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ผลด�าเนินงาน

ปัจจัยความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

การก�ากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายการระหว่างกัน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร   

กลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงการในปัจจุบัน

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ส�าคัญอื่น

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

ผู้ถือหุ้นใหญ่และนโยบายเงินปันผล

โครงสร้างองค์กร

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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04 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
04

เรามคีวามยนิดท่ีีจะรายงานให้ทกุท่านทราบว่า ปี 2561 ทีผ่่านมา 

ถือเป็นอีกหนึ่งปีของความส�าเร็จของบริษัท ด้วยวิสัยทัศน์และ

แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง โดยมีการวางรากฐานส�าคัญในทุกๆโครงการที่

เราท�าซึ่งน�าไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทเติบโต

ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เริม่ต้นทีโ่ครงการส�าคญัของเรา คอืโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

ซึ่งในปีนี้อยู่ในช่วงใกล้เสร็จสมบูรณ์ โดยทั้งสามโครงการมีการ

ประกาศวันเปิดตัวของแต่ละที่ดังน้ี เริ่มจากโรงแรมคาเพลลา 

กรุงเทพ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณจอห์น แบลนโก้ 

ผูจ้ดัการใหญ่ และทมีงานพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ตัง้แต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป การเปิดตวัในครัง้นีม้ัน่ใจได้ว่า

โรงแรมคาเพลลาจะอยูใ่นระดับแนวหน้าของตลาดอย่างแน่นอน 

ในส่วนของโรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา น�าทมี 

โดยคุณลูบอช บาร์ทา ผู้จัดการใหญ่ อยู่ในช่วงการเตรียม

ความพร้อมส�าหรับการเปิดตัว (Pre-Opening) พร้อมรวบรวม

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และบริการในระดับโฟร์ซีซั่นส์ 

เพื่อการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแบรนด์แห่งต�านานอย่างเป็น

ทางการในเดือนตุลาคมนี้ 

ในส่วนของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่น�้าเจ้าพระยา อยู่ในช่วงของการตรวจดูความเรียบร้อย

ในขั้นตอนสุดท้าย เราได้สร้างความพร้อมของทีมบริหารลูกค้า

สมัพนัธ์ (CRM) ในการแนะน�าและช่วยเหลอืผูพ้กัอาศยัในการ

เข้าพกัอาศยัในบ้านใหม่ให้เป็นไปอย่างราบร่ืนและน่าประทบัใจ 

นอกเหนือจากนัน้ในปีนีเ้รายงัได้ คณุสก๊อต เทรนด์ ผูอ้�านวยการ 

ฝ่ายเรสซเิด้นซ์ เข้ามาร่วมงานในการประสานงานทกุรายละเอียด 

การบริการทุกด้านเพ่ือความสมบูรณ์แบบ สอดคล้องตรงกับ

มาตรฐานของแบรนด์โฟร์ซีซั่นส์ จึงมั่นใจได้ว่าทุกอย่างใน

โครงการจะตอบโจทย์คอนเซ็ป “Waterfront at its finest” 

ได้อย่างชัดเจน

อกีหนึง่ความส�าเรจ็ของบริษทัทีเ่ป็นทีจ่บัตามองมากทีส่ดุในปีนี้

คอื การเปิดตวัโครงการใหม่บรเิวณ ถนนวงแหวนอตุสาหกรรม 

(พระราม 3) กรุงเทพฯ บนที่ดิน 22 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา 

โดยที่ผ่านมาทางเราได้มีการลงทุนด้านการศึกษากับโปรเจค 

โรงเรียนโอวิงค์ดีน ฮอลล์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมือง

ไบรท์ตัน สหราชอาณาจักร ส�าหรับโครงการพระราม 3 นี้ได้

ถกูจดัสรรไว้ส�าหรับการพฒันาโรงเรยีนนานาชาตโิครงการแรก

บนพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเปิดสอนส�าหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับช้ัน

อนุบาลจนถึงเกรด 12 โดยการสร้างโครงการนี้เป็นการตอกย�้า

ความตั้งใจของบริษัทที่เรามุ่งหวังพัฒนาในด้านการศึกษาให้

เติบโตมากขึ้น 

ปี 2562 จะเป็นปีที่เราทุกคนตั้งตารอคอย เนื่องจากโครงการ 

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา 

ก�าลังจะเสร็จสมบูรณ์ และจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุด

ที่รอการโอนอยู่ ซึ่งนับเป็นจุดพลิกกลับของสถานะทางการเงิน 

ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) อย่าง

เป็นรูปธรรม พร้อมกับการเปิดตัวของโรงแรมทั้งสองแห่งที่

สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการลงทนุของบรษิทับนทรพัย์สนิทีส่ร้าง

รายได้ระยะยาวซึ่งถือเป็นรายได้ประจ�าต่อเนื่อง การเปิดตัว

โรงเรยีนนานาชาตสิ�าหรบันกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาลจนถงึ

เกรด 12 ในกรุงเทพ และโครงการโรงเรียนโอวิงค์ดีน ฮอลล์ 

ในสหราชอาณาจักร ซึง่คาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้ 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนของพันธสัญญาของเราที่มุ่งจะ

ขยายจ�านวนโครงการพฒันาในมอืและพอร์ทของทรพัย์สนิต่างๆ 

ให้เพิ่มมากขึ้น ในลักษณะเชิงกลยุทธ์

ในนามของคณะกรรมการฯ เราขอแสดงความขอบคุณอย่าง

จริงใจส�าหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมท�าให้เรา

ประสบความส�าเร็จดังเช่นปี 2561 นี้ ที่ทีมงานของเราทุกคน 

ตัง้ใจทุม่เทและพัฒนาทกุๆ โครงการของเราได้ให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ซึ่งความส�าเร็จทั้งหมดนี้คือแรงผลักดันที่ส�าคัญในการ

สร้างความเติบโตของบรษิทั คันทร่ี กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากดั 

(มหาชน) สุดท้ายนี้เราหวังว่าปี 2562 จะเป็นอีกหนึ่งปีในการ

พฒันาและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่บริษทัฯ เพือ่น�าพาบรษิทัให้

ก้าวเดินต่อไปอย่างยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอแสดงความนับถือ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

เบน เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธานกรรมการ
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05รายงานประจำาปี 2561
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06 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญเปรียบเทียบปี 2558-2561

อัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อหน้ีสินไม่หมุนเวียน
(เท่า)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท / หุ้น)

หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน

0.7

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

รายได้รวม
(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 
(ล้านบาท)

516 10,141

12,667

16,782

24,401

590

1,108

370

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี
(ล้านบาท)

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

(144)(276)(457) (464)
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07รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม    10,141   12,667   16,782   24,401 

หนี้สินรวม    4,225   6,694  10,868  19,174 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม    5,916    5,973    5,914    5,227 

ผลการด�าเนินงาน

รายได้รวม      516     590    1,108    370 

รายได้จากการขายอาคารชุด      479     352     909     244 

ต้นทุนขายอาคารชุด      320     219     544    147 

ก�าไรขั้นต้น      159     133     365     97 

ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก       36         - -        -

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี     (457)      (276) (144)     (464)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)     33.3     37.9     40.1     39.8 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น)      0.8      0.8      0.7      0.6 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)      0.7      1.1      1.8      3.7 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

     0.5      0.8      1.4      2.8 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  (8.8)     (6.0)     (3.3) (9.7)
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08 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ภาพรวม
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในปี 
2561 

ภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2561

CGD ฉลองความส�าเร็จจัดพิธีสิ้นสุดงาน 
โครงสร้าง (TOP-OFF CEREMONY) ของ
โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 
กรงุเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา 

CGD และพนัธมติรทางธรุกจิต่างๆ ทีส่�าคัญจาก 

ต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์

ส�าคญั โดยจดัพธีิส้ินสดุงานโครงสร้าง (Top-off 

Ceremony) ของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท 

เรสซเิด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา ทีพ่กั

อาศยัรมิน�า้ระดบั Super-luxury ซึง่ตัง้อยูใ่จกลาง

กรุงเทพฯ อาคารมคีวามสงู 73 ชัน้ บริหารโดย

แบรนด์โรงแรมระดับโลกอย่างโฟรซ์ีซั่นส์ โดย

หลงัจากทีโ่ครงการสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอาคารที่

โดดเด่นทีส่ดุแห่งหนึง่บรเิวณรมิแม่น�า้เจ้าพระยา

CGD ฉลองความส�าเร็จจากการขาย  
โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ได้หมด 
ทั้งโครงการ 

CGD ฉลองความส�าเร็จจากการขายโครงการ 

อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ได้หมดทั้งโครงการ โดย

เป็นโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แห่งแรก 

ของบรษิทั เป็นท�าเลทีด่ทีีส่ดุบน ถนนศรนีครนิทร์ 

ตัวโครงการประกอบไปด้วย ห้องชุดจ�านวน 

1,054 ยูนิต

กุมภาพันธ์ มีนาคม

เริม่เตรยีมการเปิดตวัโรงแรมคาเพลลา 
กรงุเทพ พร้อมแต่งตัง้ จอห์น แบลนโก้  
เป็นผู้จดัการท่ัวไป 

กลุ่มโรงแรมคาเพลลาแต่งตั้งจอห์น แบลนโก้ 

(John Blanco) เป็นผู้จดัการทัว่ไป (General 

Manager) ของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ จอห์น 

แบลนโก้มปีระสบการณ์กว่า 25 ปี ในการท�างาน

กบัโรงแรมระดบั Super-luxury รวมไปถงึ โรมแรม 

โฟร์ซซีัน่ส์ เมาอ ิ ไวเลอา ซึง่ภายใต้การน�าทีม

โดยจอห์น แบลนโก้ ทมีงานทกุคนพร้อมทีจ่ะ 

ส่งมอบประสบการณ์ในการบริการท่ีน่าจดจ�าให้แก่ 

ผู้เข้าพกัทกุคน
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09รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิงหาคม มกราคม 2562

CGD ฉลองความส�าเร็จ ท�ายอดขาย 
ถล่มทะลายอย่างต่อเน่ือง ได้ถึง 380 
ล้านบาท พร้อมจัดกาล่าดินเนอร์สุด
พิเศษท่ีฮ่องกง

CGD ท�าผลงานได้อย่างน่าประทับใจอีกครั้ง 

กับความส�าเร็จในการท�ายอดขายห้องชุด

ของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 

กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา มูลค่าสูงถึง 380 

ล้านบาท พร้อมจดังานกาล่าดนิเนอร์สดุเอ็กคลซูพี 

แสดงความขอบคุณให้แก่ลูกค้า ณ โรงแรม 

โฟร์ซีซั่นส์ ฮ่องกง

โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรงุเทพ ณ น�า้เจ้าพระยา 
ประกาศ ลบูอช บาร์ทา เป็นผู้จดัการท่ัวไป 

แบรนด์โฟรซซีัน่ส์ เปิดตวั ลบูอช บาร์ทา (Lubosh 

Barta) นั่งต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General 

Manager) ของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ 

แม่น�้าเจ้าพระยา ที่มากประสบการณ์ในการ

บริหารโรงแรมในเครือโฟรซีซั่นส์ ท�าให้มั่นใจ

ได้ว่าแขกผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์ในการ

บริการที่เป็นมาตราฐานของแบรนด์โฟร์ซีซ่ัน 

อย่างแน่นอน

CGD เริม่เตรียมพร้อมพัฒนาโครงการ
โรงเรียนนานาชาต ิบนถนนพระราม 3 
มูลค่าการลงทุน 3,742 ล้านบาท

CGD ลงทุนและพัฒนาในโครงการโรงเรียน

นานาชาติ High-rank บนที่ดินขนาด 16 ไร่ 

55 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 

บริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรมของกรุงเทพ 

(พระราม 3) ซึ่งคาดว่าโครงการจะสร้างเสร็จ

ในปี 2565
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10 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

01 02

05

03

0604

01

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ

04  

นายศุภกร พลกุล

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

02  

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

• รองประธานกรรมการ

03  

นายเบน เตชะอุบล

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

05 

พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี

• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

06  

นายชู เฟ็ง เช

• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
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11รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

07 08

11

09

1210

07  

พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์

• กรรมการอิสระ

10  

นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล

• กรรมการ

08  

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

• กรรมการอิสระ

09  

นายกวินธร อัตถากร

• กรรมการอิสระ

11  

นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย

• กรรมการ

12  

นายยู ซิง ซี

• กรรมการ

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P01-44#2.indd   11 4/1/2562 BE   5:00 PM



12 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

01 

นายเบน เตชะอุบล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

04  

นายวรากร เตชะมนตรีกุล

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานพัฒนา

07  

นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานการขาย

02

นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก

รองกรรมการผู้จัดการ
• ส่วนงานบัญชีและการเงิน

05  

นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานลงทุน

08  

นางสาวกาญจนา บู่ทองค�า

ผู้อ�านวยการอาวุโส
• ส่วนงานการตลาด

03  

นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานปฏิบัติการ

06  

นางวาทิณี จาตุรงคกุล1

รองกรรมการผู้จัดการ 
• ส่วนงานโครงการ

09  

นางสาวมาริสา ชลทรัพย์

ผู้อ�านวยการอาวุโส
• ส่วนงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

1 นางวาทิณี จาตุรงคกุลได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ 

 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

07 08 09

04 05 06

01 02 03

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหาร
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13รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

10 

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานบัญชีและการเงิน

13 

นายพงศ์ปกรณ์ สารัมภกุล

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานพัฒนา

16  

นายคมสัน ครุธฉ�่า

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานโครงการ

11 

นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานบัญชีและการเงิน

14 

นายบัณฑิต กัลยาณรัตน์

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานโครงการ

17 

นายวิสิฐศักย์ ธีรดิษฐานนท์

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานบริหารสินทรัพย์

12  

นางอภิญญา วาร์เทอเรียน

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานปฏิบัติการ

15  

นางสาวตุลยา มัลลิกาภา

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานโครงการ

18  

นายภานุพงศ์ สอดสุข

ผู้อ�านวยการ
• ส่วนงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์

0616 17 18

13 14 15

10 11 12
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14 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ส
ิน
ท
ร
ัพ
ย
์ท
ี่ส
ร
้า
งก
า
ร
ร
ับ
ร
ู้ร
า
ย
ได
้อ
ย
่า
งต
่อ
เน
ื่อ
ง

ส
ิน
ท
ร
ัพ
ย
์เพ
ื่อ
ข
า
ย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

RES IDENCE
(Under Development)

(Under Development)

(Under Development)

INTERNATIONAL 
SCHOOL
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15รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สินทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทวางต�าแหน่ง “สินทรัพย์เพื่อขาย” ด้วยเอกลักษณ์
โครงการท่ี “ดทีีส่ดุในกลุ่ม (Best in class)” และความสามารถ
ในการสร้างผลก�าไรที่เหนือกว่า

สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

สินทรัพย์ประเภทนี้สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่ง
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
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16 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงการเจ้าพระยา  
เอสเตท
ลักษณะธุรกิจ: โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสมผสาน (ที่พักอาศัยและโรงแรม) 
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ตั้งอยู่บนพื้นท่ี
ท�าเลทองริมแม่น�้าแหล่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ใน
กรุงเทพฯ บนพื้นท่ีขนาด 14 เอเคอร์ (หรือ 
35 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา) โครงการได้รวม
ท�าเลท่ีดีที่สุดติดริมแม่น�้าเจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่
และสวยงาม โดยมีพื้นที่ทางเดินติดริมแม่น�้า
ยาวตลอดโครงการ กว่า 350 เมตร

โครงการในปัจจุบัน

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P01-44#2.indd   16 4/1/2562 BE   5:01 PM



17รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงการนี้ถูกวางอยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมในเชิงยุทธศาสตร์ต้ังอยู ่
ใจกลางเจ้าพระยา เอสเตท และเป็นอาคารที่พักอาศัยที่มีความโดดเด่น
ที่สุด ตัวอาคารมีความสูงถึง 73 ชั้น ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะยกระดับ
การใช้ชีวิตและการพักอาศัยบริเวณริมแม่น�้าให้มีคุณภาพท่ีดีเลิศยิ่งขึ้น 
การออกแบบดงักล่าวได้รับแรงบนัดาลใจจากการทีโ่ครงการตัง้อยูใ่นท�าเล
ติดแม่น�้าซึ่งมีทิวทัศน์อันงดงาม จากห้องที่อยู่ทั้งหมดจ�านวน 366 ห้อง 
ผูพ้กัอาศยัสามารถมองเหน็ววิแม่น�า้และววิตวัเมอืงโดยรอบโดยไม่มอีะไร
มาบดบังสายตา นอกจากนี้ ผู้พักอาศัยยังสามารถใช้บริการจากโรงแรม
ระดับโลกที่สองแห่งที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ

สินทรัพย์เพื่อขาย

โครงการโฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 
กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา
ลักษณะธุรกิจ: อาคารที่พักอาศัย (ระดับ Super-luxury)
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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18 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

โรงแรมโฟรซีซ่ันส์ กรุงเทพ  
ณ แม่น�้าเจ้าพระยา 
ลักษณะธุรกิจ: โรงแรม

ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โรงแรมระดบั Super-luxury แห่งนีม้คีวามโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและ
เป็นการให้นิยามใหม่กับประสบการณ์แบบรีสอร์ทในตัวเมืองท่ีให้ความ
สงบเงียบอย่างคาดไม่ถึง ตลอดจนการได้รับความพึงพอใจผ่านประสาท
สัมผัสหลายๆด้าน

พื้นที่ของโรงแรมครอบคลุมอาณาเขตมากกว่า 9 เอเคอร์ โดยมีห้องพัก
จ�านวนทั้งหมด 299 ห้อง และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่หลากหลายไม่
เหมอืนใคร รวมถงึการออกแบบทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตวัเข้ากบัภูมิทัศน์ 
ริมแม่น�้าตามธรรมชาติอย่างน่ารื่นรมย์ ผู้มาพักที่โรงแรมโฟร์ซีซีนส์ 
กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา จะพบกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
เป็นเอกลักษณ์และจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

พืน้ทีข่องโรงแรมท้ังหมดได้รบัการจดัวางและปรบัแต่งอย่างพเิศษ มสีนาม
หญ้าและพื้นที่สีเขียวมากมาย ให้ความรู้สึกและอารมณ์สงบ ซึ่งในแต่ละ
พื้นที่จะมีความแตกต่างกันโดยถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยสระน�้าท่ี
สวยงามและมีความสงบเงียบเป็นลักษณะเด่น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดู
จากห้องพักหลากห้องที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษจนภัตตาคารและห้องแก
รนด์บอลรูมที่มีขนาดใหญ่อลังการและหรูหรา จุดเด่นท่ีสุดของโรงแรม
แห่งนี้คือทัศนียภาพของแม่น�้าในมุมกว้าง

โครงการในปัจจุบัน
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19รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ
ลักษณะธุรกิจ: โรงแรม
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เครือโรงแรมคาเพลลา (Capella Hotel Group) แบรนด์โรงแรมและรีสอร์ทระดับโลก ซึ่งมีอยู่
เพียงไม่กี่แห่งในจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในโลกเท่านั้น จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ให้กับถนน “เจริญกรุง” โดยจะเปิดประตูโรงแรมสุดหรูในเครือฯ แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้
ชื่อ “โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ” (Capella Bangkok) ณ ริมฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา 
รีสอร์ทใจกลางเมืองแห่งนี้ ให้บริการห้องพักและวิลล่าทั้งสิ้น 101 ห้อง โดยทุกห้องถูกออกแบบให้
สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของแม่น�า้เจ้าพระยา พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกทีท่นัสมยัและ
สมบูรณ์แบบ อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงแรมฯ คือห้องอาหารซิกเนเจอร์ที่ร่วมมือกับเชฟโด่งดังระดับ 
ดาวมิชลิน นอกจากนั้น ผู้เข้าพักยังจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ท้องถ่ินแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วย
โปรแกรมทีส่ร้างสรรค์ขึน้เฉพาะโดยผูช่้วยส่วนตวั Capella Personal Assistant ทีจ่ะรวมเอาเรือ่งราว 
ของวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น�า้เจ้าพระยา มาสร้างความทรงจ�าที่น่าประทับใจนานเท่านาน
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บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

FIRST TIER
INTERNATIONAL 

SCHOOL

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

โครงการฉะเชิงเทราเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน 
(Mixed-use) บนพื้นที่ขนาดใหญ่จ�านวน 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา 
(หรอื  31.2 เอเคอร์) ในจังหวัดฉะเชงิเทรา วัตถุประสงค์ทีร่เิร่ิมโครงการนี้ 
กเ็พือ่สนบัสนนุภมูภิาคทางเศรษฐกจิใหม่ทีก่�าลงัจะเตบิโตขึน้ในระยะเวลา 
อันใกล้อันเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค 
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ซึ่งจะพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมที่เน้นด้านการส่งออกของ
ประเทศไทย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้เป็นการด�าเนินการใน
เชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาลที่เกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าความเรว็สงูสายกรงุเทพ-ระยอง ตลอดจนมคีวามคาดหวังว่าการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศและระดับนานาชาติภายในภูมิภาคที่สูงขึ้น

โครงการในปัจจุบัน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สินทรัพย์เพื่อขาย

อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 
ลักษณะธุรกิจ: อาคารที่พักอาศัย (ระดับกลาง)
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โครงการอลิเีม้นท์ ศรนีครนิทร์ได้รบัการออกแบบโดยตัง้อยูบ่นความคดิและความตัง้ใจที่
จะน�าเสนอทีพ่กัอาศยัทีใ่ห้ความรู้สกึสดช่ืนในสไตล์รีสอร์ท เหมาะส�าหรบัผูซ้ือ้ทีม่รีายได้ 
ปานกลาง ทางด้านที่ตั้งของโครงการ ผู้พักอาศัยสามารถเดินไปยังห้างสรพพสินค้า
ทั้งสามแห่งได้ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโครงการ ขอกจากนี้ตัวโครงการยังตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
มหาวิทยาลัยใหญ่หลายแห่งรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ และเส้นทางรถไฟฟ้าท่ีว่ิงไปยัง
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเส้นทางดังกล่าวยังเช่ือมต่อกับเส้นทางขนส่งมวลชนอีกสอง
เส้นทาง ด้วยการออกแบบและการวางผังโครงการอย่างสร้างสรรค์ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 
ดเีวลลอปเมนท์ นอกจากให้ความส�าคญัเรือ่งความหนาแน่นของโครงสร้างและตัวอาคาร
ต่างๆ(Build Density) มากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเทียบเท่าได้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ขนาดใหญ่กว่านี้ 
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บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

พระราม 3
ลักษณะธุรกิจ: โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (ที่พักอาศัยและสถานศึกษา)
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

โครงการพระราม 3 เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์แบบผสมผสาน ตัง้อยู่บนทีด่นิ 22.99 ไร่
ตดิกบัถนนวงแหวนอตุสาหกรรมของกรงุเทพฯ  โดยการเดนิทางจากโครงการแห่งนีไ้ปยงั
ย่านใจกลางธรุกจิของกรุงเทพฯ ใช้เวลาเพยีง 15 นาท ีและยังสามารถเชือ่มต่อกับทางด่วน
ต่างๆ ทัง้ขาเข้าและออก รวมถงึเครอืข่ายการขนส่งมวลชนทีมี่อยู่ในปัจจบุนัอย่างสะดวก  
โครงการประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยและโรงเรียนนานาชาติระดับแนวหน้า รังสรรค์
ขึ้นบนแนวความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีการออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งพร้อมไปด้วย 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆมากมาย ท่ีจะคอยให้ความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในทุกช่วง
ของชวิีต โครงการนีก้�าลังอยูใ่นช่วงของการพฒันาและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

โครงการในปัจจุบัน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สินทรัพย์เพื่อขาย 

แองเคอร์เรจ พ้อยท์
ลักษณะธุรกิจ: ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมผสม
ที่ตั้งโครงการ: กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
เกี่ยวกับความต้องการสถานที่จัดเก็บข้อมูลส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยเทียบกับข้อจ�ากัดต่างๆของการสร้างสถานที่จัดเก็บข้อมูล จะเห็น
ว่าศูนย์เก็บข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่ดีนั้นเป็นธุรกิจของการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเติบโตเร็วที่สุดทั้งในระยะปานกลางและใน
ระยะยาว

บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ได้ตัดสินใจลงทุนกับศูนย์ข้อมูล
แองเคอร์เรจ พ้อยท์ ซ่ึงมีขนาดพื้นที่ 2,300 ตารางเมตรและมีระยะ
สัญญาเช่า 33 ปี พร้อมผู้เช่าอยู่แล้วหนึ่งราย โดยการลงทุนดังกล่าว
เป็นการท�าธุรกรรมนอกตลาด (Off-market transaction) ศูนย์ข้อมูล
แห่งน้ีอยู่ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรโดยตั้งอยู่ในท�าเลที่ถือว่า
เป็นหนึ่งใน 5 ท�าเลที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรป เมื่อพิจารณาจากอุปทาน 
(Demand) และการเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นศูนย์กลางที่สุดของโครงสร้าง
พื้นฐานการสื่อสารในระดับภูมิภาค

ในเดอืนธนัวาคม 2558 บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ 

ได้ขายโครงการลงทุนนี้ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซ ีอินดสัเตรยีล(MFC Industrial 

Real Estate Investment Trust: MIT) ซึง่ถอืเป็นกองทรสัต์ 

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ลงทุนใน

สนิทรัพย์ต่างประเทศกองแรกของประเทศไทย
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บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สินทรัพย์เพื่อขาย 

โอวิงค์ดีน ฮอลล์
ลักษณะธุรกิจ: โรงเรียน
ที่ตั้งโครงการ: เมืองไบรตัน สหราชอาณาจักร

ด้วยคุณลักษณะหลายประการที่น ่าสนใจส�าหรับการลงทุน ซึ่งมี
แนวโน้มที่ดีสนับสนุนโดยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนที่สูง
ของตลาดการศึกษาระดับโลก ในปี 2559 บริษัทคันทรี่ กรุ ๊ป  
ดเีวลลอปเมนท์ จงึได้ลงทนุในตลาดการศกึษาเป็นครัง้แรก โดยการเข้าซือ้ 
โอวงิค์ดนี ฮอลล์ ซึง่เป็นโรงเรียนทีต่ัง้อยู่ในเมอืงไบรตนั สหราชอาณาจักร 
บนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์การถือครองโดยสมบูรณ์ (Freehold) ครอบคลุม
พื้นที่ 20.24 เอเคอร์ ซึ่งประกอบด้วย อาคารต่างๆ ส�าหรับส�านักงาน 
ทีพ่กัอาศยั สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับการศกึษาและสนัทนาการ 
สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 450 คน

