ยจ่ายล่วงหนา้  4,155,586 6,752,931 4,155,586 6,752,931 
      

บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั         

นายสดาวุธ  เตชะอุบล(2) ผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่        
เงินรับล่วงหนา้  1,369,638  1,369,638  1,369,638  1,369,638 
      

นายเบน  เตชะอุบล ผูถ้ือหุ้นและกรรมการ        
เงินรับล่วงหนา้  11,000,000  11,000,000  -  - 
      

นางอรวรรณ  เตชะอุบล บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั        

เงินรับล่วงหนา้  18,178,879  18,178,879  -  - 

(1) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  บริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั เนื�องจากเป็นผูถ้ือหุน้และมกีรรมการร่วมกนั 

(2) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 นายสดาวธุ เตชะอุบล เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั เนื�องจากเป็นผูถ้ือหุน้และกรรมการ 
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   (หน่วย : บาท)

 ลกัษณะความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  2560  2559  2560  2559 

รายได้และค่าใช้จ่าย       

บริษทัย่อย        

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        

 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบี�ยรับ -  -  90,884,791  92,753,425 

รายไดค้่าบริการอื�น  -  -  24,000,000  27,655,828 

รายไดค้่าเช่าช่วงที�ดิน  -  -  4,158,383  3,000,000 
        

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        

 และมีกรรมการร่วมกนั        

รายไดเ้งินปันผลรับ  -  -  -  224,908,913 
        

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        

 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบี�ยรับ  -  -  -  16,851,008 
        

บริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น        

 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบี�ยรับ  -  -  16,624,849  4,736,959 
        

บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้น       

 และมีกรรมการร่วมกนั       

ดอกเบี�ยรับ  -  -  237,090  56,901 
        

บริษทัที�เกี�ยวข้องกัน       

บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  มีกรรมการร่วมกนั       

ดอกเบี�ยรับ  306,256  476,930  306,256  476,930 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้  -  1,556,762  -  1,556,762 
        

บริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน)(1) เป็นผูถื้อหุ้นและ        

 มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั        

รายไดเ้งินปันผลรับ  4,245,934  �,���,���  4,245,934  �,���,��� 
        

บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิ�งส์ จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบี�ยจ่าย  11,081,746  11,726,317  11,081,746  11,726,317 

         

บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั         

นายสดาวุธ  เตชะอุบล(2) ผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด  1,869,965  -  1,869,965  - 

(1) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  บริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั เนื�องจากเป็นผูถ้ือหุน้และมกีรรมการร่วมกนั 

(2) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 นายสดาวธุ เตชะอุบล เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั เนื�องจากเป็นผูถ้ือหุน้และกรรมการ 

  

งบการเงิน
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30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอื�น (Holding company) 

และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 มีดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตดั  รวม 

 พฒันา ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์     

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ     

รายได ้       

รายไดจ้ากภายนอก 1,050,722,411 56,916,525 - 1,107,638,936 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 16,861,939  -  (16,861,939)  - 

 1,067,584,350 56,916,525 (16,861,939) 1,107,638,936 

ค่าใชจ่้าย       

ตน้ทุนขายอาคารชุด 544,426,173 -  -  544,426,173 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจาก       

     อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 3,187,394  -  3,187,394 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 286,521,239 -  -  286,521,239 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 197,704,958 9,669,678  -  207,374,636 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 51,126,666 -  -  51,126,666 

รวมคา่ใชจ้่าย 1,079,779,036  12,857,072  -  1,092,636,108 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (12,194,686)  44,059,453  (16,861,939)  15,002,828 

ตน้ทุนทางการเงิน 197,674,836  30,957,293  (17,241,453)  211,390,676 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (209,869,522)  13,102,160  379,514  (196,387,848) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 437,638  2,564,684  -  3,002,322 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (209,431,884) 15,666,844  379,514  (193,385,526) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตดั  รวม 

 พฒันา ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์     

 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 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจาก       

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 1,209,030  -  1,209,030 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 273,857,961 -  -  273,857,961 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 132,849,904 71,003,187  -  203,853,091 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 41,172,604 -  -  41,172,604 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย 93,606 -  -  93,606 

รวมคา่ใชจ้่าย 666,434,383  72,212,217  -  738,646,600 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 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 ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 425,174  (2,466,275)  -  (2,041,101) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (147,041,866) 15,665,329  (224,440,144)  (355,816,681) 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตดั  รวม 

 พฒันา ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์     

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ     

       

สินทรัพย์รวม       

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  17,490,506,209 1,845,407,718  (2,553,621,881)  16,782,292,046 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 13,378,014,631 1,828,010,900  (2,538,701,063)  12,667,324,468 

       

หนี�สินรวม       

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 11,386,047,712 713,283,352  (1,231,088,570)  10,868,242,494 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 7,197,536,447 711,166,948  (1,214,452,904)  6,694,250,491 

  