โครงการในปัจจุบัน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บทวิเคราะห์
ทางเศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจโลก

ถึงแม้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมก�าลังไปได้ดีแต่หากพิจารณาอย่าง
ละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่าการขยายตัวในภาพรวมเศรษฐกิจก�าลัง
เกิดการชะลอตัวลง ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ส่งผล
ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซ่ึงท�าให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกช้าลง 
ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกคือนโยบายกีดกัน
ทางการค้าของสหรฐัอเมรกิา ทีใ่ช้ตอบโต้นโยบายต่างๆ ของประเทศ
จีน ตลอดจนความไม่แน่นอนจากหลายๆปัจจัยในยุโรป ไม่ว่าจะ
เป็นวกิฤตการณ์ในตรุกแีละอติาล ีการแยกตวัขององักฤษออกจาก
สหภาพยุโรป รวมถึงสงครามการค้า

เศรษฐกิจไทย

ในปี 2561 ประเทศไทยมมีลูค่าการส่งออกสนิค้า เป็นจ�านวนเงนิ 
249.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับปี 
25602 เป็นผลท�าให้จีดพีขีองประเทศไทยเพิม่ข้ึน ทัง้ๆ ทีเ่ศรษฐกจิ
ไทยชะลอตัวในไตรมาสท่ี 3  เม่ือพิจารณาโดยรวม จีดีพีของ
ประเทศไทยในปี 2561 เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับ 3.9% ใน
ปีก่อนหน้า 3  

ในปีผ่านมาภาคการน�าเข้า - ส่งออก และภาคการท่องเท่ียวยัง
คงเป็นองค์ประกอบเศรษฐกิจที่ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อจีดีพีของ
ประเทศ  ท่ีน่าสงัเกตคอืในช่วง 8 เดอืนแรกของปี 2561 ซึง่เป็นช่วง
เวลาทีภ่าคการส่งออกขยายตวัเป็นอย่างมาก มหีลายอตุสาหกรรม
ที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 10% อาทิ กลุ่มยานยนต์ และ กลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ 1

คาดการณอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวก็มีการเติบโตที่ดีเช่นเดียวกัน ใน
ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจ�านวนทั้งสิ้นประมาณ 
38 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.54% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมี
นักท่องเที่ยวจีนในสัดส่วนที่สูงสุดคือ 30% ของนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติทัง้หมด ในภาพรวมจ�านวนนกัท่องเทีย่วจากจีนเพิม่ขึน้ 16.5% 
ตามมาด้วยนกัท่องเท่ียวจากรสัเซยี (14.7%) อนิเดยี (13%) ญีปุ่น่ 
(6.6%) นอกน้ันจะเป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศอืน่ๆ ในโซนอาเซยีน 
(8.2%) และยุโรป (เพิ่มขึ้น 5.6%) 1

การทีเ่ศรษฐกจิไทยชะลอตัวลงในไตรมาสที ่3 ไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ทกุภาคส่วนของเศรษฐกจิ อย่างไรกด็ ีเป็นทีช่ดัเจนว่าการชะลอตวั
ลงมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว และภาคส่งออก การเติบโต
ที่ลดลงของภาคการท่องเที่ยวมีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสีย
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนหลังจากเกิดเหตุการณ์เรือล่มใน
เดอืนกรกฎาคม รวมถงึการทีน่กัท่องเทีย่วนยิมเดินทางไปเทีย่วใน 
รัสเซียและยุโรปมากข้ึน3 ในขณะเดียวกัน การเติบโตของภาค 
ส่งออกที่เติบโตต�่ากว่าการคาดการณ์เป็นผลจากการกีดกันทาง 
การค้าของสหรฐัอเมรกิาและการส่งออกรถยนต์ไปยงัตลาดหลกัใน 
หลายประเทศมียอดลดลง นอกจากนี้ การกีดกันทางการค้ายังมี
ผลกระทบต่อการลงทุน โดยที่นักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น
ที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ยิ่งกว่านั้นยังมีความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล เป็นผลมาจากการเลือกตั้ง
ทั่วไปในปลายเดือนมีนาคม 2562

เมื่อพิจารณาดูจากปัจจัยต่างๆข้างต้นแล้ว ในปี 2562 คาดว่า 
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตประมาณ 3.5-4.5% 3 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนดังต่อไปนี้

1. ทิศทางการเติบโตที่ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
2. การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาพรวม
3. การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
4. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออก

ของไทย
5. ทิศทางที่ชัดเจนขึ้นของการค้าโลก

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมต่างๆในภาคส่งออกเช่น ช้ินส่วน
อเิลก็ทรอนกิส์ เคมภัีณฑ์  ชิน้ส่วนและอปุกรณ์เสรมิส�าหรบัรถยนต์ 
อาจจะประสบกับอุปสรรคบ้างเน่ืองจากการท่ีสหรัฐอเมริกามี 
นโยบายขึน้อตัราภาษนี�าเข้าสนิค้า การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเทีย่ว 
จะยังคงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญท่ีมีผลต่อจีดีพี ถึงแม้ว่าอัตรา
การขยายตัวจะลดลงจาก 7.8% เป็น 6.0% 1 เมื่อพิจารณาจาก
แนวโน้มของการท่องเที่ยวทั่วโลกและการเพิ่มขึ้นของรายได้ของ
ประชากรจนี ประเทศไทยน่าจะยงัคงเป็นจดุหมายปลายทางทีเ่ป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ไม่เพยีงแต่ เศรษฐกจิไทยจะเตบิโตจากภาคการท่องเทีย่ว แต่ยงัจะ
ได้ประโยชน์จากคนต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย อ้างองิข้อมลู
จาก InterNations’ Expat Insider 2561 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที่ 
18 ของโลกในการเป็นจดุหมายของชาวต่างชาตทิีอ่ยากมาอาศัยอยู่
ในประเทศ 5 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตและคุณภาพชีวิต
นัน้ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัการอยูใ่นประเทศของตนเอง ซึง่ในปีทีผ่่านมา 
มชีาวอังกฤษมากกว่า 68,000 ชาวอเมรกินัประมาณ 41,000 คน
ได้มาพ�านักในประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นที่นิยม
ของคนจากประเทศต่างๆ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น และอินเดีย

ในบรรดาเหตุผลต่างๆที่ท�าให้ชาวต่างชาติตัดสินใจเลือกพ�านักใน
ประเทศไทย มีเหตุผลที่ส�าคัญอันหนึ่งคือนโยบายของรัฐบาลท่ี
อนญุาตให้ชาวต่างชาตสิามารถถอืกรรมสทิธใินอสงัหารมิทรัพย์ได้
ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม หรือบ้าน (โดยถือครองผ่านคู่สมรสที่
เป็นคนไทย)  จากผลการส�ารวจของ InterNations’ Expat Insider 
2561 ชาวต่างชาติที่พ�านักในประเทศไทยร้อยละ 20 อ้างว่าเป็น
เจ้าของคอนโดมีเนียม โดย 50% ของคนเหล่านี้แสดงตนเป็น
เจ้าของบ้านหรือวิลล่า โดยประมาณ 48% ของผู้ตอบแบบส�ารวจ
บอกว่าพวกเขาจัดสรรงบประมาณจ�านวนมากกว่า 65,000 บาท 
ส�าหรับค่าใช้จ่ายต่อเดือน 7 ซึ่งการถือครองอสังหาริมทรัพย์ดัง
กล่าว ถือว่าเป็นการช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ�าเดือนของ
พวกเขาในการเช่าที่อยู่อาศัย
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ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ย่ิงไปกว่านั้น แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ยังน่าจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกด้วยซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์รวม
ใหญ่ของการผลิตทางอุตสาหกรรมมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี
คาดการณ์ว่า ในที่สุดอีอีซีจะเติบโตกลายเป็นมหานครที่ทันสมัย 
เป็นศนูย์รวมของการค้าและการลงทนุ เป็นศนูย์กลางการคมนาคม
และการจัดส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ในภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่ง
ที่มีนัยส�าคัญของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเป็นจุดหมายปลาย
ทางส�าหรับนักท่องเที่ยว และที่ส�าคัญที่สุดจะเป็นทางเข้าออก
ของภูมิภาคเอเชียที่มีความทันสมัยที่สุด8 ดังนั้นอีอีซีจะดึงดูด 
นักลงทุนหลายประเภทและช่วยสร้างเศรษฐกิจให้เฟื่องฟู อาทิ 
เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นหลังจาก
มกีารอพยพของประชากรเข้ามาในพืน้ทีเ่พือ่หางานใหม่ แต่รวมถงึ 
การสร้างถนนหนทางส�าหรบัการคมนาคมด้วย นอกจากนี ้ในฐานะ
เป็นศูนย์กลางการลงทุน อีอีซีจะท�าให้ไทยกลายเป็นประเทศท่ี 

คนทัว่โลกคอยเฝ้าจบัตามองและดึงดูดคนต่างชาตเิข้ามาเยีย่มเยอืน 
เป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเพื่อท�าธุรกิจหรือเพื่อ 
พกัผ่อนหย่อนใจและสนัทนาการ แน่นอนทีส่ดุ การหลัง่ไหลเข้ามา 
ของชาวต่างชาติเป็นจ�านวนมากจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าปลีก 
ตลอดจนอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

คณะกรรมการนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกได้อนุมัติโครงการจ�านวน 4 โครงการไปแล้ว ซึ่ง
โครงการเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานส�าหรับการสร้างอุตสาหกรรมอื่นๆ
ต่อไป คาดการณ์ว่าโครงสร้างพื้นฐานของโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกจะส่งผลให้มเีมด็เงนิเข้าสูเ่ศรษฐกจิ
ไทยประมาณ 829 พนัล้านบาท ซึง่จะช่วยสร้างงานใหม่ได้มากกว่า 
40,000 ต�าแหน่งและสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีให้กับทั้งรัฐบาล
และภาคเอกชน 9 
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แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยยังประสบกับภาวะชะลอตัว แต่เมื่อมองย้อนกลับไป
ในปี 2561 ตลาดคอนโดมเินยีมในกรงุเทพฯ ยังขยายตวัทัง้ในด้าน
อปุทานและราคาทีป่รบัตัวสงูขึน้ โดยตลาดคอนโดมเินยีมมีการโอน
สิทธิทั้งสิ้นประมาณ 186,500 หน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบ
กบัปี 2560 1 หลังจากทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยได้มกีารประกาศ
ที่จะควบคุมมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรืออัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan-to-Value Ratio: LTV) 
ให้เข้มงวดย่ิงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปล่อยกู้
อสังหาริมทรัพย์ที่ขาดความระมัดระวัง (Faulty Mortgage) และ
เพือ่ป้องกนัการเกง็ราคาทีเ่พิม่สงูขึน้ บรษิทัพัฒนาอสังหารมิทรพัย์
หลายแห่งได้พยายามที่จะระบายสินค้าในมือออกโดยการจัด
แคมเปญส่งเสริมการขาย เพ่ือท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้เร็วข้ึน
ก่อนที่นโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2562

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโน้มค่อยๆชะลอตัวลง แต่มี
การคาดการณ์ว่าตลาดระดบักลาง-บนจะขายได้ดกีว่าตลาดระดบัอืน่ 
ทัง้นีเ้พราะว่ากลุม่เป้าหมายในตลาดระดบัดงักล่าวจะได้รบัผลกระทบ 
ท่ีน้อยกว่าจากเศรษฐกจิท่ีชะลอตวัลง อย่างไรกด็เีมือ่พจิารณาดจูาก
สิ่งที่เกิดขึ้นข้างต้น ตลาดกลาง-ล่างก็ไม่ถึงกับมีผลกระทบมากนัก 
หากเพียงแต่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ�าเป็นที่จะต้องเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่แท้จริง และไม่พยายามเน้นขาย
ให้กับนักลงทุนเหมือนในอดีต เชื่อกันว่า ภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัวจะคงอยู่ไม่นานนัก เพราะหลายฝ่ายก�าลังเฝ้ารอความชัดเจน
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากการเลือกต้ังทั่วไปในเดือน
มีนาคม 2562

อีกป ัจจัยหน่ึงที่ส ่งผลกระทบต่อการชะลอตัวลงของตลาด
คอนโดมิเนียมก็คือปัจจัยด้านราคาของตัวคอนโดมิเนียมเอง 
เนื่องจากราคาท่ีดินปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึง
กลายเป็นผู้ต้องรับภาระต้นทุนการพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นในส่วนน้ีไป
ในที่สุด ดังนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงชะลอการซ้ือออกไป เพราะ
เห็นว่าราคาสูงเกินไปเม่ือเทียบกับราคาที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ดี 
ด้วยราคาคอนโดมิเนียมที่เพิ่มสูงขึ้น ผู ้บริโภคจึงเริ่มมองหา
โครงการคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ตามชานเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตลาด
คอนโดมิเนียมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเส้นทาง 

ที่รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT จะวิ่งผ่านในอนาคต ผลวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า ผู้บริโภคประมาณ 36% ของผู้บริโภคทั้งหมดก�าลัง
พิจารณาซื้อคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมือง เมื่อเทียบกับ 
ผูบ้ริโภคประมาณ 26% ทียั่งสนใจซือ้คอนโดมเินยีมทีต่ัง้อยูใ่นเขต
ศูนย์กลางแหล่งธุรกิจ 1

2561 2562

26% 30%

ญี่ปุน
20%

จีน

สิงคโปร ญี่ปุน กลุมประเทศ CLMV
กัมพูชา, ลาว, พมา, เวียดนาม 

ฮองกง

จีน
6%

15,820 หอง
24 โครงการ

ญี่ปุน
20%

จีน, ฮองกง, สิงคโปร
10%

15 - 17,000 หอง

การลงทุนระยะยาว 
ตลาดการลงทุนคอนโดมิเนียมในตางประเทศ ป 2561

การลงทุนรายบุคคล

RES IDENCE
(Under Development)

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ

ที่มา: The Bangkok Insignht
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อุปสงคของโครงการรูปแบบ Branded Residences ในแตละประเทศ
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พื้นที่ต่างๆในเขตชานเมืองยังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับ
ผู ้บริโภคที่มองหาสถานท่ีที่มีความสงบปราศจากความวุ่นวาย 
(Oasis) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเขตเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวาย  
แต่ในขณะเดยีวกนัพืน้ทีเ่หล่านีต้้องสามารถเดนิทางไปมาได้สะดวก 
ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ในเขตสีลมและเขตสาทร ราคาที่ดินอยู่ใน
ระดับสูงมาก ในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาดูพ้ืนที่ชานเมืองเช่น
พระราม 3 ไม่เพียงแต่ราคาต�า่กว่ามากเท่านัน้ แต่ยงัเป็นบรเิวณหนึง่
ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุดแห่งหน่ึง (โดยราคาท่ีดินปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนประมาณ 20%) 2 นอกจากพ้ืนท่ีในเขตชานเมืองแล้ว 
พื้นที่อื่นๆซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูง ได้แก่พื้นที่ในจังหวัดในภาค
ตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดศรีราชา ด้วยนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ท�าให้พื้นที่ในเขต
นี้มีศักยภาพสูงส�าหรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
น�าไปสู่การสร้างงานและดึงดูดคนจากพื้นที่อ่ืนๆเข้ามาอยู่อาศัย  
การพฒันาดังกล่าวจะดงึดดูนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
มาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและขยายพื้นที่อยู่อาศัยในเขตนี้ 

จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายรัฐบาล บริษัท
พฒันาอสงัหารมิทรัพย์ได้หนัไปให้ความส�าคญักบัผูซ้ือ้ชาวต่างชาติ 
มากขึ้นเพราะมีศักยภาพที่จะซื้อคอนโดมิเนียมในตลาดระดับ
กลางจนถึงตลาดระดับบนมากกว่า โดยตลาดจีนเป็นหน่ึงใน
ตลาดที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Juwai.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส�าหรับชาวจีนใน
การค้นหาอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ พบว่าความนิยมลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยได้เพิม่สงูข้ึนมาก โดยประเทศไทย
เป็นท�าเลทีค่นจนีสนใจลงทนุมากทีส่ดุ4 สดัส่วนของจ�านวนห้องพกั
ทีซ่ือ้โดยคนจนี คนญีปุ่น่ คนฮ่องกง และคนสงิคโปร์เพิม่ขึน้จากเมือ่
ก่อนร้อยละ 26 มาเป็นร้อยละ 30 (โดยคิดเป็นจ�านวน 15,820 
ห้องพักจากทั้งหมด 24 โครงการในปี 2561) 5 ทั้งนี้สาเหตุหลัก
คอืราคาของคอนโดมเินยีมค่อนข้างต�า่กว่า เงือ่นไขเกีย่วกบัการซือ้
ขายที่ซับซ้อนยุ่งยากน้อยกว่า รวมถึงเงินดาวน์และค่าธรรมเนียม
การโอนที่ต�่ากว่า 6 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย

นอกจากน้ี บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังให้ความสนใจกับ
การลงทุนในท่ีพักอาศัยโดยน�าแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงมาใช้ 
(Branded Residences) มากขึ้น เพื่อที่จะท�าให้สามารถเพ่ิม
ราคาขายในระดับพรีเมียมและตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายได้ ปัจจุบันมีโครงการใหม่ที่อยู่ในรูปแบบ Branded 
Residences จ�านวน 29 แห่งทั่วประเทศ 7 โครงการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ในรปูแบบนีส้ามารถดงึดดูลกูค้าทีต้่องการคณุภาพ
และการบริการรูปแบบ Service Lifestyle ของโครงการ โดยที่
เจ้าของแบรนด์จะต้องด�าเนนิการตรวจสอบโครงการอย่างละเอยีด 
(due diligence) ก่อนที่ยอมอนุญาตให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใช้
แบรนด์ของเขาได้

ที่มา: Thailand Business News
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คาดการณ์ว่า จ�านวนของโครงการรูปแบบ Branded Residences  

จะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าภายในสองปีข้างหน้า 8 โดยที่ในปี 2562 คาดว่า

จ�านวนโครงการลักษณะนีใ้นกรงุเทพจะเพิม่ข้ึนเป็นสองเท่า จากจ�านวน 

3 โครงการเป็นจ�านวน 6 โครงการ โดย 3 โครงการที่จะสร้างเสร็จ

ภายในปีนี้ประกอบด้วย โครงการ เดอะ เรสซิเด้นซ์ แอท แมนดาริน 

โอเรยีนเตล็ กรงุเทพฯ โครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ 

ณ แม่น�้าเจ้าพระยา และ โครงการบันยัน ทรี เรสซิเด้นซ์ ริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งริมแม่น�้าเจ้าพระยา เป็น

ที่เชื่อกันว่ายังมีความต้องการที่มากขึ้นส�าหรับโครงการที่พักอาศัยที่ใช้

แบรนด์โรงแรมหรูประเภทนี้ โดยที่แต่ละโครงการมีจ�านวนห้องไม่มาก

เพือ่สร้างความเป็นส่วนตวัให้มากท่ีสดุ และตัง้อยูใ่นท�าเลท่ีเป็นทีต้่องการ 

รวมถึงการท่ีโครงการได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์โรงแรมหรูที่มีชื่อเสียง 

อีกด้วย ทั้งหมดนี้ท�าให้โครงการสามารถสร้างวิถีการด�าเนินชีวิตแบบ 

สุดหรูระดับ Ultra-Luxury ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่พักอาศัย

ด้วยจ�านวนโครงการคอนโดมเินยีมทีม่อียู่มากมายในตลาด ท�าให้บริษทั

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องลองเสี่ยงเข้าไปในพ้ืนที่ใหม่เพื่อท่ีจะสร้าง

สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน ดังนั้นบริษัท

ต่างๆ จึงก�าลังหาลู่ทางใหม่ในการพัฒนาโครงการ แนวทางหนึ่งที่บริษัท

เหล่านีใ้ช้กค็อืการร่วมมอืกบับรษิทัอืน่ในการสร้างทีอ่ยูอ่าศยัท่ีตอบโจทย์

ของผู้ซื้อได้ดียิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ได้จากการใช้จุดแข็งของผู้ร่วมทุนแต่ละแห่ง อีกหนึ่งแนวทางก็คือสร้าง

โครงการทีมุ่ง่เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น กลุม่ค้าสงูวยั 

หรือกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ เช่น กลุ่ม Millennials (คนที่เกิดอยู่ในช่วง 

ค.ศ. 1980-1996)

ปัจจุบัน มีจ�านวนประชากรที่อยู่ในรุ่น Millennials ประมาณ 28% ของ

ประชากรไทยทั้งหมด 9 ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ต่อไปที่จะ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากคนกลุ่มนี้อยากแยกตัวออกจากพ่อ

แม่ไปใช้ชีวิตของตัวเอง เพราะฉะนั้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จึง

ก�าลังสร้างโครงการหลายโครงการเพื่อตอบสนองกับความจ�าเป็นและ

ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งท�าเลจะไม่ใช่ปัจจัยท่ีรับประกัน

ความส�าเร็จอกีต่อไป เพราะบริษทัอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ต่างกม็คีวาม

สามารถในการได้มาซึ่งการครอบครองพื้นที่ในท�าเลที่ดี ดังน้ันบริษัท

พัฒนาอสังหาฯจึงหันมาแข่งขันในการน�าเสนอไลฟ์สไตล์ต่างๆ เช่น สิ่ง

อ�านวยความสะดวกต่างๆในโครงการทีก่ลายมาเป็นปัจจยัส�าคญัทีด่งึดดู

ลกูค้าในกลุม่นีซ้ึง่ส่วนใหญ่จะท�างานฟรแีลนซ์หรอือยูใ่นธุรกจิสตาร์ทอัพ 

ลกูค้าในกลุม่นีต้้องการสิง่อ�านวยความสะดวกทีต่อบโจทย์ความต้องการ

ของเขาได้ดี เช่น พื้นที่ส�าหรับการท�างาน (Co-working Space) ตลอด

จนสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆที่ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดสมดุลชีวิต

และการท�างานได้

นวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดคือโครงการแบบมิกซ์ยูส (Mixed-use) หรือ

โครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน คาดว่า จากปีนีจ้นถงึปี 2568 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะลงทุนมากกว่า 581,500 ล้านบาทใน

โครงการแบบมิกซ์ยูส 10 โครงการแบบนี้ไม่เพียงแต่สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่

ส�าหรับการพักอยู่อาศยั แต่ยังสามารถสร้างรายได้ประจ�าท่ีสม�า่เสมอให้

กบับรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ด้วย นอกจากทีพ่กัอาศยัแล้ว โครงการ

มิกซ์ยูซส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยร้านค้าขายปลีก พื้นที่ส�าหรับท�า

ส�านกังานและสถานบริการต่างๆ ซึง่วตัถุประสงค์คอืการสร้างไลฟ์สไตล์

ที่สมบูรณ์ให้กับชุมชนภายในโครงการ

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย ซึ่งรายได้

จากนกัท่องเทีย่วต่างชาตมีิสดัส่วนสงูถึง 65% ของรายได้อตุสาหกรรม

โดยรวม1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ�านวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก

ที่มีสัดส่วนสูงถึง 40% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ทั้งนี้ รายได้

จากนักท่องเที่ยวจากจีนมีสัดส่วนสูงสุด ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวจาก

มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาวและญี่ปุ่น2

ในปี 2561 ประเทศไทยประสบปัญหายอดนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งเป็น

เหตกุารณ์ทีไ่ม่ได้ค่อยเกดิขึน้บ่อยนกั สะท้อนให้เหน็ถงึภาวะเศรษฐกจิไทย 

โดยในเดือนตุลาคม ยอดนักท่องเที่ยวโดยรวมที่เดินทางมาไทยลดลง 

0.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า ท้ังนี้มีสาเหตุหลักมา

จากการลดลงของจ�านวนนักท่องเที่ยวจีน 3

การลดลงของนักท่องเที่ยวจีนเป็นผลมาจากความเป็นห่วงในเรื่องความ

ปลอดภัย รวมถึงเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เนื่องจากช่วง

ปลายปีเป็นฤดูการท่องเที่ยว ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายยกเว้นการเก็บค่า

ธรรมเนยีมวซ่ีาส�าหรบันกัท่องเท่ียวจาก 21 ประเทศ ท�าให้แนวโน้มด้าน

รายได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งโดยสรุปแล้วอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้สูงถึง 2.01 ล้านล้านบาท2 ส่วนใน

ปี 2562 คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจาก

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง

ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง มีรายงานการ

ศกึษาทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะกลุม่ผูบ้รโิภครุ่นมิลเลียนเนยีล 

(Millennials - คนที่เกิดอยู่ในช่วง ค.ศ. 1980-1996) จะใช้เงินซื้อ

ประสบการณ์มากขึ้น Euromonitor International ผู้น�าระดับโลกด้าน

การวจิยักลยทุธ์การตลาดผูบ้รโิภค คาดว่า มูลค่าของเศรษฐกจิทีม่าจาก

การใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์ ซึ่งรวมถึง การใช้เวลาว่างท�าในสิ่งที่ตัวเอง

ชอบ สนัทนาการ การเดินทางและ การให้บรกิารด้านอาหารและเคร่ืองดืม่ 

จะเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 5.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2559 เป็น 8 ล้าน

ล้านดอลลาร์ในปี 2573 4 ดงันัน้ ถ้ารัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุในเร่ืองนี้ 

ก็เชื่อว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 39.8 ล้านคนใน

ปี 2562 5 โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วจากประเทศสมาชกิในอาเซยีน รวมถึง 

เกาหลีใต้ อินเดีย และญี่ปุ่น 

นอกจากทีม่กีารคาดการณ์ว่าจ�านวนนกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศจะเพิม่

สงูขึน้ สิง่ทีค่วรน�ามาพจิารณาต่อไปคือ ผลกระทบทีม่ีมากมายมหาศาล

ต่ออุตสาหกรรมสินค้าหรูหราจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ตลอดจนกลุ่ม 

ผู้บริโภครุ่น Millennials ที่ร�า่รวย นักท่องเที่ยวเหล่านี้ชอบที่จะแสวงหา

ประสบการณ์การท่องเทีย่วมากกว่าการจบัจ่ายใช้สอยซือ้สนิค้าทีจั่บต้องได้ 6 

ผู ้ประกอบธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนบริการให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายใหม่เหล่านี้ โดยคุณลักษณะเด่นของนักท่องเที่ยวเหล่านี้คือ

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2561

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

(ล้านบาท)

ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมากที่สุด ปี 2561

1. จีน 536,278

2. มาเลเซีย  99,790

3. เกาหลีใต้  72,935

4. ลาว  47,420 

5. ญี่ปุ่น  55,504 

6. อินเดีย 53,811 

7. รัสเซีย 28,822

อื่นๆ
40%

จีน
28%

มาเลเซีย
10%

เกาหลีใต้ 4%

ลาว 4%

ญี่ปุ่น 4%

อินเดีย 4%

รัสเซีย 4%

ที่มา: http://www.todayhighlightnews.com/2019/01/2562_28.html

ที่มา: http://www.todayhighlightnews.com/2019/01/2562_28.html

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

ตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ

นักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยว
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มีอายุที่น้อยลงและมีความรู้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับไอทีและสามารถใช้

อุปกรณ์ไอทีได้อย่างคล่องแคล่ว 7 ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะ

ค้นหาข้อมลูทกุอย่างออนไลน์แล้ว พวกเขายงัพฒันาประสบการณ์ของเขา

ทางออนไลน์ด้วยระหว่างการเดนิทาง ดังนัน้เพือ่ทีจ่ะสร้างประสบการณ์ที่

น่าจดจ�าให้คุ้มกับเงนิทีเ่สยีไป แนวโน้มใหม่ทีก่�าลังเกิดขึน้ในอตุสาหกรรม

โรงแรมก็คือการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Hyper-Personalization 8 ทั้งนี้ เพื่อ

ที่จะเสนอบริการและสินค้าที่ตอบสนองความจ�าเป็นและความต้องการ

ของลูกค้าให้ได้ตรงจุดที่สุด นี่จะเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีที่สุดให้

กับแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมทุกคน

ในปี 2561 เขตสุขุมวิท สีลม สาทร พื้นที่บริเวณโดยรอบสวนลุมพินี

และริมแม่น�้าเจ้าพระยามีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวมากกว่าห้าแห่งซึ่ง

อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือก�าลังใกล้จะสร้างเสร็จ โดยภายในปี 2565 

จ�านวนห้องในโรงแรมในเขตชั้นในของกรุงเทพฯจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 

25% (หรือ 11,800 ห้อง) รวมเป็น 58,200 ห้อง 9 ซึ่งจะท�าให้เกิด

สถานการณ์การแข่งขันที่เข้มข้น รวมถึงความท้าทายในก�าหนดอัตรา

ราคาห้องพักโรงแรมให้เหมาะสม

เพื่อที่จะรักษาต�าแหน่งการตลาดในฐานะที่เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 

และให้เด่นกว่าคู่แข่ง โรงแรมต่างๆจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีน�าสมัยมา

ประยกุต์ใช้ในงานธุรกจิ ซึง่รวมถงึ โมบายเทคโนโลย ีระบบบริหาร  Big 

Data และเทคโนโลยเีชงิสร้างสรรค์ เพือ่ใช้ในการให้บริการนกัท่องเทีย่ว

ที่ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ประสบการณ์ดิจิตอลกับประสบการณ์

ตรงทีผ่สมผสานกนัอย่างไร้รอยต่อจะเป็นจดุเด่นและเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว
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8. https://www.marketingoops.com/news/biz-news/hyper-
personalization-in-hotel-industry/, 11 February 2019, 
(accessed 15 February 2019).

9. CBRE Research, Quarterly Reports, Marketview Bangkok 
Luxury Hotel, Q3 2018

10. http://www.luxurysocietyasia.com/luxury-travel-the-4-
phases-of-the-millennial-affluent-traveller-digital-journey/, 
2018 (accessed 20 February 2019).

ที่มา:

โรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา:   

โรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา   พื้นที่ จ�านวนห้อง วันที่คาดว่าจะเปิด

Hotel Nikko Bangkok สุขุมวิท 300 2561

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit สุขุมวิท 273 2561

Vib Sanampao สนามเป้า 89 2561

Waldorf Astoria Bangkok ราชด�าริ 171 2561

Bangkok Edition สาทร 155 2562

Four Seasons Hotel Bangkok แม่น�า้เจ้าพระยา 300 2562

Ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4 สุขุมวิท 133 2562

New World Grand Rama 9 พระราม 9 285 2562

Novotel Bangkok Sukhumvit 14 สุขุมวิท 185 2562

Rosewood Bangkok สุขุมวิท 159 2562

Vib Sathorn สาทร 180 2562

dusitD2 Chaengwattana แจ้งวัฒนะ 200 2563

Melia Bangkok Bangna บางนา 315 2563

Solaria Nishitetsu Hotel สุขุมวิท 280 2563

The Langham แม่น�า้เจ้าพระยา 253 2564

ที่มา: HVS Research, https://www.hvs.com/article/8334-hvs-market-pulse-bangkok-thailand
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บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

จากการทีส่หราชอาณาจักรมีอัตราการเพิม่ของจ�านวนประชากรทีส่งูขึน้

ในช่วงปี 2545 ถึง 2551 ท�าให้จ�านวนนักเรียนในระบบการศึกษาเพิ่ม

สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทางรัฐบาลอังกฤษคาดการว่าจะมีจ�านวนนักเรียน

เพิ่มขึ้น 8.7% (หรือประมาณ 654,000 คน) ภายในปี 2569 โดย

จ�านวนนีจ้ะมีนกัเรยีนประมาณ 531,000 คนทีจ่ะอยูใ่นระบบการศกึษา

ระดบัมธัยมศกึษา 1 ทัง้นี ้เพยีงแค่เปรยีบทยีบกบัจ�านวนนกัเรียนในเดอืน

มกราคม 2560 จ�านวนนกัเรยีนในเดอืนมกราคม 2561 กม็จี�านวนเพิม่

ขึ้นถึง 66,000 คนแล้ว 2

จ�านวนประชากรในโรงเรียน

โรงเรียนในประเทศอังกฤษ ปี 2549 - 2561

ปี
โรงเรียนทุกประเทศ 
(รวมถึงโรงเรียนเอกเทศ)

2549 8,231,055

2550 8,167,715

2551 8,121,955

2552 8,092,280

2553 8,098,360

2554 8,123,865

2555 8,178,200

2556 8,249,810

2557 8,331,385

2558 8,438,145

2559 8,559,540

2560 8,669,085

2561 8,735,098

ที่มา: school census

ในอนาคต ทั้งภาคการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาจะช่วย

ให้ภาคการศึกษาในอุดมศึกษาหรือสูงกว่าพ้นจากปัญหาท่ีประสบอยู่ใน

ขณะนี้ เนื่องจากสถาบันในระดับอุดมศึกษาก�าลังประสบปัญหาในเรื่อง

ของการรักษาผลก�าไรให้อยู่ในระดับเดิม ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้มา

จากหลายประการ เช่น การที่รัฐบาลควบคุมเพดานราคาค่าเล่าเรียน 

ในขณะที่สถาบันการศึกษาเหล่านี้ต้องพยายามก่อสร้างส่ิงอ�านวยความ

สะดวกต่างๆทีล่�า้สมัย เพือ่ท่ีจะแข่งขันในสภาพตลาดปัจจบัุน และภายใต้ 

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมหลายอย่าง 6 ในทางตรงกนัข้าม ภาคการศกึษา

ในระดับประถมและระดับมัธยมศึกษากลับมีจ�านวนนักเรียนท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักเรียนในประเทศเท่านั้น แต่

รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักเรียนจากต่างประเทศด้วย จากข้อมูลนี ้

ท�าให้เรามองได้ว่า ภาคตลาดการศึกษาในสหราชอาณาจักรจะมีแต่การ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

ตลาดการศกึษาของสหราชอาณาจกัรไม่เพยีงแต่ขยายตวัภายในประเทศ

เท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในประเทศต่างๆทั่วโลก การน�าเอาการ

ศึกษาของโรงเรียนอังกฤษหรือโรงเรียนนานาชาติไปเผยแพร่ในต่าง

ประเทศนั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าการจัดการระบบภายในประเทศ 

ทัง้นีเ้นือ่งมาจากสาเหตวุ่า นอกจากหลกัสตูรทีม่อียูจ่ะไม่เข้มงวดมากแล้ว 

กลับยังสามารถปรับให้เข้ากับกฎระเบียบต่างๆที่มีอยู ่ของประเทศ 

เจ้าบ้านทีต่อบรับการเผยแพร่ของการศึกษาของสหราชอาณาจกัร เพือ่ท่ี

จะน�าแบบทดสอบมาตรฐานของสหราชอาณาจกัรมาใช้ในการวดัผล เช่น 

แบบทดสอบการศึกษาระดับต่างๆ (Key Stage Tests) แบบทดสอบ 

General Certificate of Secondary Education (GCSE) และแบบ

ทดสอบ Advanced Level (A-Level) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งความ

ต้องการเหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ถงึศกัยภาพในการสร้างก�าไรท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 

เพราะยังมีความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองส�าหรับการศึกษาท่ี

มีคุณภาพสูงของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียใต้

และในตะวันออกกลาง 4

พร้อมๆ ไปกับการขยายตวัดงักล่าวและการเพิม่ขึน้ของประชากร ระบบการ

ศึกษาของราชอาณาจักรได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานกับการเรียนรู ้

ในห้องเรียนได้อย่างได้มีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามการน�าเทคโนโลยีมา

ใช้ไม่ใช่ข่าวใหม่ แต่วธีิท่ีน�ามาใช้ต่างหากทีส่ร้างความแตกต่าง เทคโนโลยี

ที่ใช้ในห้องเรียนไม่เพียงแต่เป็นแค่เคร่ืองมือหรือเกมส์ส�าหรับนักเรียน

เท่านั้น แต่เทคโนโลยียังมีบทบาทในการผลักดันและช่วยให้นักเรียนมี

การพัฒนาขึ้นโดยผ่านการเสนอแนะในระบบ ไม่ว่าจากตัวเทคโนโลยี 

หรือ จากครูผู้สอนก็ดี วิธีการนี้ จะกระตุ้นนักเรียนในแง่ของการแข่งขัน

ที่ไม่ก้าวร้าวมากนัก ขณะเดียวกันจะสามารถสร้างให้เกิด ความร่วมมือ

กันในลักษณะเป็นกลุ่มซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดทักษะส�าคัญท่ีสามารถ

น�ามาปรับใช้ได้ในอนาคต ซึ่งทักษะเหล่านี้ได้แก่การรู้จักการท�างานเป็น

ทีมและความยืดหยุ่นในการท�างาน 5

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

ภาคการศึกษาของสหราชอาณาจักร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

1. Ryan Gray, Five Trends Affecting the Education Sector in 
2018, https://ddinsights.fastpayltd.co.uk/blog/five-trends-
affecting-the-education-sector, 4 May 2018, (accessed 4 
March 2019).

2. Dr. Anastasia Loannou, Schools, pupils and their 
characteristics: January 2018, Department of Education, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/719226/
Schools_Pupils_and_their_Characteristics_2018_Main_Text.
pdf, 28 June 2018, (accessed 5 March 2019).

3. Five Key Trebds Affecting the Education Sector, Deloitte, 
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/public-sector/
articles/trends-affecting-education-sector.html

4. Eversheds Sutherland, Trends in International primary and 
secondary education. https://www.eversheds-sutherland.
com/global/en/where/europe/uk/sectors/education/
trends-primary-secondary-education.page

5. Carl Sheen, Education Technology, Gamification – Still a 
hot trend in Education?, https://edtechnology.co.uk/Blog/
gamification-still-a-hot-trend-in-education/, 23 September 
2018, (accessed 5 March 2018).

6. Jaison Cresswell, Trends for the Education Secotre in 2018, 
Virtual College, https://www.virtual-college.co.uk/news/
education/2018/03/trends-for-the-education-sector-
in-2018, 2 March 2018, (accessed 4 March 2019)

7. Six STEM education trends to look for in 2019, UKTN,https://
www.uktech.news/news/six-stem-education-trends-
look-2019-20181220, 20 December 2018, (accessed 5 
March 2019).

ที่มา:

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีในห้องเรียนไม่ใช่เรื่องเดียวที่ท�าให้การศึกษา

ของสหราชอาณาจักรเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ถึงแม้จะมีมันจะอยู่ในขั้น

ตอนส�าคัญในการท�าให้เทคโนโลยีมาเป็นมาตรฐานส่วนหนึ่งในระบบ

การศึกษา 6 สหราชอาณาจักรก�าลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร

ที่มีความรู้ใน 4 สาขาวิชาหลัก (STEM) ซ่ึงได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

(Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) 

และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ปัญหาดังกล่าวส่งผลท�าให้สหราช

อาณาจักรสูญเสียเทียบเป็นตัวเงินเฉลี่ยปีละ 1,500 ล้านปอนด์ต่อปี ซึ่ง

องค์ความรู้ของศาสตร์ทั้งสี่ดังกล่าวได้กลายเป็นทักษะที่จ�าเป็นจะต้อง

มีของนักเรียนในปัจจุบัน และได้รับการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตรการเรียนในปี 2562 ด้วย ไม่เพียงแต่แผนการดังกล่าวจะมุ่ง

เน้นไปทีห่ลกัสตูรของนกัเรียนเท่านัน้ แต่ยังจะเน้นในเรือ่งของการอบรม

ของครูผู้สอนด้วย เนื่องจากมีเพียง 47% ของครูผู้สอนทั้งหมดเท่านั้น

ที่มีคุณสมบัติในการสอนวิชาเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้นตัวเลขนี้ลดลงถึง 20% 

ในโรงเรียนที่มีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในภาพรวม 7 นอกจาก

ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ภาคการศึกษาของสหราช

อาณาจักรยังมีการผลกัดันให้มีการส่งเสริมด้านสขุภาพจติของนักเรียนด้วย 

เนือ่งจากทางรัฐบาลได้ตระหนกัถึงผลกระทบทีเ่พิม่สงูข้ึนของโรคซมึเศร้า

และวิตกกังวลในเด็กวัยเจริญเติบโต
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02  
POL. GEN. PHATCHARAVAT 
WONGSUWAN

• Vice Chairman 

05  

จากผลวิจยัของ ไอเอสซี (Independent School Council: ISC) ปัจจบุนั

มีโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 8,000 แห่งทั่วโลก โดยโรงเรียนเหล่านี้มี

นักเรียนจ�านวนมากกว่า 4.26 ล้านคนศึกษาอยู่ 1  จากภาวะเศรษฐกิจ

ที่ปรับตัวดีขึ้น ค่าจ้างสูงขึ้น ตลอดจนจ�านวนชาวต่างชาติที่พ�านักอยู่ใน

ประเทศต่างๆมีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  มีผลท�าให้เอเชียเป็นทวีปที่มี

อัตราการเตบิโตของโรงเรยีนนานาชาตสิงูทีส่ดุเม่ือเทยีบกบัภมูภิาคอืน่ๆ   

ส�าหรับประเทศไทย จ�านวนโรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มสูงข้ึนกว่า  

200 แห่ง ท�าให้ไทยเป็นตลาดส�าหรับโรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด

อนัดบัสามในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และใหญ่ทีส่ดุอนัดบัทีเ่ก้า

ในโลก 2  การเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลพวงจากความต้องการของนักเรยีน

ในระดบัอนบุาล ประถมและมธัยมในประเทศไทย โดยมนีกัเรยีนทัง้หมด

เกอืบ 73,000 คนทีก่�าลงัศกึษาอยู ่ในปี 2561 ในระดบัการศกึษาดงักล่าว 3 

รายได้จากค่าเล่าเรยีนต่อปีทัง้หมดของโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทย

อยู่ที่ 844.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 17.6% ของรายได้

ทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นสัดส่วน 1.8% ของ

รายได้ทั้งหมดทั่วโลก 2

กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรายงานว่ามีโรงเรียนนานาชาติ

ในระบบทัง้หมด 175 โรงเรยีน 4 ในช่วงต้นปี 2561 เมือ่เทยีบกบัรายงาน

ของ ISC ตอนปลายปีว่ามีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 205 โรงเรียน 2  

ซึง่หมายความว่าในช่วงระว่างปีมีโรงเรียนเพิม่ทัง้สิน้ 17% สะท้อนถงึเทรนด์ 

การเพิม่ขึน้ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ทัง้นี ้กรุงเทพฯยงัเป็น

เมืองที่มีโรงเรียนนานาชาติมากที่สุด (106 โรงเรียน) ในขณะที่ภูเก็ตที่

มีถึง 12 โรงเรียนด้วยกัน หัวเมืองอื่นๆจะมีโรงเรียนนานาชาติให้เลือก 

1 – 2 โรงเรียน 3 

ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาจะถูกมองว่าควรมีการพัฒนา

อกีมาก แต่หลกัสตูรนานาชาตนิัน้ถอืว่าเป็นทีต้่องการส�าหรับผู้ปกครอง

ที่ค่อนข้างมีฐานะ 5 ครอบครัวเหล่านี้ต้องการให้ลูกได้รับการศึกษา

ที่มีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน และมีหลักสูตรที่ได้รับการ

ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งน�ามาซึ่งวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

ทั่วโลก รวมถึงการที่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมให้กับนักเรียน ตลอดจนมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย

และมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าวิธีแบบดั้งเดิม 6 

โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ที่มีช่ือเสียงจะมีจ�านวนนักเรียนเต็มตาม

ขนาดของโรงเรียนที่สามารถรับได้ โดยเป็นนักเรียนจากครอบครัวคน

ไทยที่พ่อแม่อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีท่ีสุดโดยใช้เงินเดือนของ

พวกเขาในการจ่ายค่าเล่าเรียนของลูก  ปัจจัยส�าคัญอีกอย่างหน่ึงท่ี

ท�าให้จ�านวนของโรงเรียนนานาชาติเพิ่มสูงข้ึน คือจ�านวนท่ีเพิ่มขึ้นของ 

ชาวต่างชาติที่ย้ายมาพ�านักในประเทศไทยพร้อมกับครอบครัว โดย

เฉพาะชาวเอเชียและชาวตะวันตกซึ่งอยากให้การศึกษาของลูกได้รับ 

ผลกระทบน้อยที่สุดจากการย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ชาวต่างชาติ

เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนท�างานที่มีทักษะ พวกเขาจะหาโรงเรียน

นานาชาติที่ค่าเล่าเรียนไม่แพงเกินไปส�าหรับลูกของพวกเขา 2

หลังจากที่มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดการณ์ว่าจ�านวน

โรงเรยีนนานาชาตจิะเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง การจดัตัง้ประชาคมน�ามาซึง่ 

โอกาสทีด่มีากส�าหรับการพฒันาโรงเรียนนานาชาตใินประเทศไทย  คาดว่า 

จะมีการเปิดโรงเรียนนานาชาติใหม่ในจ�านวนท่ีมีนัยส�าคัญ ซึ่งเป็นผล

มาจากการพัฒนาในหลายภาคส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศใน

ประเทศไทย  รวมถงึเครอืข่ายรถไฟความเร็วสูงใหม่ทีจ่ะเชือ่มต่อระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เมื่อพิจารณาจากการเติบโตอย่างแข็งแรงของโรงเรียนนานาชาติใน

ประเทศแล้ว ท�าให้ประเทศไทยมีความต้องการเป็นศูนย์กลางของการ

ศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหมายความว่า 

รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนการเปิดโรงเรียนนานาชาติใหม่อย่าง 

ต่อเนื่อง รวมถึงการอ�านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังท่ีสถานท่ี

ต่างๆส�าหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการ

เติบโตของอุตสาหกรรมการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

ทีส่�าคญั รัฐบาลไม่ได้จ�ากดัจ�านวนนกัเรียนไทยทีจ่ะเข้าเรยีนในโรงเรยีน

นานาชาติทีต้ั่งอยู่ในประเทศไทย  เพือ่ให้โรงเรียนเหล่าน้ีเปิดกว้างส�าหรบั

เด็กทุกคนและสามารถรักษาการรับนักเรียนจากประเทศต่างๆ เข้ามา

เรียน ซึง่จะสะท้อนให้เหน็ถึงความเป็นนานาชาติและสากลของโรงเรยีน

(Under Development)

INTERNATIONAL 
SCHOOL

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

การศึกษา
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41รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

1. ISC Research, International Schools Market Sees Growth 
And New Opportunities This Year, https://www.iscresearch.
com/news-and-events/isc-news/isc-news-details/~post/
international-schools-market-sees-growth-and-new-
oppotunities-this-year-20180117, 17 January 2019 
(accessed 12 February 2019).

2. ISC Research, Thailand Market Intelligence Report 2018 
-2019, https://www.iscresearch.com/services/market-
intelligence-report/thailand-mir, January 2019, (accessed 
14 February 2019).

3. Relocate Global, Choosing a school in Thailand, https://
www.relocatemagazine.com/articles/education-schools-
choosing-a-school-in-thailand-apac1, 26 January 2018, 
(accessed 14 February 2019).

4. Department of International Trade Promotion, Ministry 
of Commerce, https://www.ditp.go.th/contents_
attach/210415/210415.pdf, December 2017, (accessed 14 
February 2019)

5. U.S. Commercial Service. Thailand – Education Services. 
https://www.export.gov/article?id=Thailand-education-
services, 15 March 2019, (accessed 26 March 2019).

6. Oongkhing, ThumbsUp, https://thumbsup.in.th/2018/01/
happiness-strategy-key-of-international-school/, 30 
January 2018, (accessed 13 February 2019).

ที่มา:
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42 รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
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43รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P01-44#2.indd   43 4/1/2562 BE   5:02 PM



44 รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทร่ี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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45
รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท แลนด์มำร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

บริษัท เจ้ำพระยำ เอสเตต
เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป 
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พำร์ทเนอร์ซิพ จ�ำกัด
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์)

บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ำกัด
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์)

บริษัท เอชวำยยูเค จ�ำกัด*
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์)

บริษัท ซีจีดี ดำต้ำ จ�ำกัด*
(เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พำร์ทเนอร์ส จ�ำกัด*
(สาธารณรัฐมอริเชียส)

70%

99.99%

96.45%

100% 100%

100%

100%

100%

หมายเหตุ: * บริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเลิกบริษัท
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46
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (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 : 10,785,353,544 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 10,785,353,544 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 8,266,127,954 บาท ประกอบด้วยหุ้น 8,266,127,954 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
มูลคำ่ตรำสำรหนี้คงคำ้ง : บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน คงค้าง มูลค่ารวม 544 ล้านบาท 
  และมีตราสารหนี้ระยะยาวคงค้าง มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
เว็บไซด ์ : http://www.cgd.co.th 
ที่ตั้งสำขำ : -ไม่มี-
ฝำ่ยนักลงทุนสัมพันธ ์ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 ต่อ 132 โทรสาร: 0-2658-7880 อีเมล์: Info_ir@cgd.co.th
เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880

2. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายให้เช่า ด�าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์และการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้ง : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว : 210.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 21,000,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

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

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

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

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

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

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด 
  จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว : 5,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 5,000,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 96.45 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (ถือหุ้นผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด)

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P45-200#2.indd   47 4/1/2562 BE   5:02 PM



48
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท : บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด 
  จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว : 5,035,370 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 5,035,370 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 96.45 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

ชื่อบริษัท : บริษัท เอชวายยูเค จ�ากัด*
  จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว : 101,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 101,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
หมำยเหต ุ : *บริษัทย่อยนี้อยู่ในระหว่างการเลิกบริษัท

3. บุคคลอ้�งอิงอื่น 

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

ผู้สอบบัญช ี : ดร. สุวัจชัย เมฆะอ�านวยชัย
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
  อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 
  เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2034-0000 โทรสาร: 0-2034-0100 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการซึง่มคีณุสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 12 ท่าน ในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ 7 ท่าน 

ล�ำดับที่ รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง

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 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10. นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล กรรมการ 

11. นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย กรรมการ 

12. นายยู ซิง ซี กรรมการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ผู้ถือหุ้นและโครงสร้�งก�รจัดก�ร

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อย ของปี 2561 ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม  
2561 มีดังนี้ 

ล�ำดับที่ รำยชื่อ
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำ
ร่วมประชุมคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทน

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 10/10 - -

2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 1/10 - -

3. นายศุภกร พลกุล 9/10 6/7 3/3

4. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี 10/10 7/7 3/3

5. นายชู เฟ็ง เช 10/10 7/7 -

6. นายกวินธร อัตถากร 8/10 - -

7. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ 10/10 - -

8. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย 4/10 - -

9. นายเบน เตชะอุบล 9/10 - 3/3

10. นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 7/10 - -

11. นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย 5/10 - -

12. นายยู ซิง ซี 4/10 - -

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเบน เตชะอุบลลงลายมือชื่อ และประทับตราส�าคัญของบริษัท 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม

2. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

3. ร่วมกับคณะผู้บริหารก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นและให้เกิดขึ้นจริง

4. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท  
 รวมทัง้พจิารณาและอนมุตังิบประมาณ การลงทนุต่างๆ การก่อหนี ้การบรหิารทรพัยากรบุคคล และเป้าหมายการบรหิารงาน เป็นต้น

5. พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส

6. ก�าหนดให้มรีะเบียบปฏิบตังิานทีช่ดัเจนและเหมาะสม และให้มรีะบบควบคมุภายในทีโ่ปร่งใส มปีระสทิธิภาพและมกีารบรหิารความเสีย่ง 
 ที่เหมาะสม

7. ก�ากับดูแลให้มีการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ให้มีการท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

8. ก�ากับดูแลให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม

9. พจิารณามอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มอี�านาจด�าเนนิธุรกจิภายใต้งบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัแิละตดิตามประเมนิผลให้เป็นไป 
 ตามแผน

10. ตดิตามการด�าเนินงานของบรษิทั และความคืบหน้าในการด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบรษิทัการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 
 ปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

11. ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้ 
 คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร รวมท้ังก�ากบัดแูลให้บรษิทัมกีระบวนการ 
 ที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

2. คณะผู้บริห�ร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะผู้บริหารตามนิยามผู้บริหารของประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 6 ท่าน และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 จ�านวน 1 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน

3. นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ

4. นายวรากร เตชะมนตรีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนา

5. นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน

6. นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการขาย

7. นางวาทิณี จาตุรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ1

หมายเหตุ : 1นางวาทิณี จาตุรงคกุล ได้รับอนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผูก้�ากบัดแูลปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ และการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอื ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ 
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลการบริหารกิจการ 
 ของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุม 
 คณะกรรมการและคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัททุกประการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ ์
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มอี�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏบิติังานเฉพาะอย่างแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้ โดยการมอบ 
 อ�านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจและ/หรอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับรษิทั  
 ค�าสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�าหนดไว้
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ผู้ถือหุ้นและโครงสร้�งก�รจัดก�ร

3. ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอก 
 บริษัท และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษัท

4. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทรวมทั้งก�าหนดขั้นตอน 
 และวิธีการจัดท�าสัญญาดังกล่าว 

5. พจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทั การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิปันผลประจ�าปี เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัอนมุตัิ

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

7. มีอ�านาจอนุมัติธุรกรรมของบริษัทตามรายละเอียดจ�านวนเงินที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการ เช่น

 ก. รายการประเภทสินทรพัย์หรือบรกิารกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมขีนาดรายการไม่เกนิ 1 ล้านบาท หรอืไม่เกนิร้อยละ  
  0.03 ของ NTA (จ�านวนที่สูงกว่า)

 ข. รายการประเภทให้ช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงหรือกิจการท่ีเกี่ยวโยงที่บุคคลที่เกี่ยวโยงถือหุ้นมากกว่าบริษัทถือ  
  โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า)

 ค. การขออนมุตัซ้ืิอคอมพวิเตอร์ เฟอร์นเิจอร์ เครือ่งใช้ส�านกังานเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิาน ทีม่วีงเงนิไม่เกนิ 10 ล้านบาทต่อครัง้ เป็นต้น

 ง. การอนมุตัใินการท�าลายทรพัย์สนิ หรอืการตดัหนีส้ญู หรอืการตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ออกจากบญัชโีดยไม่มมีลูค่าซากในวงเงนิไม่เกนิ  
  10 ล้านบาท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

3. เลข�นุก�รบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มมีตแิต่งตัง้นายฉัตรชยั ช่อดอกรกั ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบริษทัซึง่บุคคลดังกล่าวเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุ ิมคีวามรู ้
ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารบรษิทัได้ ทัง้นีเ้พือ่ให้การด�าเนนิงาน 
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ 
 บริษัท เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทแนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที ่
 เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น

2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารองค์กร ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทกฎและระเบียบของ 
 คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ รวมทัง้ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน้าทีก่ารตดิตาม 
 กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. จัดท�าและเกบ็รกัษาเอกสารส�าคญัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชมุ 
 คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วน 
 ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิด 
 ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

4. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน (CFO)

นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน 
บญัชแีละการเงนิของบรษิทัตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมา ซึง่เป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�าหนด

5. ผู้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี

นางสาวกานต์สินี สิงห์ค�า เป็นผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงานด้านบัญชีเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี โดยเริ่ม 
ปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นผูค้วบคมุดแูลการท�าบญัชขีองบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา ซึง่เป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมตามเกณฑ์ 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�าหนด 

6. ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวน 5,280,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น 
 ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ล�ำดับที่ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนเงิน (บำท)

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  700,000 

2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ  420,000 

3. นายศุภกร พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 560,000 

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

 490,000 

5. นายชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  490,000 

6. นายกวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ  420,000 

7. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ  420,000 

8. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ  420,000 

9. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

 240,000 

10. นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล กรรมการ  420,000 

11. นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย กรรมการ  280,000 

12. นายยู ซิง ซี กรรมการ  420,000 

หมายเหตุ : 1. กรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่ากรรมการอื่น
 2. ไม่มีค่าตอบแทนส�าหรับการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิารในรปูของเงนิเดอืน โบนสั เงนิตอบแทนพเิศษ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  
 เป็นจ�านวนเงินรวม 36,758,176 บาท และ 44,416,316 บาท ตามล�าดับ 

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ 

(ก) เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัให้เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีของกรรมการทีอ่ยู่ในฐานะเป็นพนกังานบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวนเงินรวม 1,122,826 บาท และ 1,100,078 บาท ตามล�าดับ 

7. บุคล�กร 

1) จำานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารตามนิยามของ กลต.) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงาน แบ่งตามแต่ละสายงานได้ดังนี้ 

ล�ำดับที่ ฝ่ำย จ�ำนวนพนักงำน (คน) 

1. ฝ่ายส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1

2. ฝ่ายงานก�ากับดูแลกิจการ 1

3. ส�านักตรวจสอบภายใน 2

4. ส่วนงานโครงการ 12

5. ส่วนงานพัฒนา 8

6. ส่วนงานลงทุน 1

7. ส่วนงานบริหารสินทรัพย์ 2

8. ส่วนงานขาย 15

9. ส่วนงานการตลาด 8

10. ส่วนงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 14

11. ส่วนงานบัญชี 12

12. ส่วนงานปฏิบัติการ 25

จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด 101

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

 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย เงนิเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา  
 เบีย้เลีย้ง สวสัดกิาร ค่าตอบแทนพเิศษและเงนิสมทบกองทนุส�ารองเล้ียงชพี จ�านวนท้ังส้ิน 92,649,276 บาท และ 95,360,900 บาท  
 ตามล�าดับ 

ค่ำตอบแทน (หน่วย : บำท) ปี 2561 ปี 2560

เงินเดือน โบนัส 87,399,043 79,853,830

ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ 1,310,381 1,231,583

ค่าตอบแทนพิเศษ 1,657,086 12,319,644

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2,282,766 1,955,843

รวม 92,649,276 95,360,900

3) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งและเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จ จึงมี 
 นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษิทัให้มคีวามเป็นมอือาชพี สามารถท�างานในปัจจบุนัได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพและมคีวามพร้อม  
 มศัีกยภาพในการรองรบัการเจรญิเตบิโตทางธรุกจิของบริษทัในอนาคตนอกจากนีย้งัเน้นให้บุคลากรของบริษทัมคีวามสามารถในการน�า 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยาการทีท่นัสมยัมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยส่งเสรมิให้บรษิทัเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้สนับสนนุ 
 ให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองผ่านการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทและการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ 
 การฝึกอบรมภายนอกอย่างสม�า่เสมอ 

 โดยทีผ่่านมาบริษทัได้มกีารจดัฝึกอบรมภายในบรษิทัเพือ่ให้พนกังานมีความเข้าใจเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั ความคาดหวงั รวมทัง้เสรมิ 
 สร้างทศันคต ิสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตังิานให้แก่พนกังาน นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้จดัส่งพนกังานเข้าอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 กับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล เงนิส�ารอง 
ตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได้  
โดยข้ึนอยูก่บัความจ�าเป็นในการใช้เงนิทนุหมุนเวยีนในการด�าเนินงาน การขยายธรุกจิ และปัจจยัอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้องในการบรหิารงานของบรษิทั  
ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผล 
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษัิทมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้และจะด�าเนนิการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 
ในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง  
และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละของจ�ำนวนหุ้น

ทั้งหมด

1. นายเบน เตชะอุบล 1,397,626,424 16.91

2. นายสดาวุธ เตชะอุบล 1,373,180,191 16.61

3. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 743,954,100 9.00

4. นายทอมมี่ เตชะอุบล 648,373,845 7.84

5. นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.25

6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 245,435,100 2.97

7. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 174,440,400 2.11

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 161,895,522 1.96

9. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 155,280,600 1.88

10. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 142,000,000 1.72

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 จัดท�าโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติคณะกรรมก�รบริษัท

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

น�ยวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ 

อำยุ : 73
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท และปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     Michigan State University, USA
   • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา (Humanities) จาก Schiller International University, UK
   • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรม : • 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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2549 – ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  2557 – ปัจจุบัน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2557 – ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 2550 – ปัจจุบัน

บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
• ประธานบริษัท 2553 – ปัจจุบัน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2556 – 2559
 และกรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท  

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2555 – 2559

หอการค้าอังกฤษ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 2550 – ปัจจุบัน

กระทรวงการต่างประเทศ 
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเอกอัครราชทูต 2546 – 2549
  ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

พล.ต.อ.พัชรว�ท วงษ์สุวรรณ

รองประธานกรรมการ 

อำยุ : 69
กำรศึกษำ : • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2 
   • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • นักเรียนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 25 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
กำรอบรม : • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ 2560 – ปัจจุบัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2559 – ปัจจุบัน 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2556 – ปัจจุบัน
 และกรรมการบรรษัทภิบาล 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 – ปัจจุบัน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 2551
• รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 2548
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 2545
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60
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติคณะกรรมก�รบริษัท

น�ยเบน เตชะอุบล

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำยุ : 40
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (LLB), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
   • ปริญญาตรี Commerce (BCOM), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
กำรอบรม :  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 16.91%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 2552 – ปัจจุบัน
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด
• กรรมการ   2557 – ปัจจุบัน 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
• กรรมการ   2556 – ปัจจุบัน

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
• กรรมการ    2556 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด
• กรรมการ    2556 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
• กรรมการ    2556 – ปัจจุบัน

บริษัท คันทรี่ สเตท จ�ากัด
• กรรมการ    2561 – ปัจจุบัน
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61
รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยศุภกร พลกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

อำยุ : 61
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
   • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กำรอบรม :  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547 IOD 
   • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69/2549 IOD 
   • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16/2550 IOD
   • Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ  2549 – ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

บริษัท สวนปาล์มฟาร์มนก จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ  2561 – ปัจจุบัน

บริษัท รีเลติ้ง บิสซิเนส จ�ากัด
• กรรมการ   2561 – ปัจจุบัน

บริษัท มาคอ บรีดดิ้ง แอนด์รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ 2561 – ปัจจุบัน

สมาคมอัสสัมชัญ (สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ)
• กรรมการและอุปนายก 2543 – 2561 

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ 2557 – 2561
• กรรมการอิสระ 2544 – 2556

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

บริษัท เอ-โฮสต์ จ�ากัด 
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  2549 – 2556

บริษัท บ้านเกาะริมน�า้ จ�ากัด
• กรรมการ   2537 – 2556

บริษัท ไทยเน็กซ์ จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ 2532 – 2556
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62
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติคณะกรรมก�รบริษัท

พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

อำยุ : 61
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
กำรอบรม : • Anti-Corruption the Practical Guide 2561 IOD
   • Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 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
   • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2552 – ปัจจุบัน

บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2561 – ปัจจุบัน

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ 2560 - ปัจจุบัน

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ 2560 – ปัจจุบัน

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 2557 – ปัจจุบัน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  2557 – ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  2554 – ปัจจุบัน

บริษัท หนังสือพิมพ์ ซินเสียน เยอะเป้า จ�ากัด
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2553 – ปัจจุบัน

บริษัท ฟูสิน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ    2554 – ปัจจุบัน
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ริชแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
• กรรมการ    2558 – ปัจจุบัน

มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการต�ารวจและครอบครัว
• กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ  2545 – ปัจจุบัน

สมาคมอุตสาหกรรมไทย
• ที่ปรึกษา    2554 – ปัจจุบัน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาพิเศษ 2560 – 2561
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  2559 – 2560
• ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 9 2558 – 2559
• ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 7 2557 – 2558
• รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาต�ารวจภูธรภาค 4 2556 – 2557
• รองผู้บัญชาการ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ 2555 – 2556
• รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาต�ารวจภูธรภาค 8 2554 – 2555

น�ยชู เฟ็ง เช
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ 

อำยุ : 51
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาตรี Science in Electrical Engineering, the Cooper Union, USA 
กำรอบรม :  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2552 – ปัจจุบัน

บริษัท มาร์จินอล จ�ากัด
• รองกรรมการผู้จัดการ  2548 – ปัจจุบัน
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รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติคณะกรรมก�รบริษัท

พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะม�ลย์

กรรมการอิสระ

อำยุ : 66
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ 2556 – ปัจจุบัน

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

น�ยกวินธร อัตถ�กร

กรรมการอิสระ 

อำยุ : 44
กำรศึกษำ  : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาตรี Mechanical Engineering with Business Management (Hons), 
    University of Sussex Brighton, UK
กำรอบรม :  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD   

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ 2552 – ปัจจุบัน

บริษัท อาร์ทลิงค์ จ�ากัด
• กรรมการ   2545 – ปัจจุบัน

มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย
• รองประธานกรรมการ 2542 – ปัจจุบัน
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65
รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ   2554 – ปัจจุบัน

บริษัท เอคโค่ 360 จ�ากัด
• ประธานกรรมการ 2553 – 2558

บริษัท โอโซน เทคโนโลยี จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิส�รรณชัย

กรรมการอิสระ

อำยุ : 52
กำรศึกษำ : • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา
   • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (นรต. 43)
กำรอบรม : • หลักสูตรนักบริหาร การยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
   • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร.13) 
    สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร Supervisory Criminal Investigation Course สถาบัน ILEA 
    (International Law Enforcement Academy) สหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ 2558 – ปัจจุบัน

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ 2561 – ปัจจุบัน

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
• รองผู้บัญชาการ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 2560 – ปัจจุบัน
• ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 2559 – 2560
• ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 2557 – 2559
• ผู้บังคับการอ�านวยการ ส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง 2556 – 2557
• รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 2554 – 2556
• รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง  2552 – 2554
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติคณะกรรมก�รบริษัท

น�ยจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล

กรรมการ

อำยุ : 48
กำรศึกษำ : • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กำรอบรม :  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554 IOD 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 3.25%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ   2553 – ปัจจุบัน

น�งส�วเจแอล อัง เคอเจี่ย

กรรมการ 

อำยุ : 38
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Imperial College London
   • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ University College London

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 0.32%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ   2556 – ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2556 – 2559
• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 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
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยยู ซิง ซี

กรรมการ 

อำยุ : 35
กำรศึกษำ : • ปริญญาตรี Business, Marketing and Advertising, University of Technology,
    ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 1.72%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (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

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P45-200#2.indd   67 4/1/2562 BE   5:02 PM



68
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติคณะผู้บริห�ร

ประวัติคณะผู้บริหาร

น�ยเบน เตชะอุบล

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำยุ : 40
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (LLB), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
   • ปริญญาตรี Commerce (BCOM), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
กำรอบรม :  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 IOD 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 16.91%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน  2552 – ปัจจุบัน
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด
• กรรมการ   2557 – ปัจจุบัน 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
• กรรมการ   2556 – ปัจจุบัน

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
• กรรมการ   2556 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด
• กรรมการ   2556 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
• กรรมการ   2556 – ปัจจุบัน

บริษัท คันทรี่ สเตท จ�ากัด
• กรรมการ   2561 – ปัจจุบัน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยฉัตรชัย ช่อดอกรัก

เลขานุการบริษัท
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อำยุ : 35
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กำรอบรม : • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 14/2016 IOD
   • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 67/2015 IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน 2555 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด
• กรรมการ   2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
• กรรมการ   2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ออสสิริส จ�ากัด 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน 2552 – 2555

น�ยสุทธิณัฐ จิตติจรุงล�ภ

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ 

อำยุ : 43
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : 0.0087%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ 2560 – ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการ ส่วนงานบัญชี และการเงิน 2557 – 2560 

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการ สายงานวางแผน และวิเคราะห์ทางการเงิน 2551 – 2557
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติคณะผู้บริห�ร

น�ยวร�กร เตชะมนตรีกุล

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ส่วนง�นพัฒน� 

อำยุ : 40
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Savannah College of Art and Design, USA
   • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนา 2559 – ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการ ส่วนงานพัฒนา 2557 – 2559

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสินค้า 2555 – 2557

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

น�งส�วภัทร� กันตะสิริพิทักษ์

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน 

อำยุ : 34
กำรศึกษำ : • ปริญญาตรี Commerce, University of Melbourne, Australia

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานลงทุน  2559 – ปัจจุบัน

บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จ�ากัด 
• รองประธานกรรมการ ส่วนงานลงทุนและโครงการ 2557 – 2559

บริษัท แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จ�ากัด
• ผู้บริหาร ส่วนงานลงทุน 2555 – 2557

บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• ผู้บริหาร ส่วนงานวาณิชธนกิจร 2550 – 2554 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด
• นักวิเคราะห์ ส่วนงานตลาดทุน 2549 – 2550
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

น�งว�ทิณี จ�ตุรงคกุล

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ

อำยุ : 39
กำรศึกษำ : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ,Texax A&M Commerce
   • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ 2562 – ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานโครงการ 2561 – 2562
• ผู้อ�านวยการ ส่วนงานโครงการ 2558 – 2561

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แอ๊ดไวซอรี่ จ�ากัด 
• ผู้จัดการโครงการอาวุโส 2550 – 2558

น�งส�วกิติม� กฤติย�โชติปกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานขาย 

อำยุ : 46
กำรศึกษำ  : • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University Of Baltimore, USA

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งผู้บริหำร : ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานขาย 2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย และการตลาด 2549 – 2557 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ แผนกงานโครงการอาคารสูง 2545 – 2548
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

ความตั้งใจของเราคือมอบประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่า 
อสงัหารมิทรพัย์ ความมุง่มัน่ของเราคอืการให้โครงการของเราสร้าง 
มาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศ

ประวัติคว�มเป็นม�ของ CGD

บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน)(“บรษิทั”) ก่อตัง้ 
เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2525 และได้เข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด 
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ต่อมา 
บรษิทัเปลีย่นช่ือเป็นบรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน)  
ในเดอืนพฤษภาคม 2553 หลงัจากนัน้บรษิทัได้ย้ายหลกัทรัพย์ของ 
บรษิทัทีจ่ดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ไปยงั 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยหุน้ของบรษิทัเริม่ชือ้ขาย 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  
เป็นต้นมา ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทคือ “CGD” หมวดธุรกิจของ 
บริษัทคือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

บริษัทมุ่งที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันน�าและพัฒนา 
สินค้า “ที่ดีที่สุดในกลุ่ม” กลยุทธ์ทางธุรกิจในการด�าเนินงานของ 
บริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ ธุรกิจการ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

บริษัทพัฒนาโครงการด้วยความสามารถในการท�าก�าไรที่เหนือกว่า 
และ “ดีที่สุดในกลุ่ม” โครงการที่ถูกพัฒนามีดังนี้

1. โครงการเจ้าพระยาเอสเตท

เป็นโครงการขนาด 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา (14.2 เอเคอร์) มลีกัษณะ 
เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ตั้งอยู่ที่ถนน 
เจรญิกรงุ 64 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นทีด่นิรมิแม่น�า้ 
เจ้าพระยาที่เดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกและมีความยาวของที่ดิน 
ตดิแม่น�า้ถงึ 350 เมตร ทีด่นิของโครงการบรษิทัเป็นผูถ้อืสทิธกิารเช่า 
ระยะยาวจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้ให ้
เช่าช่วงกับบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 70) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้ท�าการ 
จดทะเบยีนสทิธกิารเช่าต่อกรมทีดิ่นเรยีบร้อยแล้ว โครงการประกอบ 
ไปด้วย

1. โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา  
 (สินทรัพย์เพื่อขาย)

2. โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได ้
 อย่างต่อเนื่อง)

3. โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา (สินทรัพย์ 
 ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง)

การก่อสร้างเร่ิมเมื่อปี 2557 และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ปี 2562

2. โครงการพระราม 3

โครงการขนาด 22 ไร่ 3 งาน 93.6 ตารางวา (9.1 เอเคอร์) เป็นโครงการ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ตั้งอยู่บนถนนวงแหวน 
อุตสาหกรรม พระราม 3 กรุงเทพฯ ท�าเลที่ตั้งสามารถเข้าถึง 
ทางด่วนและเครอืข่ายขนส่งมวลชนได้โดยง่าย ซึง่ท�าให้การเดนิทาง 
สะดวกสบายและเข้าถึงศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพได้ภายใน  
15 นาที โครงการประกอบไปด้วย 

1. อาคารที่อยู่อาศัย (สินทรัพย์เพื่อขาย)

2. โรงเรยีนนานาชาตชิัน้น�า (สนิทรัพย์ทีส่ร้างการรบัรูร้ายได้อย่าง 
 ต่อเนื่อง)

การก่อสร้างเริ่มเมื่อปี 2562 และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ปี 2566

3. โครงการฉะเชิงเทรา

โครงการขนาด 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา (31.2 เอเคอร์) เป็นโครงการ 
พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์แบบผสมผสาน ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฉะเชงิเทรา  
เป็นโครงการเพือ่สนบัสนุนเศรษฐกิจเกดิใหม่ (Emerging economy)  
ในภูมิภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาระเบียง 
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
ซึง่จะเป็นศนูย์กลางด้านสนิค้าอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมส่งออก 
ของประเทศไทย โครงการได้ถูกออกแบบมาให้ตรงกับการประกาศ 
ของทางการเกีย่วกบัโครงการรถไฟความเร็วสงูสายกรงุเทพ-ระยอง  
และความผันผวนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการอยู่ระหว่างพัฒนา

4. โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร ์

โครงการขนาด 13 ไร่ 89 ตารางวา (5.23 เอเคอร์) ซึ่งเป็นคอนโด 
มเินีย่มสงูแปดชัน้ มทีัง้หมด 7 อาคาร ห้องชดุ 1-2 ห้องนอน จ�านวน  
1,059 ห้อง พื้นที่ขายทั้งหมด 45,000 ตารางเมตร โครงการตั้งอยู่ 
บนถนนศรีนครินทร์และอยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์  
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงการมสีิง่อ�านวยความสะดวกอย่างมากมายอาทเิช่นสระว่ายน�า้ 
ขนาดใหญ่ ห้องออกก�าลังกาย สวนขนาดใหญ่และร้านค้า 

การก่อสร้างโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ขายหมดและปิด 
โครงการแล้วในปี 2561

ธุรกิจก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์
มุ่งการลงทุนไปท่ีโอกาสทางธุรกิจนอกตลาดซ่ึงเข้าถึงได้ยากและ 
มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

1. โครงการ OVINGDEAN

โครงการเป็น อาคาร และสิ่งปลูกสร้างขนาด 881,654 ตารางฟุต 
ซึง่ปัจจบุนัมผีูเ้ช่าทรพัย์สนิดังกล่าวเพือ่ประกอบธุรกจิด้านการศกึษา  
บริษทัท่ีเข้าลงทุนคอืบรษิทั ซีจยีเูค 1 จ�ากดัซ่ึงเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั  
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 ซีจยูีเค 1 ได้เข้าลงทุนใน Ovingdean Hall  
ตั้งอยู่ที่เมืองไบรตัน ประเทศสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยที่ดิน  
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง ทรพัย์สนิดงักล่าวมสีญัญาเช่าระยะยาวกบั 
ผูเ้ช่าเพือ่ประกอบธรุกจิด้านการศึกษา ทรพัย์สนิประกอบไปด้วย อาคาร 
ซึง่เป็นอาคารส�านกังาน ท่ีพกั อาคารเรยีนและสิง่อ�านวยความสะดวก  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 

14 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดปี 2575 มีอัตราเช่า 100%

2. โครงการ ANCHORAGE POINT

บริษัท ได้ลงทุนใน อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตั้งอยู่ที่เมือง

ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ผ่านการจัดตั้งบริษัท เอพียูเค 

จ�ากัด ซึ่งอาคารศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาว โดยมี

อัตราการเช่า 100% และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 บริษัทมี

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้จ�าหน่ายเงินลงทุน

ทั้งหมดในบริษัท เอพียูเค จ�ากัด ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อ

การลงุทนในอสังหาริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทยที่มีสินทรัพย์

อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ

กองทรัสต์ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น

วันแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

บรษิทัและบรษิทัย่อยมุง่เน้นการประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ และ

มกีลยทุธ์การลงทนุในสนิทรพัย์สองประเภทซึง่ทางกลุม่ได้ประกอบ

ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย์ด้วยพอร์ตโฟลโิอทีส่มดลุระหว่างสนิทรพัย์เพือ่

ขายและสินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา (4.2 เอเคอร์)

ประเภท โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่

ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวนห้องพัก 101 ห้องสวีท

จุดเด่นโครงกำร • โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ที่มีแต่ห้องสวีททั้งหมดและทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น�้าเจ้าพระยาได้ 
 เป็นอย่างดี

• เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่มีวิลล่าติดริมแม่น�้าเจ้าพระยา

• โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายในที่หรูหรา และให้ความ 
 เป็นส่วนตัวแก่ผู้เข้าพักอย่างสูงสุด

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

สินทรัพย์ประเภทนี้สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1. โรงแรมคำเพลลำ กรุงเทพ

 รำยละเอียดโครงกำร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

2. โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ 22 ไร่ (9 เอเคอร์)

ประเภท โรงแรมสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง

ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวนห้องพัก 299 ห้อง

จุดเด่นโครงกำร • การออกแบบและตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ทซึ่งมีสวนที่ออกแบบให้มีลักษณะต่างกันหลายรูปแบบ

• โรงแรมมีพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ (9 เอเคอร์) และมีหน้ากว้างติดริมแม่น�้าเจ้าพระยาถึง 200 เมตร

• โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายในที่หรูหรา และใช้ 
 วัสดุที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

• ห้องแกรนด์ บอลรูมที่มีพื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร ซึ่งจะเป็นห้องจัดเลี้ยงริมน�้าขนาดใหญ่ท่ีสุด 
 ในกรุงเทพฯ

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

3. โรงเรียนนำนำชำติ ที่พระรำมสำม

 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา

ประเภท โรงเรียนนานาชาติชั้นน�า

ที่ตั้ง ถนนพระรามสาม วงแหวนอุสาหกรรม เขตช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร

จ�านวนนักเรียนสูงสุด 1,750 คน

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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75
รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สินทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทวางต�าแหน่ง “สินทรัพย์เพื่อขาย”ด้วยเอกลักษณ์โครงการ “ดีที่สุดในกลุ่ม (Best in Class)”และ “ความสามารถในการสร้างผลก�าไร 
ที่เหนือกว่า” และสินทรัพย์เพื่อขายท�าให้การพัฒนาโครงการไม่เพียงแค่สร้างรายได้ที่สูงกว่า แต่ท�าให้บริษัทเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ม ี
ลักษณะเฉพาะ

1. โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้ำเจำ้พระยำ

 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขาย

ประเภท ที่อยู่อาศัย

ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

รำยละเอียดโครงกำร อาคารชุดพักอาศัยสูง 73 ชั้น จ�านวน 366 ยูนิต โดยคาดว่าจะแบ่งเป็น

ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน จ�านวน 38 ยูนิต 

ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน จ�านวน 235 ยูนิต 

ห้องพักแบบ 3 ห้องนอน จ�านวน 55 ยูนิต 

ส่วนที่เหลือเป็นห้องพักแบบ 4-5 ห้องนอน และเพ้นท์เฮาส์ รวมจ�านวน 38 ยูนิต 

จุดเด่นโครงกำร • โครงการระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

• ตัง้อยูใ่นท�าเลทีมี่ศกัยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นทีด่นิตดิแม่น�า้เจ้าพระยา ซึง่เป็นทีด่นิตดิรมิแม่น�า้ขนาด 
 ใหญ่ที่ไม่สามารถหาที่ดินในขนาดและท�าเลใกล้เคียงกันได้ อีกทั้งยังใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 กรุงเทพ สถานีสะพานตากสิน เพียง 800 เมตรและอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง 2 กิโลเมตร 

• โครงการมีสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น ทนัสมยั และสวยงาม รวมทัง้เน้นการตกแต่งภายในทีห่รหูรา และใช้วัสดุ 
 ที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

• ผู้อยู่อาศัยสามารถรับบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการที่อยู่ใกล้เคียงได้

• มีการบริหารงานโดยนักบริหารงานมืออาชีพ ซึ่งเป็นเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก

พื้นที่ขำย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร

รำคำขำยเฉลี่ย ประมาณ 330,000 บาทต่อตารางเมตร

มูลค่ำโครงกำร ประมาณ 21,000 ล้านบาท 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

กำรก่อสร้ำง คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2562
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76
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

2. โครงกำรที่อยู่อำศัยแนวสูงที่พระรำม 3

 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขาย

ประเภท ที่อยู่อาศัย

ที่ตั้ง ถนนพระรามสาม วงแหวนอุตสาหกรรม เขตช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ อาคารที่อยู่อาศัย (รายละเอียดอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การก่อสร้าง การก่อสร้างเริ่มในปี 2562 คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2565

3. โครงกำรอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขาย

ประเภท ที่อยู่อาศัย

ที่ตั้ง ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 (ศรีนครินทร์ 40) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ 13 ไร่ 89 ตารางวา (5.23 เอเคอร์)

พื้นที่ขาย 45,000 ตารางเมตร

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

จุดเด่นโครงการ โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ในซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 อยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ 
สิง่อ�านวยความสะดวกประกอบด้วยสระว่ายน�า้ขนาดใหญ่ ห้องออกก�าลงักาย สวนพกัผ่อนขนาดใหญ่ ร้านค้า  
และอื่นๆ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ระดับล่างถึงปานกลาง รายรับรวมต่อเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป 

ราคาขายเฉลี่ย ประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร

มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,700 ล้านบาท

ระยะเวลาด�าเนินการ การก่อสร้างโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ขายหมดและปิดโครงการแล้วในปี 2561

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

4. โครงกำร Ovingdean

 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขาย

ประเภท ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

ที่ตั้งทรัพย์สิน เมืองไบรตัน ประเทศสหราชอาณาจักร

พื้นที่ให้เช่า 881,654 ตารางฟุต

รายละเอียดโครงการ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจด้านการศึกษา

อัตราการเช่า 100%

ระยะเวลาสัญญาเช่า สัญญาเช่าสิ้นสุดปี 2575

5. โครงกำร Anchorage Point

 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท เอพียูเค จ�ากัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขาย

ประเภท อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ที่ตั้งทรัพย์สิน เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

สถานะ สัญญาเช่าระยะยาวสิ้นสุดสัญญาในปี 2576 โดยมีอัตราการเช่า 100% และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  
บริษัทมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้จ�าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอพียูเค จ�ากัด  
ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงุทน 
ในอสงัหารมิทรพัย์กองแรกของประเทศไทยทีม่สีนิทรพัย์อยูใ่นต่างประเทศ ซึง่แล้วเสรจ็เมือ่วนัท่ี 15 ธันวาคม  
2558 และกองทรัสต์ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  
2558
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รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

รำยได้
ด�ำเนิน
กำรโดย

ส�ำหรับปี
2559

ส�ำหรับปี
2560

ส�ำหรับปี
2561

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

รายได้จากการขายอาคารชุด บริษัท 351.56 59.58 908.59 82.03 244.06 66.03

รายได้ค่านายหน้า บริษัท 1.11 0.19 1.06 0.10 0.47 0.13

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

CGUK1 27.00 4.58 52.51 4.74 51.39 13.90

รายได้ดอกเบี้ย บริษัท 1.62 0.28 3.15 0.28 5.22 1.41

LH 0.56 0.09 1.90 0.17 1.54 0.42

BCEG - - - - 1.86 0.51

LURH 0.18 0.03 0.18 0.02 - -

LWR 0.19 0.03 0.18 0.02 - -

LWH 0.17 0.03 0.17 0.02 - -

CER 0.12 0.02 0.12 0.01 0.12 0.03

CGUK1 0.05 0.01 0.03 - 0.08 0.02

รายได้เงินปันผล บริษัท 8.78 1.49 4.24 0.38 5.36 1.44

CGDDP 80.81 13.69 - - - -

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

CGUK1 7.56 1.28 4.35 0.39 - -

ก�าไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า

บริษัท 42.57 7.21 - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

บริษัท 63.39 10.74 (0.19) (0.02) 43.22 11.69

LH (11.24) (1.90) 125.03 11.29 8.09 2.19

BCEG - - - - (0.14) (0.04)

CGDDP - - - - (0.01) -

HK (0.03) (0.01) 0.02 - - -

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว บริษัท 4.00 0.68 - - - -

ก�าไรจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุชัว่คราว บริษัท 0.01 - - - 0.50 0.14

รายได้อื่น บริษัท 10.31 1.75 1.98 0.18 0.77 0.21

LH 1.13 0.19 4.32 0.39 7.06 1.91

BCEG 0.22 0.04 - - 0.04 0.01

รวมรำยได้ 590.07 100.00 1,107.64 100.00 369.63 100.00

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์หลักดังนี้

รำยได้

ส�ำหรับปี
2559

ส�ำหรับปี
2560

ส�ำหรับปี
2561

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายอาคารชุด 351.56 59.58 908.59 82.03 244.06 66.03

รายได้ค่านายหน้า 1.11 0.19 1.06 0.10 0.47 0.13

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 27.00 4.58 52.51 4.74 51.39 13.90

รายได้ดอกเบี้ย 2.89 0.49 5.73 0.52 8.82 2.39

รายได้เงินปันผล 89.59 15.18 4.24 0.38 5.36 1.44

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

7.56 1.28 4.35 0.39 - -

ก�าไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 42.57 7.21 - - - -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 52.12 8.83 124.86 11.27 51.16 13.84

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 4.00 0.68 - - - -

ก�าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 0.01 - - - 0.50 0.14

รายได้อื่น 11.66 1.98 6.30 0.57 7.87 2.13

รวมรำยได้ 590.07 100.00 1,107.64 100.00 369.63 100.00
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

1. ภ�พรวมธุรกิจ

บริษทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) หรอื  
CGD ด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวเน่ืองกับอสังหาริมทรัพย์ในด้านการ 
พัฒนาและการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ ทัง้ในและต่างประเทศตัง้แต่ 
ปี 2553 เป็นต้นมา ในส่วนของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ในปี 2558 นับว่าบริษัทประสบความส�าเร็จอย่างสูงจากการเปิดตัว 
โครงการโฟร์ซีซั่นส์ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ซึ่งเป็นโครงการ 
แบบผสมผสานริมแม่น�า้เจ้าพระยา โดยโครงการได้รับการตอบรับ 
ที่ดีมากในวงกว้างหลังเปิดตัวไปในเดือนมกราคม 2558 สามารถ 
ท�าลายสถิติหลายด้านของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องราคาหรือการทุบสถิตยอดขายสูงสุดในโรดโชว์ต่างประเทศ  
ที่ส�าคัญคือโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ได้รับ 
การยอมรบัว่าเป็นบรรทดัฐานใหม่ส�าหรบัโครงการทีพ่กัอาศยัระดบั 
ซูเปอร์ลักชัวรี่ในเอเชีย ความส�าเร็จเหล่าน้ีย่อมมีผลต่อราคาของ 
ยนูติทีเ่หลอือยูท่�าให้บรษิทัสามารถสร้างรายได้ทีส่งูมากขึน้ในอนาคต  
โดยมียอดจองจากการเปิดขายโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์  
กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา อย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่เปิดตวัโครงการ 
ในเดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และในส่วนของโครงการ 
อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ได้ท�าการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในช่วงปลายปี  
2558 และมีการขายรวมถึงโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี  
2560 ได้มีการเปิดเฟสที่ 4 ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของโครงการและ 
ได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยสร้างรายได้ให้กับบริษัทในปี 2560  
ถึง 908.6 ล้านบาท ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์  
โดยยังคงเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทในปี 2560 และ 2561 
โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ปิดการขายส�าหรับโครงการ 
อลิเีม้นท์ ศรนีครินทร์แล้ว อย่างไรกต็ามปัจจบุนับรษิทัอยูใ่นระหว่าง 
การเตรียมการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท 
ต่อไป ส�าหรบัธุรกจิด้านการลงทุน ในระหว่างปี 2559 บรษิทั ซจียูีเค 1  
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล  
พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 96.45)  
ได้เข้าซือ้ทรพัย์สนิ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบด้วย 
ที่ดิน 20.24 เอเคอร์ (ประมาณ 881,654 ตารางฟุต) อาคารเรียน  
หอพัก สิ่งอ�านวยความสะดวกรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  
มูลค่า 842 ล้านบาท ทรัพย์สินดังกล่าวได้มีสัญญาเช่ากับผู้เช่า 
รายหนึ่งซึ่งใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการประกอบธุรกิจโรงเรียนโดย 
สัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 15 ปี ซึ่งปี 2560 และ 2561  
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทได้ถึง 52.5 และ 51.4 ล้านบาท

ภาพรวมธุรกิจในปี 2561

บรษิทั คนัทร่ี กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

(“กลุ่มบริษัท”) รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 โดยมี 

ขาดทุนสุทธิจ�านวน 542.4 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 180.5  

จากปีที่ผ่านมา และรายได้รวมลดลงร้อยละ 66.6 จากปีที่ผ่านมา  

และบริษัทรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 โดยมีขาดทุน 

สทุธ ิ231.6 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 574.5 จากปีทีผ่านมา  

และรายได้รวมลดลงร้อยละ 59.5 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุหลัก 

เกิดจากการลดลงของรายได้จากโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 

ซึง่ได้ปิดโครงการลงในปี 2561 อย่างไรกต็ามในปี 2562 กลุม่บริษทั 

มีแผนจะรับรู้รายได้ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ซึ่งประกอบ 

ด้วยโครงการโฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ โรงแรม 

คาเพลลากรุงเทพและโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้า 

เจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการเป็น

อย่างมาก 

พัฒนาการที่สำาคัญในปี 2561

• โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ได้ปิดโครงการลงในปี 2561  

 เนื่องจากขายห้องชุดหมดทั้งโครงการ

• โครงการเจ้าพระยา เอสเตท มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 

 ไปอย่างมาก ซึ่งทั้ง 3 โครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

 เจ้าพระยา เอสเตท จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2562 ซึ่งประกอบ 

 ด้วยโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ คาดว่า 

 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่จดทะเบยีนสทิธกิารเช่าในไตรมาส  

 1 ปี 2562 โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว 

 เสรจ็และเปิดด�าเนินกจิการในไตรมาส 2 ปี 2562 และโรงแรม 

 โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา คาดว่าจะท�าการ 

 ก่อสร้างเสร็จและเปิดด�าเนินกิจการในครึ่งปีหลังของปี 2562

• โครงการพระราม 3 ซึ่งมีการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นที่ดินใน 

 ระหว่างปี 2560 นั้น ในปี 2561 ได้มีความคืบหน้าในการ 

 วางแผนด�าเนินธุรกิจไปอย่างมาก โดยในวันที่ 21 มกราคม  

 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให ้

 บริษัทลงทุนในโครงการโรงเรียนนานาชาติบนที่ดินขนาด 16  

 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา จากพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 

 พระราม 3 โดยมีเงินลงทุนจ�านวนไม่เกิน 3,742 ล้านบาท 

คำ�อธิบ�ยก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ปี ควำมเห็น/ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ผลก�รดำ�เนินง�น

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2559 และ 2560 จ�านวน  
590.1 ล้านบาทและ 1,107.6 ล้านบาทตามล�าดับ เพิ่มขึ้น จ�านวน  
517.5 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 87.7 และมรีายได้รวมในปี 2560  
และ 2561 จ�านวน 1,107.6 ล้านบาทและ 369.6 ล้านบาท ตามล�าดบั  
ลดลงจ�านวน 738.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 66.6 รายได้ส่วนใหญ่ 
มาจากการขายอาคารชุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.6 และร้อยละ 82.0  
ของรายได้รวมส�าหรับปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับและคิดเป็น 
ร้อยละ 82.0 และร้อยละ 66.0 ของรายได้รวมส�าหรบัปี 2560 และ  
2561 ตามล�าดับ ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นเช่น รายได้เงินปันผล  
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้ค่าเช่าจาก 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ก�าไรจากการซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น

• รายได้จากการขายอาคารชุด 

บริษัทเริ่มรับรู ้ รายได ้จากการขายอาคารชุดอิลี เม ้นท ์  
ศรีนครินทร์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 โดยส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้จากการโอน 
กรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  
จ�านวน 244.1 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 664.5 ล้านบาทหรือ 
ลดลงร้อยละ 73.1 เปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของ 
ปี 2560 ทั้งนี้ยอดขายลดลงสืบเนื่องจากโครงการ อิลีเม้นท์  
ศรีนครินทร์ ได้ปิดโครงการลงในปี 2561 

• รายได้อื่น 

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้อื่น 
จ�านวน 199.0 ล้านบาท และ 125.5 ล้านบาท ตามล�าดับ  
ลดลงจ�านวน 73.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.9 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับปี 2560 ถึงแม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะม ี
รายได้ดอกเบีย้เพิม่ขึน้ จ�านวน 3.1 ล้านบาทหรือเพิม่ข้ึนร้อยละ  
54.4 แต่ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง 
จ�านวน 73.7 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 59.1 สาเหตุส�าคัญ 
ที่ท�าให้ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง 

คือในระหว่างปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก ในขณะที ่
ปี 2561 เงนิบาทแขง็ค่าข้ึนน้อยกว่าเมือ่เปรียบเทยีบกบัปี 2560  
อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยในประเทศมีการกู้ยืมเงินในสกุล 
ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากใน 
ระหว่างปี 2561 นอกจากนั้นก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจ�านวน 4.5 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 100.0 

ค่าใช้จ่าย

บรษิทัและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายรวมในปี 2559 และ 2560 จ�านวน  
944.0 ล้านบาท และ 1,304.0 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 
จ�านวน 360.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.1 และมีค่าใช้จ่าย 
รวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 จ�านวน  
1,304.0 ล้านบาท และ 912.4 ล้านบาท ตามล�าดับ ลดลงจ�านวน  
391.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.0 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก 
ต้นทนุขายอาคารชดุซึง่คดิเป็นร้อยละของรายได้รวมส�าหรับปี 2559  
และ 2560 จ�านวน 37.0 และ 49.1ตามล�าดับ และคิดเป็นร้อยละ 
ของรายได้รวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561  
จ�านวน 49.1 และ 39.7 ตามล�าดับ ส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนในการ 
จัดจ�าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหาร และต้นทุนทางการเงิน

• ต้นทุนขายอาคารชุด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัท 
มีต้นทุนขายอาคารชุดจ�านวน 218.5 ล้านบาท และ 544.4  
ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ 37.0 และ 49.1 ของรายได้ 
จากการขายอาคารชดุ ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้น 
ร้อยละ 37.9 และ 40.1 ของรายได้จากการขายอาคารชุด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัท 
มีต้นทุนขายอาคารชุดจ�านวน 544.4 ล้านบาท และ 146.9  
ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ 49.1 และ 39.7 ของรายได้ 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

จากการขายอาคารชุด ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้น 
ต้นร้อยละ 40.1 และ 39.8 ของรายได้จากการขายอาคารชุด

• ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย (ค่าใช้จ่ายในการขาย)

ต้นทนุในการจดัจ�าหน่าย ประกอบด้วยค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายทาง 
การตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการ 
โอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุน 
ในการจัดจ�าหน่ายจ�านวน 273.9 ล้านบาท และ 286.5 ล้านบาท  
ตามล�าดับ โดยต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจ�านวน 12.6  
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
ส่วนใหญ่เป็นมาจากค่าส่งเสริมการขายของโครงการ อลิเีม้นท์  
ศรีนครินทร์

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัและ 
บรษิทัย่อยมต้ีนทนุในการจดัจ�าหน่ายจ�านวน 286.5 ล้านบาท  
และ 180.5 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยต้นทนุในการจดัจ�าหน่าย 
ลดลงจ�านวน 106.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.0 ซึ่ง 
สอดคล้องกับโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ได้ปิดการขาย 
ในระหว่างปี 2561 ประกอบกับมีการกิจกรรมทางการตลาด 
ของโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ  
แม่น�้าเจ้าพระยาลดลง

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าใช้จ่าย 
สาธารณูปโภค ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่าย 
เบด็เตลด็ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการ 
บรหิารจ�านวน 203.9 ล้านบาท และ 207.4 ล้านบาท ตามล�าดบั  
โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจ�านวน 3.5 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 โดยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มากจาก 
จากการเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนพนักงาน และผู้บริหารตาม 
ผลประกอบการของบริษัท และจากการขยายกิจการของกลุ่ม 
บรษิทัอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้ในปี 2560 บรษิทั แลนด์มาร์ค  
โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ร้อยละ 70) ได้บนัทึก 
ขาดทุนจากจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร จ�านวน 30.73 ล้านบาท  
เพราะต้องทุบท�าลายอาคารส�านักงานขายโครงการเจ้าพระยา 
เอสเตทเรว็กว่าแผนเดมิทีก่�าหนดไว้ เพือ่จะน�าพืน้ทีซ่ึง่เป็นทีต่ัง้ 
ของอาคารส�านกังานขายไปก่อสร้างโรงแรม โฟร์ ซซีัน่ส์ เพ่ือให้ 
เป็นไปตามแผนการก่อสร้างต่อไป ถงึแม้ว่าเป็นค่าทีป่รกึษาของ 
กลุ่มบริษัทจะลดลงประมาณ 62.33 ล้านบาท โดยในจ�านวน 
ดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาจากการขายเงินลงทุนของบริษัทซีจีดี  
ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 100 ลดลงทั้งจ�านวน 43.8 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย 
ก่อนท�ารายการในการซื้อสินทรัพย์ท่ีต่างประเทศของบริษัท  

ซจียีเูค 1 จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ทีบ่รษิทัลงทนุโดยผ่านบรษิทั  
ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 96.45) ลดลงจ�านวน 10 ล้านบาท แต่ก็ยังน้อยกว่า 
การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร และ 
ขาดทุนจากจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรข้างต้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัท 
และบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารจ�านวน 207.4 ล้านบาท  
และ 209.2 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 1.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดย 
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มากจากจากการเพิ่มขึ้นของค่า 
ตอบของแทนพนักงานและผู้บริหาร 

• ต้นทุนทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัท 
และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 205.2 ล้านบาท  
และ 211.4 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ�านวน 6.2 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 สาเหตุหลักเกิดจากในไตรมาสที่ 4  
ปี 2559 บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัท 
ลงทนุโดยผ่านบรษิทั ลดีด้ิง สคลู พาร์ทเนอร์ชพิ จ�ากดั (บรษิทั 
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 96.45)ได้กู้ยืมเงินจากสถาบัน 
การเงินต่างประเทศเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ท�าให้มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นในปี 2560

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัและ 
บริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 211.4 ล้านบาท และ  
330.1 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�านวน 118.7 ล้านบาท  
หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 56.1 เกดิจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว และ 
การกูย้มืเงินระยะยาว เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมุนเวยีน และใช้เพือ่ 
ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท

• รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษัิทและบรษิทัย่อย 
มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 2.0 ล้านบาท ในขณะที่ส�าหรับ 
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้ 
ภาษเีงนิได้จ�านวน 3.0 ล้านบาท โดยรายได้ภาษีเงนิได้เพิม่ขึน้ 
จ�านวน 5.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 250.0 สาเหตุหลัก 
มาจากในระหว่างปี 2560 บรษิทั ซีจยีเูค 1 จ�ากดั ซึง่เป็นบริษทั 
ย่อยที่บริษัทลงทุนโดยผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ  
จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 96.45) สามารถใช ้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
การลงทุนได้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัท 
และบริษัทย่อยมีรายได้ภาษีเงินได้จ�านวน 3.0 ล้านบาท และ  

คำ�อธิบ�ยก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

0.3 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่ลดลงจ�านวน 2.7 ล้านบาทหรอืลด 
ลงร้อยละ 90.0 สาเหตุหลักมาจากในระหว่างปี 2560 บริษัท  
ซีจียูเค 1 จ�ากัด ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

• กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัท 
และบรษิทัย่อยมผีลขาดทนุสทุธ ิจ�านวน 355.8 ล้านบาท และ  
193.4 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งลดลงจ�านวน 162.4 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 45.6 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่าง 
มีนัยส�าคัญของรายได้หลักจากการขายอาคารชุดโครงการ  
อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจ�านวน 557.0 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 158.4 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา 
เดียวกันของปี 2559

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัท 
และบรษิทัย่อยมผีลขาดทนุสทุธ ิจ�านวน 193.4 ล้านบาท และ  
542.5 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจ�านวน 349.1  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 180.5 สาเหตุหลักมาจากการ 
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญของรายได้หลักจากการขายอาคารชุด 
โครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์สืบเนื่องจากปิดโครงการ ซึ่ง 
ลดลงจ�านวนจ�านวน 664.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.1  
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2560

3. ฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
และ 2560 จ�านวน 12,667.3 ล้านบาท และ 16,782.3 ล้านบาท  
ตามล�าดับ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจ�านวน 4,115.0 ล้านบาท คิดเป็น 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 สินทรัพย์ที่ส�าคัญ ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ที่ดินและต้นทุนโครงการ 
ระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็น 
หลักประกัน เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ 
เพือ่การลงทนุ ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ สิทธกิารเช่า และค่าความนยิม  
เป็นต้น

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวมทัง้ 
สิ้นจ�านวน 24,401.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2560 จ�านวน 7,618.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.4

สินทรัพย์หมุนเวียน

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
2559 และ 2560 จ�านวน 4,731.7 ล้านบาทและ 5,405.5 ล้านบาท  
ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 37.4 และร้อยละ 32.2 ของสินทรัพย ์
รวม ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 
หมุนเวียนรวม จ�านวน 9,387.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.5  
ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญ ดังนี้

• เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ  
2561 มีจ�านวน 0.8 ล้านบาท 0.0 ล้านบาท และ 100.5 บาท  
ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ 0.0 ร้อยละ 0.0 และร้อยละ 0.4 ของ 
สินทรัพย์รวม ตามล�าดับ ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีสภาพคล่อง 
เพ่ิมขึ้นจึงน�าเงินส่วนหน่ึงไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้า 
ประเภทตราสารหนีจ้�านวน 100.5 ล้านบาท จงึท�าให้เงนิลงทนุ 
ชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจ�านวน 100.5  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2559 และ 2560 มีจ�านวน 1,498.4 ล้านบาท และ 1,269.3  
ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 11.8 และร้อยละ 7.6  
ของสนิทรพัย์รวม ตามล�าดบั ซึง่เพิม่ขึน้ จ�านวน 229.1 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุ 
ที่ส�าคัญเกิดจากการรับช�าระเงินจากลูกหนี้อื่นจ�านวน 458.9  
ล้านบาท อย่างไรกต็ามเงนิมดัจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างทีจ่่าย 
ล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาโครงการเจ้าพระยา เอสเตท เพิ่มขึ้น 
จ�านวน 232.4 ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2561 มีจ�านวน1,498.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของ 
สนิทรัพย์รวม ซึง่เพ่ิมขึน้ จ�านวน 229.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ  
18.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุ 
ที่ส�าคัญเกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 86.5 ล้านบาท  
เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาโครงการเจ้าพระยา  
เอสเตท เพิ่มขึ้นจ�านวน 93.6 ล้านบาท 

• ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจ�านวน 2,028.0  
ล้านบาท และ 3,465.7 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ  
16.0 และร้อยละ 20.7 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 70.9 จากปี 2559 หรอืเพิม่ขึน้จ�านวน 1,437.7 ล้านบาท  
สาเหตทุีส่�าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิและต้นทนุโครงการ 
ระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคของโครงการ โฟร์ซีซั่นส์  
ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วน 
หนึ่งของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินและ 
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคจ�านวน 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

5,792.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 ของสินทรัพย์รวม  
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.1 จากปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นจ�านวน  
2,327.0 ล้านบาท สาเหตุท่ีส�าคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ 
ค่าก่อสร้างอาคารชุดโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์  
กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
เจ้าพระยา เอสเตท ซ่ึงการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปอย่าง 
มากในปี 2561

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  
2560 มีจ�านวน 146.0 ล้านบาท และ 245.4 ล้านบาท  
ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.5 ของสนิทรพัย์รวม  
ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.1 จากปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น 
จ�านวน 99.4 ล้านบาท สาเหตุท่ีส�าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของ 
ลกูหนีก้รมสรรพากร ซึง่เป็นภาษซีือ้จากการก่อสร้างโครงการ  
โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 
หมุนเวียนอื่นจ�านวน 477.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0  
ของสินทรัพย์รวม โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 94.6 จากปี 2560  
หรือเพิ่มขึ้นจ�านวน 232.1 ล้านบาท สาเหตุที่ส�าคัญเกิดจาก 
การเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีกรมสรรพากร ซ่ึงเป็นภาษีซื้อจากการ 
ก่อสร้างโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ  
แมน่�้าเจา้พระยา ซึ่งเพิม่ขึ้นตามความคืบหน้าของการกอ่สรา้ง 
โครงการดังกล่าว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

• เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2559 และ 2560 มีจ�านวน 801.4 ล้านบาท และ 1,581.8  
ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 6.3 และร้อยละ 9.4  
ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.4 จากปี  
2559 หรือเพิ่มขึ้นจ�านวน 780.4 ล้านบาท สาเหตุที่ส�าคัญ 
เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน 
การช�าระเงินตามสัญญาก่อสร้างของโครงการเจ้าพระยา เ 
อสเตท และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ ใช ้ เป ็น 
หลักประกันการช�าระเงินคืนหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิน 
ฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลักประกันจ�านวน 1,764.9 ล้านบาท  
คดิเป็นร้อยละ 7.2 ของสนิทรพัย์รวม โดยเพิม่ข้ึนร้อยละ 11.6  
จากปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นจ�านวน 183.1 ล้านบาท สาเหต ุ
ที่ส�าคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็น 
หลักประกันการช�าระเงินตามสัญญาก่อสร้างของโครงการ 
เจ้าพระยา เอสเตท 

• เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ  
2561 มีจ�านวน 403.3 ล้านบาท 307.1 ล้านบาท และ 219.0  
ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ร้อยละ 1.8 และ 
ร้อยละ 0.9 ของสินทรัพย์รวม โดยยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  
ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน  
88.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.7 เกิดจากการวัดมูลค่า 
เงินลงทุนตามราคาตลาดซึ่งมีการปรับตัวลดลง

• เงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
2560 และ 2561 มจี�านวน 863.3 ล้านบาท 895.5 ล้านบาท  
และ 895.5 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ร้อยละ  
5.3 และร้อยละ 3.7 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยในปี  
2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 32.2 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 3.7 สาเหตทุีส่�าคญัเกดิจากการเพิม่ข้ึนของค่าก่อสร้าง 
จ่ายล่วงหน้าให้กับผู ้รับเหมาก่อสร้างเพื่อน�าไปใช้ในการ 
ก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีซ่ัน  
กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
เจ้าพระยา เอสเตท ในขณะที่ปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
จากปี 2560 

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  
2560 มีจ�านวน 842.7 ล้านบาท และ 845.7 ล้านบาท ตาม 
ล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 6.7 และร้อยละ 5.0 ของสินทรัพย์รวม  
ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น 
จ�านวน 3.0 ล้านบาท สาเหตุที่ส�าคัญเกิดจากในปี 2560 ได้ม ี
การประเมนิมลูค่ายตุธิรรมใหม่ โดยมกี�าไรจากการปรบัมูลค่า 
ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรัพย์เพ่ือการลงทนุ จ�านวน 4.5 ล้านบาท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีสงัหารมิทรพัย์ 
เพื่อการลงทุน จ�านวน 789.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2  
ของสินทรัพย์รวม โดยลดลงร้อยละ 6.7 จากปี 2560 หรือ 
ลดลงจ�านวน 56.5 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุเกิดจากผลต่างของ 
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงินตราต่างประเทศ

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560  
และ 2561 มีจ�านวน 1,240.3 ล้านบาท 3,945.0 ล้านบาท  
และ 7,558.1ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.8  
ร้อยละ 23.5 และร้อยละ 31.0 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ  
โดยสาเหตุที่ท�าให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนในแต่ละป ี
เน่ืองจากการรับรู ้ต้นทุนค่าก่อสร้างของโรงแรมคาเพลลา 
กรุงเทพและโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา  

คำ�อธิบ�ยก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
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ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท นอกจากนั้น 
ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้เข้าท�ารายการซื้อและรับโอน 
กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของบรษิทั โพรฟิท  
เวนเจอร์ส (“PVL”) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จ�านวน  
929,832,727 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท เพือ่เสนอขาย 
ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ PVL  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  
1,022,816,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวท�าให้บริษัทมีท่ีดิน 
เพิ่มขึ้น 203.4 ล้านบาท และในปี 2561 และ 2560 บริษัท 
ได้ซือ้ทีด่นิบนถนนวงแหวนอตุสาหกรรม (พระราม 3) จ�านวน  
338.5 ล้านบาท และ 1,645.9 ล้านบาท ตามล�าดับ  
เพื่อพัฒนาโครงการพระราม 3 โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ 
พัฒนาโครงการ ส่งผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
จ�านวน 3,613.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.6 และ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2559 จ�านวน 2,704.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 218.1 

• สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
มีจ�านวน 100.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.8 ร้อยละ 0.6  
และร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยสิทธิการ 
เช่าประกอบไปด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าธรรมเนียม 
ในการโอน และค่าเช่าในระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน

• ค่าความนิยม

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
มีจ�านวน 3,614.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.5 ร้อยละ  
21.6 และร้อยละ 14.9 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ ค่าความ 
นิยมดังกล่าวเป็นผลจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับและการ 
ค�านวณต้นทุนการรวมธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีราคายุติธรรม 
ของตราสารทุนทีมี่หลกัฐานสนับสนนุท่ีชดัเจนมากกว่า เนือ่งจาก 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงใช้มูลค่า 
ยุติธรรมของตราสารทุนบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์  
จ�ากัด (มหาชน) ก่อนการรวมธุรกิจเป็นฐานในการค�านวณ 
ต้นทนุการรวมธรุกจิแบบย้อนกลบั ส่วนต่างของต้นทนุการรวม 
ธรุกิจทีส่งูกว่าส่วนได้เสียของผูถู้กซือ้ทางบญัชใีนมลูค่ายตุธิรรม 
สุทธิแสดงเป็นค่าความนิยม

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเงิน 
ค�า้ประกนัตามสญัญา และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าโดยสนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560  
มีจ�านวน 66.2 ล้านบาท และ 64.2 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่ง 
คดิเป็นร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.4 ของสนิทรพัย์รวม ตามล�าดบั  

ลดลงจ�านวน 2.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 สาเหต ุ
ที่ส�าคัญเกิดจากการบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ�ากัด  
(บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ได้รับเงินค�้าประกัน 
ตามสญัญาขายเงนิลงทนุคนืในปี 2560 จ�านวน 21.8 ล้านบาท  
ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นจะเพิ่มขึ้นตามธุรกรรมของ 
บริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังน้อยกว่าการลดลงจาก 
ของเงนิค�า้ประกนัตามสญัญาขายเงนิลงทนุจงึส่งผลให้สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียนอื่น จ�านวน 28.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1  
ของสินทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
จ�านวน 35.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.8 สาเหตุ 
ที่ส�าคัญเกิดจากการจัดประเภทค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่จะใช้ 
ประโยชน์ในอีก 1 ปี จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็น 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
และ 2560 จ�านวน 6,694.3 ล้านบาท และ 10,868.2 ล้านบาท  
ตามล�าดับ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจ�านวน 4,173.9 ล้านบาท คิดเป็น 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้ง 
สิ้นจ�านวน 19,174.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2560 จ�านวน 8,306.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.4 

หน้ีสินท่ีส�าคัญ ได้แก่ เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  
เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้ 
ค่าก่อสร้าง เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาว เป็นต้น

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อย 
มหีนีส้นิหมนุเวยีนจ�านวน 3,243.0 ล้านบาท และ 5,220.0 ล้านบาท  
ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 1,977.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.0  
สาเหตุหลักเกิดจากหุ้นกู้ของบริษัทท่ีออกต้ังแต่ปี 2558 จะครบ 
ก�าหนดในปี 2561 ดังนั้นจึงมีการจัดประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวจ�านวน  
1,150 ล้านบาท จากหนี้สินไม่หมุนเวียนมาเป็นหนี้สินหมุนเวียน  
ประกอบกบัในระหว่างปี 2560 บรษิทัได้ออกหุน้กูอ้าย ุ1 ปี จ�านวน  
600 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินมัดจ�ารับ 
ล่วงหน้าจากลูกค้าจากการขายอาคารชุดโครงการ โฟร์ซีซ่ันส์  
ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา เพิ่มอีกจ�านวน  
900.2 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทได้จ่ายช�าระหนี้ตั๋วแลกเงินที่ครบ 
ก�าหนดไปบางส่วนจ�านวน 805.9 ล้านบาท แต่ก็ยังน้อยกว่าการ 
เพ่ิมขึ้นของการจัดประเภทหุ้นกู้ การออกหุ้นกู้ และเงินมัดจ�ารับ 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ล่วงหน้าจากลูกค้า จึงเป็นเหตุให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิหมนุเวยีน 
จ�านวน 5,026.3 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
จ�านวน 193.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.7 สาเหตุหลักเกิดจาก 
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จ่ายช�าระเงินค่าหุ้นกู้ที่ครบก�าหนด 
จ�านวน 1,750 ล้านบาท และจ่ายช�าระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบก�าหนด 
อีกจ�านวน 230.2 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับเงินมัดจ�ารับ 
ล่วงหน้าจากลกูค้าจากการขายอาคารชดุโครงการ โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท  
เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา เพิ่มอีกจ�านวน 1,418.8  
ล้านบาท แต่ก็ยังน้อยกว่าการลดลงจากหุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน  
จึงเป็นเหตุให้หนี้สินหมุนเวียนลดลง

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 
จ�านวน 5,648.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  
จ�านวน 2,196.9 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 63.7 สาเหตหุลกัเกดิจาก 
บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
ได้รบัการสนบัสนนุทางการเงนิโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท เพ่ิมใน 
ระหว่างปี 2560 จ�านวน 2,103.5 ล้านบาท และมีหนี้ค่าก่อสร้าง 
ระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน 482.1 ล้านบาท นอกจากนั้นในปี 2560  
บริษัทได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวเพ่ิมจ�านวน 750 ล้านบาท ถึงแม้ว่า 
หนี้สินไม่หมุนเวียนจะลดลงจากการจัดประเภทหุ้นกู้ท่ีออกในปี  
2558 จ�านวน 1,150 ล้านบาท จากหน้ีสินไม่หมุนเวียนไปเป็น 
หนี้สินหมุนเวียนตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อหน้ีสินหมุนเวียน แต่ก็ยัง 
น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และ 
การออกหุ้นกู้จึงท�าให้หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสิน 
ไม่หมนุเวยีนจ�านวน 14,147.9 บาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
2560 จ�านวน 8,499.7 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 150.5 สาเหตหุลัก 
เกดิในระหว่างปี 2561 บริษทัออกหุ้นกูร้ะยะยาวเพิม่ขึน้สทุธจิ�านวน  
2,950 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน และใช้เพือ่ขยายธรุกจิ 
ของกลุ่มบริษัท ประกอบกับ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 
โครงการ เจ้าพระยา เอสเตท เพิ่มในระหว่างปี 2561 จ�านวน 
4,886.5 ล้านบาท และมีหน้ีค่าก่อสร้างระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน  
688.9 ล้านบาท 

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 
จ�านวน 6,694.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของสินทรัพย์รวม  
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 5,973.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
47.2 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้นอยู่ที่  
1.1 เท่าและอัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อยู่ที่ 0.8 เท่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 

จ�านวน 10,868.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของสินทรัพย ์

รวม และมส่ีวนของผูถื้อหุน้จ�านวน 5,914.1 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  

35.2 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้นอยู่ที่  

1.8 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อยู่ที่ 1.4 เท่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 

จ�านวน 19,174.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.6 ของสินทรัพย ์

รวม และมส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน 5,226.8 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  

21.4 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้นอยู่ที่  

3.7 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อยู่ที่ 2.8 เท่า 

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและ 

รายการเทียบเท่าเงนิสดจ�านวน 425.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559  

จ�านวน 633.4 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธ ิ

ได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 1,457.8 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่ 

มาจากการรบัเงนิมัดจ�าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้าจ�านวน 901.7  

ล้านบาท และได้รบัช�าระเงนิจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีน 

อื่น 458.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามได้ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุน 

จ�านวน 2,698.0 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อ 

สินทรัพย์ถาวร จ�านวน 1,833.3 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝาก 

ธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนัจ�านวน 869.5 ล้านบาท อย่างไรกต็าม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินสดกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 490.6  

ล้านบาท โดยเป็นการออกหุน้กูร้ะยะยาว จ�านวน 1,350.0 ล้านบาท  

และออกตั๋วแลกเงินเพิ่มจ�านวน 505.9 ล้านบาท แต่ได้จ่ายคืนเงิน 

ตั๋วแลกเงินที่ครบก�าหนดจ�านวน 1,368.7 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและ 

รายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 1,518.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  

2560 จ�านวน 1,092.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 257.1  

โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน  

จ�านวน 278.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับเงินมัดจ�าและ 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ�านวน 1,418.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

ได้ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 534.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร จ�านวน 336.9 ล้านบาท  

เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันจ�านวน 197.2  

ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินสดกิจกรรม 

จดัหาเงนิจ�านวน 1,396.4 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุน้กู้ระยะยาว  

จ�านวน 3,700 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 

จ�านวน 459.7 ล้านบาท และออกตั๋วแลกเงินเพิ่มจ�านวน 147.4  

ล้านบาท แต่ได้จ่ายคืนเงินตั๋วแลกเงินที่ครบก�าหนดจ�านวน 410.7  

ล้านบาท และช�าระคืนหุ้นกู้ระยะยาวจ�านวน 2,500 ล้านบาท

คำ�อธิบ�ยก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สรุปเงินสดสุทธิได้มำและใช้ไปในกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้

รำยกำร ส�ำหรับปี

สิ้นสุดวันที่

31 ธันวำคม 2559

ส�ำหรับปี

สิ้นสุดวันที่

31 ธันวำคม 2560

ส�ำหรับปี

สิ้นสุดวันที่

31 ธันวำคม 2561

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 669.2 1,457.8 278.6

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,785.8) (2,698.0) (534.1)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,091.8 490.6 1,396.4

4. ปัจจยัทีอ่�จมีผลต่อก�รดำ�เนินง�นหรอืฐ�นะก�รเงนิ 
 ในอน�คต

• ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและของทัว่โลกเป็นปัจจยัที่ 
 อาจมีผลต่อยอดขาย สืบเนื่องจากโครงการของบริษัทมีลูกค้า 
 เป็นทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตจิงึต้องค�านึงถงึภาวะเศรษฐกจิ 
 ของไทยและของทั่วโลก ทั้งนี้ในปี 2561ที่ผ่านมา รายรับของ 
 บริษัทเป็นไปตามคาดซึ่งยอดขายเป็นไปตามช่วงระยะการ 
 ก่อสร้างและความคืบหน้าของโครงการ ผลกระทบของภาวะ 
 เศรษฐกิจต่อยอดขายไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ

• บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น  
 ผลประกอบการของบริษัทจะขึ้นอยู่กับช่วงของการรับรู้รายได ้
 อันเนื่องมาจากโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ ของบริษัท  
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้าง 
 การรบัรูร้ายได้อย่างต่อเนือ่ง (Income assets) เช่น การลงทนุ 
 ในโครงการ โรงแรม คาเพลลา กรงุเทพ และโรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์  
 กรุงเทพ นอกจากน้ันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 
 พระราม 3 ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อขาย (For  
 sale asset) ซึ่งจะรับรู้รายได้เป็นช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อการรับรู ้
 รายได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้ยงัมปัีจจยัอืน่ๆท่ีมผีลกระทบ 
 ต่อรายได้ในอนาคตของบริษัท อาทิเช่น สภาวะการแข่งขัน  
 และ ต้นทุนการก่อสร้างเป็นต้น

• บรษิทัประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จงึต้องการเงนิทนุ 
 เพือ่น�ามาใช้ในการด�าเนินอย่างไรกต็ามทีป่ระชมุสามญั ผูถ้อืหุน้  
 ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 อนุมัติให้บริษัท 
 ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัภายในวงเงนิ 5,000 ล้านบาท  
 เพือ่ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ การลงทนุโครงการต่างๆ โดยรวมถงึ 
 การขยายธุรกจิ โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัได้ออก 
 หุ้นกู้แล้วจ�านวน 3,700 ล้านบาท โดยยังคงมีวงเงินเหลือ 
 ที่สามารถน�ามาใช้ได้อีก 1,300 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัท  
 แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ  
 70) ยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
 และพัฒนาโครงการเจ้าพระยาเอสเตททั้งโครงการ

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

บริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยต่างๆ ที่อาจ 
มผีลกระทบต่อการด�าเนินธรุกจิอย่างมนียัส�าคญั ให้สามารถควบคมุ 
และอยู่ในระดับท่ีบริษัทสามารถยอมรับได้ ท้ังนี้ปัจจัยความเสี่ยง 
หลักสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องในการรับรู้รายได้

เนื่องจากบริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี  
2553 ซึง่มกีารรบัรูร้ายได้จากสนิทรพัย์เพือ่ขายและสนิทรพัย์ทีส่ร้าง 
การรับรู้รายได้อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันมีรายได้หลักจากสินทรัพย์
เพื่อขายได้แก่ โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ที่ปัจจุบันได้ท�าการ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมทยอยรับรู้รายได้ต้ังแต่ปี 2556 และ 
โครงการโฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา  
ที่จะท�าการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาศ 1 ปี  
2562 เป็นต้นไป นอกจากนั้นบริษัทยังมีค่าเช่าจากจากโครงการ  
Ovingdean Hall School ระหว่างที่ยังไม่รับรู้รายได้จากการขาย  
ส่วนรายได้จากสินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องนั้น 
ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปบริษัทจะมีรายได้จากโรงแรมคาเพลลา  
กรุงเทพ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา  
ซึ่งจะแล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการในปี 2562 

จากโครงการที่ด�าเนินอยู่ข้างต้นนั้น ที่ผ่านมาอาจส่งผลให้การรับรู้ 
รายได้ของบรษิทัไม่ต่อเนือ่งในระยะสัน้ แต่ทัง้นีใ้นปี 2562 เป็นต้น 
ไปทางบริษัทจะมีรายได้จากสินทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งหลักๆมาจากการ 
โอนโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น�้า 
เจ้าพระยาและทางบริษัทจะเร่งท�าการเปิดโครงการสินทรัพย์เพื่อ 
ขาย เพื่อความต่อเนื่องของการรับรู้รายได้ อีกทั้งยังมีแผนที่จะ 
เสาะหาเพ่ือพัฒนาโครงการสินทรัพย์เพื่อขาย ในอนาคตอย่าง 
ต่อเนื่อง ส่วนสินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเน่ืองน้ัน  
ตั้งแต่ปี 2562เป็นต้นไปบริษัทจะมีรายได้หลักจากโรงแรม 
ทัง้2โรงแรมและยงัจะเสาะแสวงหาการลงทนุในโครงการในรปูแบบ 
นี้เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ

ธุรกิจหลักของบริษัทคือพัฒนาและลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์  
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที ่
คาดการณ์ไว้ ดงันัน้บรษิทัจงึสรรหาโครงการท่ีมศีกัยภาพเหมาะสม 
แก่บริษัทและมีผลตอบแทนที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการดังกล่าว  
บริษัทจึงมีนโยบายในการพิจารณาลงทุนที่เข้มงวด มีการจัดท�าการ 
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเคร่งครัด พิจารณาถึง 
ผลตอบแทน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ต้องมีการท�า Due Diligence  
อย่างละเอียด มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษา 
ด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านการเงิน ท่ีปรึกษาด้านการตลาด  
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่าง 
เพียงพอ นอกจากนั้นยังมีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานไว้อย่าง 
ชัดเจน ซึ่งในการก�าหนดแผนงานนั้นได้ค�านึงถึงปัจจัยภายนอก 
ที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนินการตามแผนงานและหนทางแก้ไข  
อกีทัง้ยงัมแีผนงานในการตดิตามผลการด�าเนินนานอย่างสม�า่เสมอ 
และเป็นระบบ 

ทั้งนี้โครงการต่างๆ ท่ีจะด�าเนินการลงทุนนั้นจะต้องผ่านการ 
พิจารณาจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี รวมถึงผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการของบริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจ 
ว่าโครงการนั้นๆ เป็นการลงทุนที่เหมาะสมแก่บริษัท

2. คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติง�น

2.1 ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น การควบคุมต้นทุน 
ก่อสร้างเป็นหน่ึงในปัจจัยที่ส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อผลตอบแทนของ
โครงการ วัสดุก่อสร้างนั้นเป็นต้นทุนหลักที่ส�าคัญ โดยในช่วงปีที่ 
ผ่านมา ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้น ศูนย์ข้อมูลอสังหา- 
รมิทรพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์รายงานว่าดชันรีวมวสัดุก่อสร้าง 
ในปี 2561 มีจ�านวน 107.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.6%จากดัชนีจ�านวน  
105.2 ในปี 2560 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ 
อย่างไม่ได้คาดการณ์และไม่มแีผนรองรบันัน้ อาจท�าให้การประมาณ 
การต้นทนุและการก�าหนดราคามคีวามผดิพลาด อันจะส่งผลกระทบ 
ต่อผลประกอบการในอนาคตได้

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ดัชนีรวมวัสดุก่อสร้าง

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ดัชนี 106.3 110 111 111.8 106.1 103.2 105.2 107.9

% การเปลี่ยนแปลงต่อปี 6.3% 3.5% 0.9% 0.7% -5.1% -2.7% 1.9% 2.6%

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อย่างไรกด็ ีบรษิทัมกีารจดัท�าประมาณการค่าก่อสร้างของโครงการ 
ไว้แล้วอย่างละเอียด เพ่ือให้ได้มาซ่ึงค่าก่อสร้างที่ใกล้เคียงความ 
เป็นจริงที่สุดต้ังแต่เริ่มโครงการ และเพื่อสามารถก�าหนดราคาค่า 
ก่อสร้างรวมไว้กบัสญัญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ส�าหรับวสัดกุ่อสร้าง 
บางรายการซึ่งบริษัทจัดหาเองจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผู ้
จ�าหน่ายหลายราย และก�าหนดราคาซื้อขายคงที่ ณ วันท�าสัญญา  
เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ดังน้ัน ท�าให้ตลอดระยะเวลา 
ก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ บริษัทไม่ต้องรับความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนดังกล่าว 

2.2 ความเสี่ยงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ

บริษัทมีการท�าประมาณการ การขายห้องชุดของโครงการคอนโด- 
มีเนียม และก�าหนดราคาห้องพักรวมถึงยอดเข้าพักของโรงแรม 
ท้ังสองไว้ แต่หากบริษัทไม่สามารถขายโครงการและห้องพัก 
ได้จ�านวนหรือราคาตามที่คาดการณ์ไว้อาจจะส่งผลต่อผลการ 
ด�าเนินงานของโครงการและผลก�าไรของบริษัทได้

ถึงแม้ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีโครงการใดที่มียอดขายไม่เป็นไปตาม 
ประมาณการอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ด้วยตระหนักถึงความเสี่ยงน้ี 
บริษัทได้ก�าหนดแผนการขายโดยมีทีมงานที่ประสบการณ์และม ี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจน้ันๆ อีกท้ังยังมีการวางแผนการขายโดย 
ค�านึงถึงผลกระทบต่างๆ อีกทั้งในกระบวนการขายได้จัดหาหลาย 
ช่องทางเพ่ือบรรลุยอดขายตามท่ีได้ตั้งไว้ อาทิเช่นได้จัดหาบริษัท 

ที่เป็นนายหน้าทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
สงูและมเีครอืข่ายลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ ดงันัน้ทางบรษิทัจงึมี 
ความมัน่ใจว่าจะสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ บรษิทั 
ยังมีการติดตามผลการด�าเนินการอย่างใกล้ชิด มีการวิเคราะห์ 
สถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง และมนีโยบายในการปรบัเปลีย่นแผนการ 
ขายให้เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นๆ อย่างทันท่วงที  
ที่ผ ่านมาบริษัทยังไม่มีโครงการใดที่มียอดขายไม่เป็นไปตาม 
ประมาณการอย่างมีนัยส�าคัญ

ในส่วนของยอดเข้าพักของโรงแรมนั้นบริษัทมีความมั่นใจว่าจะ 
สามารถหาลูกค้าเข้ามาพักได้ตามประมาณการเนื่องจากโรงแรม 
แต่ละแห่งมกีารออกแบบและก�าหนดราคาทีเ่หมาะสมกบัลกูค้ากลุม่ 
เป้าหมายเป็นอย่างดี โดยที่ได้รับการปรึกษาจากทีมโรงแรมทั้งสอง 
แห่ง ทีม่ปีระสปการณ์ยาวนานและมคีวามเชีย่วชาญในตลาดโรงแรม 
สูง ประกอบกับเครือโรงแรมทั้งสองแห่งมีศักยภาพในการบริหาร 
โรงแรมสูงและมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ 
การเข้าพักเป็นไปตามประมาณการที่บริษัทคาดการณ์ไว้ได้ 

2.3 ความเสีย่งด้านธุรกิจโรงแรมและอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว

เนื่องจากธุรกิจประเภทโรงแรมมีความสัมพันธ์กับจ�านวนของ 
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีปัจจัยความเสี่ยงจาก 
ภายนอกที่ท�าให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ซึง่ปัจจยัเหล่านีอ้ยู่เหนอืการควบคมุของบรษิทั เช่น การก่อการร้าย  
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึ 
งเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกดิความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกจิ 
ถดถอยทัว่โลก ซึง่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณนกัท่องเท่ียว 
ในประเทศและนกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศทีก่�าลงัจะเข้ามาท่องเทีย่ว 
ในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้ 

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีความม่ันใจในศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ
โรงแรมของบรษิทั เนือ่งจากมผีูบ้รหิารโรงแรมและทมีงานระดบัโลก
ที่มีความเช่ียวชาญและมีประสปการณ์สูงเป็นผู้ด�าเนินการบริหาร
โรงแรม ประกอบกับมีท�าเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง และมีจุดขายที่
โดดเด่นในตลาด จงึมัน่ใจได้ว่าโครงการของบริษทัจะเป็นทีต้่องการ
และได้รับการตอบรับอย่างดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ตาม 

ดัชนี % การเปลี่ยนแปลงตอป
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3. คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บริษทัมกีารลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ทีต้่องใช้เงนิลงทนุสงูในการ 
พัฒนาและก่อสร้างโครงการ จึงจ�าเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุน 
หลากหลายทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นเพิ่มทุน  
การออกตราสารหนีต่้างๆ เช่น หุน้กู ้และตัว๋แลกเงนิ รวมทัง้เงนิทนุ 
หมุนเวียนจากการขายคอนโดมีเนียมก่อนสร้างเสร็จ ซึ่งหากบริษัท 
ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการ 
ที่บริษัทก�าหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อแผนการด�าเนินงานและ 
ผลประกอบการได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถหาเงินลงทุน 
ได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากบรษิทัมีการวางแผนทางการเงนิอย่างรดักมุ  
โดยค�านึงถึงเงินสดหมุนเวียนภายในโครงการและประเมินความ 
สามารถในการหาแหล่งเงนิทนุของบรษิทัอยูเ่สมอ นอกจากนี ้บรษิทั 
วางแผนทางการเงนิโดยค�านงึถงึความสามารถในการช�าระหนี ้รวมถงึ 
สดัส่วนของหนีส้นิต่อทุน ทีจ่ะต้องควบคมุให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
อีกด้วย 