งบการเงิน



บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน): รำยงำนประจ�ำปี 2560
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31. สัญญาที�สําคัญ 

31.1 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กบับริษทั 

บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั เพื�อให้บริษทัดงักล่าวร่วมลงทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค 

โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) โดยจะร่วมกนัพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตเ้งื�อนไข

ที�บริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั จะต้องชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเป็นเงินสดทั�งสิ�น

จาํนวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษทัย่อยเพื�อใช้พฒันาโครงการนี� โดยเฉพาะ ซึ� งต่อมา

บริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัจากบริษทัดงักล่าวตามที�บริษทัไดมี้การทาํสัญญาตกลงไว้

และไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ โดยภายหลงัการ

เพิ�มทุนดงักล่าว บริษทัและบริษทั บีซีอีจี ไทย  อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ถือหุ ้นในบริษทั 

แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาํดบั  

31.2 เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาการให้บริการดาํเนินงานกบับริษทัย่อยแห่งหนึ� ง 

เพื�อใหบ้ริการเกี�ยวกบัการจดัการและการดาํเนินงานแก่บริษทัย่อยดงักล่าว โดยค่าบริการคาํนวณจาก

ตน้ทุนบวกส่วนเพิ�ม และเงื�อนไขการเลิกสัญญาเป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบุไวใ้นสัญญา 

31.3 เมื�อวนัที� 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั

ไดเ้ขา้ทาํสญัญาการใชสิ้ทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพื�อใชสิ้ทธิ

การใชชื้�อ “Four Seasons” ในส่วนของการเป็นเจา้ของและการดาํเนินงานซึ� งรวมถึงบริการ

และกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นทั�งหมดในการดาํเนินงานดา้นที�พักอาศยัภายใตโ้ครงการ

เจา้พระยา เอสเตท ตั�งแต่วนัที� 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิดการขาย ทั�งนี�  Four Seasons 

Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ซึ� งคาํนวณเป็น

อตัราร้อยละของยอดรายไดข้ั�นตน้ของโครงการ 

32. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

32.1 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัในด้านการพฒันาโครงการและก่อสร้างเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 3.91 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 : ไม่มี) 

32.2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีหนงัสือคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง 

32.3 ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาซื�อที�ดินมูลค่า 338.45 ลา้นบาท และไดช้าํระเงินมดัจาํ

ในวนัทาํสัญญาจาํนวน 20 ลา้นบาท ดงันั�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีภาระผูกพนั

จากสญัญาดงักล่าวจาํนวน 318.45 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 : ไมมี่) 
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32.4 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของ

บริษทั ไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง

โครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2) โดยมีมูลค่าสญัญาคงเหลือจาํนวน 7,741.63 

ลา้นบาท และ 10,120.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32.5 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหนึ�งมีภาระคํ�าประกนัการปฎิบติัตามสญัญาจาํนวน 

0.50 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 22.40 ลา้นบาท โดยภาระคํ�าประกนัดงักล่าวมีเงิน

คํ�าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัย่อยคํ�าประกนัจาํนวน 0.50 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 

ซึ� งเงินคํ�าประกนัดงักล่าวไดแ้สดงรวมอยู่ในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 21.80 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อย

ไดป้ฎิบติัตามสญัญาดงักล่าวครบถว้นแลว้ ส่งผลใหไ้ม่มีภาระคํ�าประกนัอีกต่อไป และบริษทัย่อย

ไดรั้บเงินคํ�าประกนัคืนทั�งจาํนวนแลว้ในวนัดงักล่าว 

32.6 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าที�ดินซึ�งเป็นที�ตั�งสาํนักงานและที�จอดรถสาํหรับโครงการอิลีเมน้ท ์

และทาํสญัญาเช่าที�ดินเพื�อใชพ้ฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท สัญญาเช่าสาํนกังานและรับบริการ

สิ�งอาํนวยความสะดวก และสญัญาเช่ารถยนต ์โดยบริษทัมีภาระผกูพนัที�ตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่า ดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวม 

   และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ณ วันที�  ณ วันที� 

     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

     2560  2559 

ภายใน 1 ปี     12,662,146  11,345,744 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     53,071,106  48,801,492 

เกินกว่า 5 ปี     306,529,777  318,037,489 

งบการเงิน
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33. การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงนิ 

33.1 ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ 

ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการใหสิ้นเชื�อเกิดขึ�นจากความไม่แน่นอนในการไดรั้บชาํระเงินจากการใหสิ้นเชื�อ

ซึ�งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั เนื�องจากธุรกิจหลกัของบริษทั

เป็นการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงันั�นจึงไม่มีความเสี�ยงเกี�ยวกบัลูกหนี�  หากไม่ไดร้ับ

เงินค่างวดหรือลูกหนี�ผิดนดัชาํระค่างวด บริษทักจ็ะไม่โอนกรรมสิทธิ� ในอาคารชุดพกัอาศยั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อของกลุ่มบริษทั