3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากการ 
ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นท่ีจะส่งผลต่อผลประกอบการในโครงการ 
นั้นๆ บริษัทมีนโยบายท่ีชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากการ 
ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น โดยจะเน้นการป้องกนัความเสีย่งแบบ 
ธรรมชาติ (Natural Hedging) ให้มากที่สุดเพื่อเป็นการลดต้นทุน 
และความซับซ้อนในการท�าธุรกรรมต่างๆ ส่วนที่เป็นความเสี่ยงที่ 
ยังคงเหลืออยู่น้ัน บริษัทมีนโยบายในการท�าสัญญาซื้อขายอัตรา 
แลกเปลีย่นล่วงหน้า (Currency Forward Contract) โดยพจิารณาจาก 
ทศิทางแนวโน้ม รวมถึงระยะเวลาของการส่งมอบของอตัราแลกเปลีย่น 
นัน้ๆ เพือ่ให้ครอบคลมุความเสีย่งทีม่จีากการท�าธรุกรรมนัน้ๆ ให้ได้ 
มากที่สุด นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่ไม่ท�า 
ธุรกรรมในลักษณะเก็งก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ที่อาจก่อให้เกิด 
ความไม่แน่นอนต่อผลประกอบการของโครงการนั้นๆ

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อบริษัท ในกรณีที่ 
ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นลูกค้าจะชะลอการซื้อลง เนื่องจากต้นทุนการ 
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าสูงข้ึน รวมถึงในด้านของต้นทุนทาง 
การเงนิ เนือ่งจากบรษิทัต้องได้รบัการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงนิ 
ในรูปของเงินกู้ เพื่อน�ามาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรกดี็ บรษิทัมกีารวางแผนงานควบคมุผลกระทบจากความเสีย่ง 

ในภาวะอตัราดอกเบีย้ขาขึน้อย่างใกล้ชดิ โดยปัจจบุนัเงนิกูส่้วนใหญ่ 
ของบริษัทนั้นเป็นเงินกู ้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี เพื่อหลีกเล่ียง 
ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และหากต้องมีการ 
ใช้ดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทจะมีการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงิน 
เช่น Currency Swap เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท 
ยังได้การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง 
เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอที่มีต้นทุนเหมาะสมที่สุดให้กับทั้งบริษัท 
และลูกค้าอีกด้วย

4 คว�มเสี่ยงท�งด้�นนโยบ�ยจ�กภ�ครัฐ

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกฎกระทรวงที่ 
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทและอาจส่งผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ 
ของบริษัทโดยตรง เช่น ข้อบังคับของผังเมืองเรื่องอัตราส่วนพื้นที ่
อาคารรวมต่อพืน้ทีท่ีด่นิ (FAR) นโยบายการก�าหนดพืน้ทีส่่วนกลาง  
ขอบเขตการประเมนิและการจดัท�ารายงานผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  
(EIA) ฯลฯ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดขึ้นก็อาจ 
จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

ส�าหรับเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซึง่จะก�าหนดใช้กบัผูกู้ซ้ือ้ทีอ่ยูอ่าศยัตัง้แต่หลงัที ่2  
ขึน้ไปและผูกู้ซ้ือ้ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่มีลูค่า 10ล้านบาทขึน้ไป และจะใช้กบั 
สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ท�าสัญญาตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 โดยยกเว้น 
กรณีท�าสัญญาจะซื้อจะขายหรือผ่อนดาวน์ก่อน 15 ตุลาคม 2561  
ถงึแม้ราคาห้องของโครงการโครงการโฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์  
กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยาที่จะเริ่มโอนในเดือน มีนาคม 2562  
จะมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทต่อห้องแต่มีลูกค้าจ�านวนมากผ่อน 
ดาวน์ก่อนวนัที ่15 ตลุาคม 2562 และจากการส�ารวจลกูค้า มลีกูค้า 
จ�านวนน้อยรายทีม่คีวามต้องการสนิเชือ่ ดงันัน้ผลกระทบจากเกณฑ์ 
การก�ากบัดแูลสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จึงมีผลกระทบน้อยต่อการรับรู ้รายได้ของโครงการโฟร์ซีซ่ันส์  
ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ กรงุเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา และส�าหรบัลกูค้า 
ที่มีความต้องการสินเชื่อ ทางบริษัทท�าการท�างานอย่างใกล้ชิดกับ 
ธนาคารเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินเชื่อตามความต้องการ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยบริษัทมีการ 
ท�าการส�ารวจและจัดท�าการศึกษาถึงข้อจ�ากัดและข้อก�าหนดทาง 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ 
บริษัทสามารถเตรียมรับกับความเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและ 
สามารถวางแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องและเกิดประโยชน ์
สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจต่อไป

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการประเมนิประสทิธภิาพ 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มีความม่ันใจว่า  
รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและก�ากับระบบการควบคุม 
ภายในของบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อพึงปฏิบัติที่ได้รับ 
มอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการบรษิทั และสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27  
กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วม 
ประชุมด้วย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมมีบุคคลที่มี 
ความรู้ในด้านบัญชีและการเงินรวมอยู่ด้วย คณะกรรมการบริษัท 
ได้ประเมนิระบบการควบคมุภายใน ตามแบบประเมนิความเพยีงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุม 
ภายในของบรษัิทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คอื การควบคมุภายในองค์กร  
การประเมนิความเส่ียง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศ 
และการสือ่สารข้อมูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการของบรษิทั 
มคีวามเหน็ว่า ในปัจจบุนับรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในของบรษิทั 
ทีพ่อเพยีงและเหมาะสมต่อการด�าเนนิธรุกจิแล้ว โดยไม่พบประเดน็ 
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญซ่ึงสามารถสรุปผลการ 
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ในแต่ละส่วน ได้ดังนี้ 

ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร 
(CONTROL ENVIRONMENT) 

บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมีการ 
ทบทวนเป้าหมายอย่างสม�่าเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีการก�าหนดระดับ 
ผลตอบแทนของพนักงานอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัทและ 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสมเหตุสมผลสม�า่เสมอทุกปี 

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
ข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม รวมถึงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดโครงสร้างองค์กร 
ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างม ี

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประสทิธภิาพ โดยแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายงาน 
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความตระหนักถึงความส�าคัญในการวางแผน 
สืบทอดต�าแหน่ง โดยการสรรหา พัฒนา และตระเตรียมคนไว้ 
ทดแทน รวมถงึการสร้างกลุม่คนไว้รองรบัต�าแหน่งงานทีส่�าคญั โดย 
การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานทีม่คีวามสามารถ และมศีกัยภาพ 
ไว้รองรับ 

ก�รประเมินคว�มเสี่ยง 
(RISK ASSESSMENT) 

บรษิทัได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยใช้แบบ 
ประเมินตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission) ของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น 
ยังมีการประเมินภายในบริษัท ในรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น ประเมิน 
ความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถงึแนวทางการป้องกนั 
ความเสีย่ง ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิโครงการต่างๆ ของบรษิทั  
มกีารประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติ โดยครอบคลมุรปูแบบต่างๆ  
และการเปลีย่นแปลงผูน้�าองค์กร ทีอ่าจะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิ 
ธุรกิจ การความคุมภายในและการเงิน เป็นต้น

ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น 
(CONTROL ACTIVITIES)

บริษัทมีการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของ 
ผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที ่
งานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกัน นอกจากนี้  
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ 

ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล 
(INFORMATION & COMMUNICATION)

บรษิทัมกีารส่งข้อมลูทีส่�าคญัต่างๆ และเอกสารประกอบการตดัสนิใจ 
ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาล่วงหน้า เพือ่ประกอบการพจิารณา 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีรายละเอียดของเรื่องที่เสนอทุกครั้ง  
นอกจากนี ้บรษัิทมกีารจดัท�ารายงานการประชมุ โดยระบคุวามเหน็ 
และมตขิองทีป่ระชุมทกุครัง้ รวมทัง้บรษัิทยงัจดัให้มกีารเกบ็เอกสาร 
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การลงบญัชี และเอกสารประกอบไว้เป็นหมวดหมูอ่ย่างชดัเจน มกีาร 
น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเกบ็ และบรหิาร 
ข้อมลูในแต่ละส่วนงาน อาทเิช่น ระบบบรหิารจดัการเนือ้หา (ECM)  
มาใช้ในการบรหิารข้อมลูต่างๆ ในแต่ละส่วนงาน และระบบ Memo  
Online เป็นต้น 

ระบบก�รติดต�ม 
(MONITORING ACTIVITIES)

บรษิทัจัดให้มรีะบบตดิตามการด�าเนนิงานของบรษิทัและการปฏิบตัิ 
ตามข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม รวมทั้งข้อก�าหนดด้านความป้องกัน 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทยังมีส�านักตรวจสอบ 
ภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควมคุมภายในของส่วน 
งานต่างๆ ภายในองค์กร โดยได้ก�าหนดให้มีการประเมินระบบการ 
ควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบ 
ภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
และก�าหนดให้มกีารตดิตามความคบืหน้าในการด�าเนนิการปรบัปรงุ 
แก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็น 
สาระส�าคัญจะต้องรายงานเพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะ 
เวลาอันสมควรโดยมิชักช้า 

หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัท

นางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการอาวุโส ส�านัก 
ตรวจสอบภายใน มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบ 
ภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นระยะเวลา  
20 ปี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ด้านตรวจสอบภายใน และมคีวามเข้าใจในกจิกรรมและการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารง 
ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่าน 
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
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1. นโยบ�ยก�รกำ�กับกิจก�ร
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล 
กจิการทีด่ ีและส่งเสรมิการยกระดบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของ 
บริษัทให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเห็นว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจที่ท�าให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  
และเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยาย 
ตัวอย่างต่อเน่ืองและม่ันคงต่อไป ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ 
ผูถ้อืหุน้ ผู้ลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
ต่อบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 2 สิทธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั
หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายสนบัสนนุการก�ากบัดแูลกจิการ 
ที่ดีภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ในการก�ากบัดแูลกจิการ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบาย 
การก�ากับดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธรุกจิให้กรรมการและ 
พนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุม 
หลักส�าคัญ ดังนี้ 

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่าง 
 เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

• คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก ่
 กจิการในระยะยาว บรหิารงานด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั  
 รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน ้าที่ด ้วยความสามารถและ 
 ประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้  
 ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาการขดัแย้งทางผลประโยชน์และรับผดิชอบ 
 ต่อการตัดสินใจและการกระท�าต่อตนเอง 

• การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถ 
 ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

• การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการ 
 ควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

การกำากับดูแลกิจการ

• คณะกรรมการบรษัิทได้มกีารก�าหนดจรรยาบรรณของบรษิทัขึน้  
 เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ  
 ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย จงึได้ก�าหนดนโยบายและทศิทางในการก�ากบัดแูล 
 กิจการที่ดีของบริษัท โดยให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุม 
 และการตรวจสอบภายใน ก�ากบัดแูลฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการ 
 ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาว 
 ของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณ 
 ทางธุรกิจ 

• ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านและฝ่ายบรหิาร เข้ารบั 
 การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai  
 Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ  
 ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรู ้
 ด้านต่างๆ เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการและฝ่ายบรหิาร

หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรษัิทได้ตระหนกัถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของ 
 ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 
 เท่าเทยีมกนั รวมถงึปกป้องและรกัษาสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 
 ดังนี้

 1) ผูถ้อืหุน้ทุกรายมีสทิธเิท่าเทยีมกนั ในการซือ้ขายหรือโอนหุน้  
  การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของบรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั การได้รบั 
  ข่าวสาร ข้อมูลของกจิการอย่างเพยีงพอ การเข้าร่วมประชมุ 
  เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ังหรือ 
  ถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและเรือ่งทีม่ผีล 
  กระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนดหรือ 
  แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือ 
  เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

 2) หุน้ประเภทเดยีวกนั มสีทิธอิอกเสยีงทีเ่ท่าเทยีมกนั หนึง่หุ้น 
  ต่อหนึ่งเสียง

 3) บริษทัเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบรษิทัให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย 
  สม�่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย รวมท้ังเวบ็ไซต์ของบรษิทั นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้ 
  ยงัสามารถตดิต่อขอข้อมลูเกีย่วกบัสทิธขิองตนหรอืข้อมลู 
  ต่างๆ ของบรษิทัได้โดยตรงทาง E-mail : info_ir@cgd.co.th
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 4) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังเอกสารข้อมูล 
  ประกอบการประชมุในวาระต่างๆ รวมทัง้มคีวามเหน็ของ 
  คณะกรรมการบรษัิทในทกุวาระ โดยส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 
  ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ  
  ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
  และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูล 
  ประกอบการประชมุ ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าก่อน 
  วันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล 
  ได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

 5) บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม 
  ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ง 
  ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้น รวมท้ังในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการก�าหนด 
  เป็นล�าดับข้ันตอนอย่างชัดเจน มีการน�าเสนอ ซักถาม  
  ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมอย่างชัดเจน  
  รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวัน 
  ประชมุ บรษิทัได้อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทกุราย 
  อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน 
  เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย  
  1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  
  รวมทัง้การเลีย้งรบัรองทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ

 6) บรษิทัไม่ลดิรอนสทิธขิองผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศ 
  ของบริษัท ที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ และการ 
  เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูล 
  ส�าคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่ 
  วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได ้
  แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้า 
  ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น 

 7) บริษัทได้อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น 
  เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมด�าเนินตามล�าดับขั้นตอนที่แจ้ง 
  ไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้น 
  สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นราย 
  บคุคล มกีารเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความ 
  คิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่าง 
  เพียงพอ 

 8) ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถมาประชมุด้วยตนเอง บรษิทั 
  ได้อ�านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือ 
  มอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่เป็นรปูแบบท่ีผูถ้อืหุน้สามารถระบ ุ
  ความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได้ โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
  สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ  

  ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการ 
  อิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 
  มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

 9) บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจน 
  ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  
  ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของ 
  บริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารได้พิจารณา 
 ขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วย 
 ความซือ่สตัย์สจุรติอย่างมเีหตมุผีลและเป็นอสิระภายใต้กรอบ 
 จรรยาบรรณทีด่เีพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมเป็นส�าคญั 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตน บรษัิทก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการ 
ทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงาน 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท 
ทราบ ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะ 
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้บุคคลที่มีส่วนได ้
ส่วนเสียในการเข้าท�ารายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ 
ในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการ 
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 
รายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งใหเ้ปดิเผยขอ้มลูเกี่ยวกับรายชือ่และ 
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการก�าหนด 
ราคา และมูลค่าของรายการ รวมท้ังความเห็นของคณะ 
กรรมการเกีย่วกบัการท�ารายงานดงักล่าว โดยได้ถอืปฏบิตัติาม 
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ 
บงัคบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเคร่งครดัเพือ่ประโยชน์ 
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่รบัทราบรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั และรายการทีม่คีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสม 
อย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก�าหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว
ทกุไตรมาสอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ได้มกีารเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ด้วย 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัทและบริษัทย่อยน�าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม ่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์
ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู ้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน ์
จากข้อมลูดงักล่าวในระยะเวลา 1 เดอืนก่อนเปิดเผยสูส่าธารณะ  
โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนท่ี 
งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมท้ังได้แจ้งให้กรรมการ 
และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่การรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ 
หลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม 
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้ก�าหนดบทลงโทษ 
ทางวินัยต่อพนักงานของบริษัทที่กระท�าการฝ่าฝืนระเบียบ 
ข้อบงัคบั หรอืประกาศของบรษิทัซึง่ระบไุว้ในระเบยีบข้อบังคบั 
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ร่วม
ทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน
และสังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที ่
  คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  
  โดยค�านงึถงึการเตบิโตของมูลค่าบรษิทัในระยะยาว  
  ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการ 
  ด�าเนนิการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเชือ่ถอืได้

พนักงาน : บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ 
  พนักงานโดยมุง่หวงัให้เกิดศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 
  สงูสดุ โดยจดัให้มสีภาพการจ้างงานทีย่ตุธิรรม และ 
  มีโอกาสก้าวหน้าในบริษทัอย่างเป็นธรรม และจดัให้ 
  มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีและปลอดภัย

ผู้ร่วมทุน : บรษิทัปฏบิติังานร่วมกันอย่างมอือาชพีและโปร่งใส 
  เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ลูกค้า : บรษิทัเน้นทีจ่ะให้บรกิารตามค�ามัน่สญัญาต่อลกูค้า  
  โดยให้ความส�าคญัแก่ลกูค้าเป็นอนัดบัแรกโดยสร้าง 
  สมัพนัธภาพทีด่กีบัลกูค้าอย่างต่อเน่ืองและสม�า่เสมอ

คู่ค้า : บรษัิทมีการปฏิบัติต่อคูค้่าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 

   และรักษาความลับ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

  และเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บรษิทัจะปฏบิตัติามพนัธะสญัญา และให้ความเป็นธรรม 

  แก่เจ้าหน้ีตามล�าดับชั้นของหน้ีตามสัญญาที่ได ้

  กระท�าไว้

คู่แข่ง : บรษัิทมกีารปฏบิตัทิีเ่สมอภาค ไม่ดหูมิน่คูแ่ข่ง และ 

  ปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ

ชุมชน/สังคม : บริษัทค�านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม  

  เพือ่สร้างคณุภาพชวีติทีด่แีก่คนในสงัคมและชมุชน  

  รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกความรับ 

  ผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ

หน่วยราชการ : บริษัทพึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ 

  กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง

สิ่งแวดล้อม : บรษัิทส่งเสรมิให้พนกังานตระหนกัถงึการอนรุกัษ์ 

  สิ่งแวดล้อม และมีนโยบายการพัฒนาโครงการ 

  โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม 

  รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่าง 

เท่าเทียมกัน เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  

มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับ 

บริษัท ถือเป็นการสร้างความส�าเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว บริษัท 

ได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึสญัญาและข้อตกลง 

ต่างๆ ที่ท�าขึ้นระหว่างกันรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม ่

ด�าเนนิการใดๆ อนัจะเป็นการลดิรอนสทิธ ิหรอืส่งผลกระทบในด้าน 

ลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยใดๆ  

เกีย่วกบัการกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิ 

ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้ง 

หรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

โดยตดิต่อผ่านเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โทร. 66(0) 2658  

7888 โทรสาร 66(0) 2658 7880 โดยบรษิทัจะด�าเนนิการสอบสวน 

ตามข้ันตอนการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีก�าหนดไว้และถือปฏิบัติเป็น 

เรื่องลับและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) การเปิดเผยข้อมูล 

บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัของบรษิทัทีมี่ 
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รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ผลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัทัง้ 

ข้อมลูทางการเงนิ และข้อมูลทีมิ่ใช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างถกูต้อง  

ครบถ้วน น่าเชือ่ถือ ทัว่ถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ 

ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ก�าหนด โดยผ่านช่องทาง 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบ 

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี  

รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

 นอกจากน้ี บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะ 

 กรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ 

 ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่ผีล 

ต่อการตัดสนิใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนได้เสยีกบับรษิทัเกีย่วกบั 

ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั่วถึง และทันเวลา  

ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูล 

ส�าคัญ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน  

นกัวเิคราะห์ และผูส้นใจโดยทัว่ไปได้รบัทราบโดยผ่านช่องทาง 

การเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท 

ได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบงานเกีย่วกบั 

การให้บริการข้อมูล และการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของ 

บรษิทั โดยตดิต่อได้ท่ี โทร. 66(0) 2658 7888 โทรสาร 66(0)  

2658 7880 E-mail: info_ir@cgd.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยผูท่ี้มปีระสบการณ์ มคีวามรู้  

ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ ท�าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและ 

ก�าหนดนโยบาย วสิยัทัศน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย และทศิทางการ 

ด�าเนนิงานของบรษิทั ตลอดจนก�ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการ 

ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสทิธผิล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 

ของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ  

ซือ่สัตย์สจุรติ ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏบัิตทิีดี่ เพือ่ก่อ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และสร้างความเช่ือมั่นให้แก ่

ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ให้ความส�าคญัและจดัให้บรษิทั 

มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน  

และการบรหิารงานทีร่ดักมุต่อเนือ่งอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ 

มกีารตดิตามด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ โดยผ่าน 

ส�านกัตรวจสอบภายในและน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

ตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการก�าหนดและแยก 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
บรษิทัและฝ่ายบรหิาร โดยก�าหนดระดบัอ�านาจการด�าเนนิการ 
อย่างชัดเจน รวมทัง้สือ่สารบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
ดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม�่าเสมอ 

2) จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้จัดท�าข้อก�าหนดและถือปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อให้กรรมการและ 
พนักงานทุกคนได้รับทราบ ยึดถือ เข้าใจถึงมาตรฐานการ 
ปฏบิตัตินตามทีบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้คาดหวงั และใช้เป็นแนวทาง 
ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจดังนี้

1. ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 
 ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการก�ากับดูแล 
 กิจการที่ดีและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

2. บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
 ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของ 
 บริษัท

3. ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการท่ีกระท�ากับบริษัทที่ตนเป็น 
 กรรมการ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ 
 บริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
 โดยทางอ้อม

4. พึงบริหารงาน โดยหลีกเล่ียงความขัดแย้งผลประโยชน ์
 ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบรษัิท เพือ่ให้การบรหิารงาน 
 เป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัด 
 ที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท�างาน ไม่ว่า 
 ทางตรงหรือทางอ้อม

7. ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด 
 ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8. ไม่เป็นผูป้ระกอบการหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ส�าคัญ หรือมบีคุคล 
 ในครอบครัวเป็นกรรมการ หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการ หรอื 
 ธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ 
 แข่งขัน หรือท�าธุรกิจกับบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่  
 ไม่ว่ากระท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

 ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทรับทราบถึง 
 ข้อก�าหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณ และได้ปฏิบัติตนและ 
 ปฏบัิตงิานอย่างมอือาชีพ มจีรยิธรรมทางธรุกจิ โดยค�านงึถงึ 
 การสร้างประโยชน์สูงสดุให้แก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

3) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มี 
 ทกัษะ ประสบการณ์ วชิาชพี คณุสมบัตเิฉพาะในด้านต่างๆ  
 และมีความจ�าเป็นต่อธุรกิจของบริษัทโดยข้อเสนอแนะ 
 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น 
 กรรมการของบริษัท

2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวนตามท่ี 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งม ี
 ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายด้าน โดยม ี
 กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 ก) ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
  ทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรือบรษิทั 
  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ที ่
  เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ 
  บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 
  เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น 
  จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
  ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
  หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

 ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ 
  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น 
  บดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรส 
  ของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ 
  ควบคุม หรอืบคุคลท่ีจะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิาร 
  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 ง) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 
  ขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการ 
  ใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื 
  เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ 
  อสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจ 
  กบับรษัิท บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรือนติบิคุคลทีอ่าจ 
  มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับ 
  แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่ 
  กรณี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการ
ท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกติเพือ่ประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้
ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช�าระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณ
ภาระหนีดั้งกล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่า
ของรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิด
เผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิ
ขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั บรษิทัย่อย  
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ 
  ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ 
  อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงาน 
  สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด 
  อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา 
  แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังจาก 
  คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

 ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง 
  รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 
  สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
  ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ 
  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ 
  อสิระ ผูบ้รหิาร หรือหุ้นส่วนผูจั้ดการ ของผูใ้ห้บรกิาร 
  ทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ 
  ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีแ่ต่งตัง้จาก 
  คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

 ช) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผล 
  ประโยชน์ของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
  หรอืผูถ้อืหุ้นซึง่เป็นผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
  ของบริษัท
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 ซ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น 
  อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว  
กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัท 
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ 
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

 ฌ) มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
  บริษัทเป็นอย่างดี

4. วาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการมีก�าหนดระยะเวลา 
 การด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญตั ิ
 ว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั และไม่มข้ีอจ�ากดัจ�านวนวาระ 
 ที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน

5. การเป็นกรรมการท่ีอื่นของกรรมการ เพื่อให้กรรมการ 
 ได้มีเวลาในการท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จึงก�าหนดให ้
 กรรมการแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
 จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก 
 คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดย 
 กรรมการมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 ทีบ่ริษทัอืน่ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ นอกจากนีก้รณ ี
 ที่ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทไปด�ารงต�าแหน่งเป็น 
 กรรมการที่บริษัทอื่น ผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยให้คณะ 
 กรรมการบริษัททราบ ซึ่งปัจจุบัน ไม่มีกรรมการที่ด�ารง 
 ต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

4) อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

โปรดดรูายละเอยีดในขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการ เร่ือง 
ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
ในหัวข้อผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

5) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชมุคณะกรรมการตามปกตใิห้จดัข้ึนอย่างน้อยสามเดอืน 
ต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นผู้ 
เรียกประชุม หรือในกรณีจ�าเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรยีกประชมุคณะกรรมการได้  
ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธาน 
กรรมการก�าหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับ 
การร้องขอ

ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ให้ประธานกรรมการ 
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นรบีด่วน 

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม 
โดยวธิอีืน่และก�าหนดวนัประชมุให้เรว็กว่านัน้กไ็ด้ โดยประธาน 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณา 
ก�าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการต้ังแต่ 
สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี 
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ 
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีได้ถ้ามีรอง 
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่ม ี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให ้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน 
ที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
ท้ังน้ีกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเว้นแต ่
กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก 
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

6) การประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

 6.1 ประเมินผลงำนของกรรมกำร

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ 
 พจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
 คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยจัดให ้
 มีการประเมินผลตนเองโดยก�าหนดไว้ 2 แบบ ได้แก่  
 แบบประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะและแบบประเมนิ 
 ผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) เพือ่ช่วยให้ 
 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ 
 อปุสรรคในปีทีผ่่านมา และน�าผลการประเมนิมาวเิคราะห์ 
 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และน�าข้อเสนอแนะมา 
 พัฒนาการด�าเนินงานต่อไป

 6.2 ประเมินผลงำนผู้บริหำรสูงสุด

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ 
 พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจ�าทุกปี และ 
 รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อน�าเสนอให้ 
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 
 สงูสดุของฝ่ายบรหิาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผูแ้จ้ง 
 ผลการพิจารณาให้ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทราบ 

7) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทก�าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ต้อง 
ไม่ต�่ากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ด�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัิ 
และขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ 
มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ  
ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมคีณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์ 
และมีความรู้ ความสามารถจ�านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

• กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิาร 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการ 
 อิสระ 7 ท่าน

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ 
ด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที ่
ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกจิการต่างๆ ของบรษัิทให้เกดิ 
ความถูกต้องเป็นธรรม 

8) การรวมหรือแยกตำาแหน่ง 

ประธานกรรมการบรษัิทต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกันกับผูบ้รหิาร 
สูงสุดของฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการ 
ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ�า โดย 
บรษิทัได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของฝ่ายบรหิารในแต่ละ 
ระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรในประกาศ 
อ�านาจด�าเนนิการของบรษิทัซึง่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ 
บริษทั บรษัิทมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผดิชอบออกจากกนั 
โดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี 
และการดแูลทรพัย์สนิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนัได้ 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระคือ  
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ส่วนต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 
คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบริษัทอีกท่าน คือ  
นายเบน เตชะอบุล ซึง่ทัง้สองต�าแหน่งได้มกีารแบ่งแยกหน้าที ่
ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน และการตัดสินใจในเรื่องที ่
ส�าคัญได้ด�าเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 

9) ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ท้ังในระดบั 
บริหารและระดับปฏบิตังิานท่ีมีประสทิธภิาพมกีารก�าหนดอ�านาจ 
การด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ ์
อักษรอย่างชัดเจน ในข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure  
Manual) และผังอ�านาจการอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดส่อง 
ดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส�าคัญ 
อย่างสม�่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทาน 
ระบบการควบคุมภายในอีกครั้งหน่ึง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่มี 
ประสทิธภิาพ ตลอดจนมีการก�าหนดและการประเมนิความเสีย่ง 

ของกิจการ ก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง  

และมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด 

ทีเ่กีย่วข้อง มกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคมุ 

และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจ 

สอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะมีความ 

อิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจ 

สอบ เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท  

และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้ส�านักงาน 

ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ 

กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความ 

เหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง 

น้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ไว้ในรายงานประจ�าปี

10) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลกระบวนการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลใน 

รายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ 

ภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของ 

ระบบการควบคุมภายใน และการจัดท�างบการเงินให้ตรงต่อ 

ความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ เชือ่ถอืได้ และมปีระสทิธภิาพ  

โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมของ 

คณะกรรมการ

11) การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษทัให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการ 

และฝ่ายบริหารทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors  

Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ 

บทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

12) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (DIRECTORS ORIENTATION)

ส�าหรบักรรมการทีเ่ข้ารบัต�าแหน่งใหม่ ทางบรษัิทได้จดัให้มกีาร 

ปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของ 

บริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น  

ผลการด�าเนนิการ รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อม 

ทั้งส่งมอบคู่มือส�าหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ส�าหรับการเป็นกรรมการของบรษัิทให้กบักรรมการ ทัง้นี ้คูม่อื 

กรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 คู่มือกรรมกำร

 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535
 2. หนังสือรับรองบริษัท
 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัท
 5. คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ส�านักงาน ก.ล.ต.