และบริษทัเท่ากบัมูลค่าของลูกหนี�การคา้สุทธิจากค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

33.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี� ยเกิดจากการที�อตัราดอกเบี�ยจะเปลี�ยนแปลง ซึ� งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอตัราดอกเบี� ย

ที�จะเปลี�ยนแปลงไม่มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน

ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยคงที� 

33.3 ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ซึ�งก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญัของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

(หน่วย : ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยท์างการเงิน 21.10  21.01  6.39  6.38 

หนี� สินทางการเงิน 9.66  10.10  21.31  20.93 

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยท์างการเงิน 35.26  86.62  -  - 

หนี� สินทางการเงิน 136.88  52.65  -  - 
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33.4 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

เนื�องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยู่ใน

ประเภทระยะสั�นและมีอัตราดอกเบี�ยคงที� ดงันั�นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเชื�อว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนชั�วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั เงินลงทุนเผื�อขาย เจา้หนี�การคา้และ

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น เจา้หนี� จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั เงินกูย้ืม

ระยะสั�น ตั�วแลกเงิน ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี แสดงมูลค่าไม่แตกต่าง

จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาํคญั ส่วนหนี� สินทางการเงินระยะยาว ไดแ้ก่ เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง 

เงินกูย้ืมระยะยาว และหุน้กูร้ะยะยาว แสดงดว้ยราคาตามบญัชี ซึ�งเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

อย่างไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าในงบแสดง

ฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปนี�แสดงถึง

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 

งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์ มูลค่ายุตธิรรม 

(บาท)  

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2560 

มูลค่ายุตธิรรม 

(บาท)  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2559 

ลาํดับชั�น 

มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และ

ข้อมูลที�ใช้ในการวดัมูลค่า

ยุตธิรรม 

ข้อมูลที�ไม่

สามารถสังเกต

ได้ที�มี

นัยสําคญั 

1. เงินลงทุนใน

หน่วยลงทุนที�

จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์

99,000,000 150,000,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�น

วนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุน้

สามญัและ

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิซื�อหุ้น

สามญัที�จด

ทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

208,088,227 253,279,753 ระดบั 1 ราคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�น

วนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน

หน่วยลงทุน 

- 820,707 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วย

ลงทุน ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของ

รอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

4. อสงัหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุน 

845,666,309 842,742,946 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

โดยใชว้ิธีรายได ้ซึ� งประเมินโดยผู ้

ประเมินราคาอิสระ ขอ้มูลที�ใชใ้น

การวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณ

การรายได ้และอตัราคิดลด 

ปร ะมา ณกา ร

กระแสเงินสด 

และอตัราคิดลด 

   

งบการเงิน
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์ มูลค่ายุตธิรรม 

(บาท)  

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2560 

มูลค่ายุตธิรรม 

(บาท)  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2559 

ลาํดับชั�น 

มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และ

ข้อมูลที�ใช้ในการวดัมูลค่า

ยุตธิรรม 

ข้อมูลที�ไม่

สามารถสังเกต

ได้ที�มี

นัยสําคญั 

1. เงินลงทุนใน

หน่วยลงทุนที�

จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์

99,000,000 150,000,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�น

วนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุน้

สามญัและ

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิซื�อหุ้น

สามญัที�จด

ทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

208,088,227 253,279,753 ระดบั 1 ราคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�น

วนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน

หน่วยลงทุน 

- 820,707 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วย

ลงทุน ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของ

รอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั� งที� 2/2561 มีมติอนุมติัเรื� องที�สําคัญ 

ดงัต่อไปนี�  

34.1 อนุมติัใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

จากจาํนวน 8,966,127,954  บาท เป็น 8,266,127,954 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้

จาํหน่ายจาํนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

34.2 อนุมติัให้นาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ที�จะซื�อหุ้นสามญั (ESOP) ชนิดระบุชื�อผูถื้อและไม่สามารถโอนเปลี�ยนมือได ้ครั� งที� 2 โดยให้

จัดสรรแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยในจํานวน 

40,000,000 หน่วย 
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34.3 อนุมติัใหน้ําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น

จาํนวน 866,000,000 บาท จากจาํนวน 8,266,127,954 บาท เป็นจาํนวน 9,132,127,954 บาท โดย

การออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 866,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็น 

2 ส่วนดงันี�  

34.3.1 การเพิ�มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวน 826,000,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 826,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื�อ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) 

34.3.2 การเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว  ้หุ้นละ 1.00 บาท เพื�อ

รองรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั ครั� งที� 2 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และ/หรือพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

34.4 อนุมติัให้นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

จาํนวน 866,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท ดงันี�  

34.4.1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท 

เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� 

ทจ. 72/2558 

34.4.2 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท เพื�อ

รองรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั ครั� งที� 2 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และ/หรือพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย  

35. การอนุมตัิงบการเงนิ  

งบการเงินนี�ไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 

2561 

งบการเงิน