 ข้อมูลส�ำหรับกรรมกำร 

 1. ข้อแนะน�าการให้สารสนเทศส�าหรับผู ้บริหารบริษัท 
  จดทะเบียน
 2. หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
 3. หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
  ปี 2560 (“CG Code”)
 4. Company Profile
 5. รายงานประจ�าปีล่าสุด

13) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นความส�าคญัของบทบาทและหน้าที ่
ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด�าเนิน 
ไปอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก รายละเอียดในขอบเขต
อ�านาจหน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทัตามทีร่ะบไุว้ในหวัข้อผูถ้อืหุน้
และโครงสร้างการจัดการ 

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย

 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 3 ชุด ดังต่อไปนี้ 

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดย 
  ทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระดังนี้ 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชู เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบ

3. พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชืน่ภกัดี กรรมการตรวจสอบ 

  โดย นายศภุกร พลกลุ และ นายช ูเฟ็ง เช เป็นบคุคลทีม่ี 
  ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าที่ในการ 
  สอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิ และนางสาวอญัชลี  
  ศรีวิวัฒน์กุล ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 
 เพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารท่ี 
 รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและ 
 ประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบ 
 บญัชใีห้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น 
 และเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ 
 บริษัทได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal  
 Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ ี
 ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ 
 ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ พิจารณา 
 ความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้
 ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง  
 ผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ 
 เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณา 
 เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความ 
 น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน 
 ตรวจสอบของบรษัิทผูส้อบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบการณ์ 
 ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญช ี
 ของบริษัท

5. จดัให้มกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยไม่มี 
 ฝ่ายบรหิารเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี้  
 ในทางปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ 
 ผู้สอบบัญชีในการพิจารณางบการเงินประจ�าปี

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
 ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�าหนด 
 ของตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ 
 กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  
 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น 
 ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของ 
 บริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก�าหนดในกฎหมาย ข้อ 
 ก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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8. อนมัุติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณารบัทราบ 
 การรายงานผลการปฏบัิตงิานของส�านกัตรวจสอบภายใน

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

10. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ 
 ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนาม 
 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบ 
 ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอื 
  ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม 
  ภายในของบริษัท

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
  ของบริษัท

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
  ผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการ 
  เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 
  ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

 (ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร 
  ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที ่
  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

12. ในการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
 หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผล 
 กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ 
 ด�าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้อง 
 รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุ 
 แก้ไขภายในเวลาที่คณะ กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
 รายการหรือการกระท�าดังกล่าว ได้แก่

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง 
  ที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
  หลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้รหิาร ไม่ด�าเนนิการ 
 ให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการ 
 ตรวจสอบรายใดนายหน่ึงอาจรายงานว่า มีรายการหรือ 
 การกระท�าตามวรรคหน่ึงต่อส�านักงานคณะกรรมการ 
 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13. ด�าเนินการตรวจสอบเรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชีของ 
 บรษิทั ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิรรมอนัควรสงสยัว่า  
 กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 
 ของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช 
 บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผล 
 การตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ 
 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้สอบบัญช ี
 ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบ 
 บัญชี

14. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

15. ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
 มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตาม 
 หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะ 
 กรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 
 ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 บรษิทัมกีรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึง่ได้รับการ 
 แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

2. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายเบน เตชะอุบล กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

 หน้ำที่เกี่ยวกับกำรสรรหำ

1. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษัิท  

 คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

2. พิจารณาสรรหากรรมการบรษัิท คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ  

 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่ 

 เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะ 

 กรรมการบรษิทัพิจารณาอนุมัต ิและ/หรอืเสนอต่อทีป่ระชมุ 

 ผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี

 3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือ 

  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อ 

  คณะกรรมการบริษัท

 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้ำที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

 1. ประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ  

  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ  

  ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส 

  ประจ�าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ 

  ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างท่ี 

  เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. พจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ซึง่รวมถงึ 

  ค่าจ้าง เงนิรางวลัประจ�าปี และผลประโยชน์อืน่ๆ ทัง้ท่ีเป็น 

  ตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ และพจิารณาโครงสร้างค่าตอบแทน 

  ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมหีลกัเกณฑ์หรอืวธิกีาร และโครงสร้าง 

  ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะ 

  กรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะ 

  อนกุรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และโครงสร้าง 

  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาตามผลการ 

  ปฏิบัติงาน ผลการด�าเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติใน 

  อุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นน�าในตลาด 

  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอบเขตหน้าที่ความรับ 

  ผิดชอบ

 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

บริษัทมีกรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะ
กรรมการบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายเบน เตชะอุบล ประธานกรรมการ
พิจารณาการลงทุน

2. นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก กรรมการพจิารณาการลงทนุ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ ของบริษัทในวงเงินมูลค่าทั้ง 
 โครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
 ที่ก�าหนดในนโยบายลงทุนของบริษัท

2. พจิารณากลัน่กรองและน�าเสนอขออนุมตัคิณะกรรมการบริษทั 
 ในเร่ืองการลงทนุ ทีม่วีงเงนิมลูค่าทัง้โครงการเกนิกว่า 100 ล้านบาท 
 ขึน้ไป หรอืการลงทนุทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นโยบายลงทนุ 
 ของบริษัท

3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทัง้นี ้บรษิทัมไิด้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของประธานกรรมการ 
พิจารณาการลงทุนและกรรมการพิจารณาการลงทุน 

3. ก�รสรรห�และแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูง

3.1) คณะกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท  
จะคัดเลือกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าผลตอบแทน ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาแต่งตัง้ ท้ังน้ี จะพจิารณาคดัเลอืก 
โดยใช้หลกัเกณฑ์ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ วสิยัทศัน์  
และความน่าเช่ือถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะ 
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 
พิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

1. กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 
 จะต้องมถีิน่อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทั 
 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธี 
 เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ ้นต่อ 
  เสียงหนึ่ง

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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 (2) ให้ผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็น 
  รายบุคคลไป

3. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ 
 ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวน 
 กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ 
 ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนท่ีใกล้ทีส่ดุกบั 
 ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่ง 
 ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลาก 
 กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที ่
 อยู ่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู ้ออกจากต�าแหน่ง 
 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารง 
 ต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการมสีทิธไิด้รับค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิ 
 รางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ 
 ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุม 
 ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือ 
 วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ 
 จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้และ 
 นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม 
 ระเบยีบของบรษิทั ทัง้น้ี สทิธดัิงกล่าวจะไม่กระทบกระเทอืน 
 สิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
 เป็นกรรมการในอนัทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
 ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออก 
 ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท 
 และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย 
 ก็ได้ 

6. ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจาก 
 ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล 
 ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 
 และตลาดหลกัทรพัย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุ 
 คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ัน้  
 จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการ 
 แทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่า 
 วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมต ิ
 ของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียง 
 ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก 
 ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
 ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ 

 มสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ 
 ของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธ ิ
 ออกเสียง

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน 
 กรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง 
 ประธานกรรมการก็ได้

3.2) คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
 บริษัทหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะ 
 กรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อย 
 กว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท  
 โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู ้
 และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงนิทีเ่พยีงพอ ซึง่สามารถ 
 ท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 
 ได้ อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน 
 กฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท

3.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
 บริษัทเป ็นผู ้แต ่งตั้งคณะกรรมการซึ่ งจะประกอบด้วย 
 กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน  
 โดยกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาจาก 
 คณุสมบตัคิวามรอบรูใ้นธรุกจิของบรษิทั ทกัษะความเชีย่วชาญ 
 ในด้านกฎหมาย ความเชี่ยวชาญในการก�าหนดโครงสร้างการ 
 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทได้มีการใช้ฐาน 
 ข้อมลูจากบรษิทัทีป่รกึษาเพือ่ประกอบการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทนในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การสรรหาบคุลากรเพือ่มาด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทันัน้  
 มขีัน้ตอนสรรหาโดยฝ่ายทรพัยากรบคุคล และการคัดเลอืกจะอยู ่
 ในดลุยพนิิจของผูบ้รหิาร โดยยดึเกณฑ์คณุสมบตั ิการศกึษาและ 
 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นส�าคัญ 

4. ก�รกำ�กับดู แลก�รดำ� เนินง�นของบริษัทและ 
 บริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วม เพือ่ให้บรษิทัสามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมในการดแูล บริหาร 
จัดการ และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว โดยมีการ 
ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ม ี
อ�านาจควบคมุ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ซึง่กรณีมกีารตดัสนิใจในเรือ่ง 
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ทีม่นียัส�าคญัจะมกีารน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ 
พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้บริษัท 
ย่อยหรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการได้มา 
หรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือรายการเกี่ยวโยงให้เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมถึงการจัดท�างบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ 
ทันตามก�าหนดเวลาการจัดท�างบการเงินรวมด้วย

5. ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
บริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทและบริษัทย่อย ต้องรักษาความลับของบริษัท ไม่น�าข้อมูล 
ภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือ 
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และ 
ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เพื่อ 
มใิห้บคุลากรของบรษิทัน�าข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผูอ่ื้น 
หรอืน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน รวมถงึเพือ่การซือ้ขายหลกัทรัพย์  
บริษัทจึงอนุมัติการก�าหนดนโยบาย เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ 
บริษัท โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยวกับ 
 หน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส  
 และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบท 
 ก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม 
 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ก�าหนดให้ผูบ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง 
 หลกัทรพัย์ ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าว 
 ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ 
 บริษัทย่อยทราบถึงหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของ 
 บรษิทัและบรษัิทย่อย กรณีทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูทางการเงนิ 
 ของบริษัทหรือข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญที่มีผลต่อ 
 การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเล่ียงการ 
 ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงนิ 
 หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม 
 มิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

6. ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชีสำ�หรับปี 2561

บริษทั มค่ีาใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชขีองบรษิทั ดลีอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 
2561 ของบริษัทเป็นจ�านวน 2,130,000 บาท 

7. ก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีไปปรับใช้

บรษิทัได้ทบทวนและน�าหลกัปฏบิตัจิากหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
ส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
และหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560  
(“CG Code”) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับการด�าเนิน 
ธุรกิจของบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบวน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ พบว่าบริษัทได้น�าหลักปฏิบัติส่วนใหญ ่
มาปรบัใช้แล้ว โดยมบีางเรือ่งทีย่งัไม่สามารถปฏบิตัติามหลกัการดังกล่าว 
โดยมีเรื่องที่ส�าคัญดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทควรก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนป ี
 ในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

 ค�าชี้แจง เน่ืองจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะ 
 การประกอบธรุกจิของบรษิทั ต้องการกรรมการอสิระทีม่ ี
 ความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง อกีทัง้ 
 กรรมการอิสระของบริษัท ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 ตามนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่ยังสามารถปฏิบติั 
 หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

• คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ 

 ค�าช้ีแจง ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
 ตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการ 
 อิสระจ�านวน 2 คน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 คน  
 ซึ่งมากกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธาน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการ 
 อสิระ ซึง่จากผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทนที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 คน  
 มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ 
 รับผิดชอบตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี บริษัทจึงเห็นว่า  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
 ตอบแทนในปัจจุบนัมคีวามเหมาะสม รวมถงึกรรมการทกุ 
 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น 
 อย่างมีประสิทธิภาพ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็น 
ควำมส�ำคัญในกำรรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพำะในพื้นที่ชุมชนที่ 
บริษัทได้เข้ำไปมีส่วนรวม และยึดม่ันในควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ให้เป็นพันธกิจขององค์กร ที่บริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน 
จะต้องควำมร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมรักษำและฟื้นฟูสภำพ 
แวดล้อมโดยรอบของชุมชนริมฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำ บริษัทจึงได ้
ให้ควำมร่วมมือพร้อมสนับสนุน บำงกอก ริเวอร์ พำร์ตเนอร์ส  
(Bangkok River Partners: BRP) องค์กรที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร 
ทีม่จุีดมุง่หวงัท่ีจะด�ำรงสบืไว้ซึง่ทัศนยีภำพ เอกลกัษณ์ และมรดกทำง 
วัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำที่สืบทอดมำยำวนำนกว่ำ  
100 ปี และพัฒนำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น�้ำเป็นพื้นที่ที่ทรงคุณค่ำเหมำะ 
แก่กำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงส�ำหรับกำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยว 
สืบต่อไป

ดงันัน้ในปี 2561 บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ำกดั (มหำชน)  
น�ำโดยคุณเบน เตชะอุบล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ร่วมด้วย 
ผูจ้ดักำรทัว่ไปของโรงแรมโฟรซซีัน่ส์ กรงุเทพและโรงแรมคำเพลลำ  
กรงุเทพ และพนกังำน ได้ร่วมมอืกบั สถำนเอกอคัรรำชทตูแคนำดำ 
ประจ�ำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะครูและอำจำรย์จำกโรงเรียน 
วดัสทุธวิรำรำมและอำสำสมคัรกว่ำ 90 คน ร่วมกนัท�ำกจิกรรมรณรงค์ 
เพื่อท�ำให้โลกสะอำด Clean Up the World ประจ�ำ ปี 2561 ขึ้น 
อีกครั้งในวันที่ 15 กันยำยน 2561 ท�ำควำมสะอำดให้กับชุมชน 
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ พร้อมทั้งก�ำจัดขยะจำกคูคลองที่ไหลลง 
สู่แม่น�้ำเจ้ำพระยำ 

โครงกำรรณรงค์ Clean Up the World ถูกจัดขึ้นอยำ่งต่อเนื่องเป็น
ปีท่ี 25 โดยเป็นส่วนหนึง่ของโครงกำรสิง่แวดล้อมแห่งสหประชำชำติ 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ความรับผิดชอบต่อสังคม

(The United Nations Environment Programme: UNEP) และเป็น 
กำรรณรงค์ดำ้นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี 
อำสำสมัครประมำณ 35 ล้ำนคนจำกทั้งหมด 130 ประเทศ ร่วม 
ท�ำควำมสะอำดและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งในปีนี้  
กไ็ด้รบัควำมร่วมมอืจำกหลำยภำคส่วน ช่วยกนัเก็บขยะตำมพืน้ถนน  
พืน้ทีส่ำธำรณะ และจำกคคูลองทีไ่หลลงสูแ่ม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ไม่ว่ำจะ 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหำนคร (กทม.) สถำนทตูฯ  
ต่ำงๆ ในกรงุเทพฯ กลุม่พนัธมติรโรงแรมและร้ำนค้ำ ผูป้ระกอบกำร 
ธุรกิจและชุมชนโดยรอบ

นอกจำกนี ้กลุม่บำงกอกรเิวอร์ พำร์ตเนอร์ส ได้ร่วมมือกบัมหำวทิยำลยั 
มหิดล และมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ในกำรคัดแยกขยะและรวบรวม 
ข้อมลูในระหว่ำงกำรท�ำควำมสะอำดพืน้ที ่เพือ่น�ำไปเปรยีบเทยีบกบั 
ฐำนข้อมูลในปีก่อนๆ ซึ่งข้อมูลเหลำ่นี้จะเป็นประโยชนในกำรสร้ำง 
วิธีแก้ปัญหำและเป้ำหมำยที่วัดได้ต่อไป

บรษัิท คันทรี ่กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) มีควำมภำคภมูใิจ  
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมดังกล่ำว และมีควำม 
ตัง้ใจทีจ่ะมองหำลูท่ำงต่ำงๆ เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำยของกำรปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีนี้ต่อไป เช่น กำรร่วมท�ำ 
กจิกรรมและมคีวำม รเิริม่ต่ำงๆ ซึง่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม คณุเบน  
เตชะอุบล กลำ่ว เพิ่มเติมว่ำ “พวกเรำโชคดีที่มีแม่น�้ำอันทรงคุณค่ำ 
ตรงหน้ำบ้ำนของเรำ และนั้นก็น�ำมำซึ่งหน้ำท่ีและควำมรับชอบ 
ในกำรรักษำให้แม่น�้ำสำยน้ีสะอำดและงดงำม เพ่ือส่งต่อให้แก่รุ่น 
ต่อๆ ไปในอนำคต บริษทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)  
รู้สึกภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของกำรริเริ่มอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมอันทรงคุณคำ่นี้”
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะร�ยก�รระหว�่งกัน

บริษทัและบรษิทัย่อยมรีายการระหว่างกนักบับคุคลและ/หรือนติบิคุคลทีเ่กีย่วข้องทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทั
ย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดในสาระส�าคัญ ดังนี้

1) นายสดาวุธ เตชะอุบล

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ : เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ 15 มถินุายน 2561 จ�านวน 1,346,933,091 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.29  
ของทุนช�าระแล้ว และเป็นบิดาของ นายเบน เตชะอุบล กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท

รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง (บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรมูลค่ำรำยกำร
ในปี 2561

ยอดคงค้ำง 
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2561

1. ค่าจองซือ้ ค่าท�าสญัญาจะซือ้จะขายและ 
 ค่างวดในการซ้ืออาคารชุด โครงการ 
 อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ จ�านวน 2 ยูนิต 

2. ค่าจองซือ้ ค่าท�าสญัญาจะซือ้จะขายและ 
 ค่างวดในการซ้ืออาคารชุด โครงการ 
 โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรงุเทพ  
 ณ แม่น�้าเจ้าพระยา จ�านวน 1 ยูนิต

เงินรับล่วงหน้า -

-

1,181,244

11,000,000

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความ 
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม 
ราคาขายห้องชุดที่ก�าหนดและมี 
เงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับการ 
ท�ารายการกับบุคคลที่ไม่มีความ 
เกี่ยวข้อง

2) นายเบน เตชะอุบล

ลักษณะควำมสัมพันธ ์: เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จ�านวน 1,397,626,424 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
16.91 ของทุนช�าระแล้ว โดยด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท 

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลคำ่รำยกำร/ยอดคงค้ำง (บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
มูลค่ำรำยกำร
ในปี 2561

ยอดคงค้ำง 
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2561

1. ค่าจองซือ้ ค่าท�าสญัญาจะซือ้จะขายและ 
 ค่างวดในการซื้อห้องชุด โครงการ 
 โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรงุเทพ  
 ณ แม่น�้าเจ้าพระยา จ�านวน 1 ยูนิต 

เงินรับล่วงหน้า 11,722,268 22,722,268 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเหน็ 
ว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามราคา 
ขายห้องชุดที่ก�าหนดและมีเงื่อนไข 
ทีเ่ป็นปกตเิช่นเดยีวกบัการท�ารายการ 
กับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ร�ยก�รระหว�่งกัน

3) นางอรวรรณ เตชะอุบล

ลักษณะควำมสัมพันธ ์: เป็นภรรยาของนาย สดาวุธ เตชะอุบล และเป็นมารดาของ นายเบน เตชะอุบล

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลคำ่รำยกำร/ยอดคงค้ำง (บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรมูลค่ำรำยกำร
ในปี 2561

ยอดคงค้ำง 
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2561

1. ค่าจองซือ้ ค่าท�าสญัญาจะซือ้จะขายและ 
 ค่างวด ในการซื้อห้องชุด โครงการ 
 โฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรงุเทพ  
 ณ แม่น�้าเจ้าพระยา จ�านวน 1 ยูนิต 

เงินรับล่วงหน้า 8,864,293 27,043,172 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ 
ว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามราคา 
ขายห้องชุดที่ก�าหนดและมีเงื่อนไข 
ทีเ่ป็นปกตเิช่นเดยีวกบัการท�ารายการ 
กับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

4) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“CGS”)

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลักษณะควำมสัมพันธ ์: มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 คน คือ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายสดาวุธ  
เตชะอุบล ถือหุ้น CGS ทางอ้อม โดยถือหุ้นผ่านบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (CGH) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 คิดเป็น 
จ�านวน 600,258,893 หุ้น หรือร้อยละ 13.84 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง (บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรมูลคำ่รำยกำร
ในปี 2561

ยอดคงค้ำง 
ณ 31 ธันวำคม 

2561

1. บริษัทวางเงินประกันซื้อหลักทรัพย์ 
 ให้แก่ CGS

เงินประกัน 
ซื้อหลักทรัพย์

- 5,522 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ 
ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม 
สัญญาที่ตกลงกันและมีเงื่อนไข 
ที่เป็นปกติเช่นเดียวกับการท�า 
รายการกับบุคคลที่ไม ่มีความ 
เกี่ยวข้อง

2. บริษัทรับดอกเบี้ยจาก CGS เป ็น 
 ดอกเบี้ยจากเงินประกันหลักทรัพย์  
 อัตราดอกเบี้ย 0.8% 

ดอกเบี้ยรับ 44 -

3. บริษทัได้มีการช�าระเงินค่าบรกิารในการ 
 ออกหุ้นกู้

ค่าธรรมเนียม 
ในการออกหุ้น 
กู้จ่ายล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม 
ในการออกหุ้นกู้

-

2,788,139

14,224,860

-

5) บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) (“CGH”)

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holdings Company)

ลักษณะควำมสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 คน คือ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายสดาวุธ  
เตชะอบุล โดยถอืหุน้ในบรษิทั คันทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) (CGH) ณ วันที ่30 มนีาคม 2561 คดิเป็นจ�านวน 604,490,326 หุน้  
หรือร้อยละ 13.94 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง (บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรมูลคำ่รำยกำร
ในปี 2561

ยอดคงค้ำง 
ณ 31 ธันวำคม 

2561

1. บรษัิทลงทนุในหุน้สามญั บรษิทั คันทรี ่กรุป๊  
 โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน  
 153,061,800 หุ้น

เงินลงทุน 
ในหุ้นสามัญ

- 146,939,328 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ 
ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม 
สัญญาที่ตกลงกันและมีเงื่อนไข 
ที่เป็นปกติเช่นเดียวกับการท�า 
รายการกับบุคคลและ/หรือนิติ 
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

2. ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิ CGH-W3  
 จากบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด  
 (มหาชน)จ�านวน 51,020,600 หน่วย

CGH-W3 1,530,618 1,530,618

3. รายได้เงนิปันผลรับจากเงนิลงทนุในหุน้ 
 สามัญ

เงินปันผลรับ 5,357,163 -

2. ม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงได้ก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกัน โดยที ่
คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

หากรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยเกดิกบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวาม 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ 
รายการ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ 
เกิดขึน้ บรษิทัจะจดัหาผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอื ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว เพือ่ประกอบการตัดสนิใจ 
ของคณะกรรมการหรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบัญชี 

3. นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายหรอืแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต โดยการเข้าท�ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้  
บรษิทัจะด�าเนนิการให้เป็นไปตามลกัษณะธรุกจิการค้าปกตทิัว่ไป สามารถอ้างองิได้กบัเงือ่นไขทางธุรกจิประเภทเดยีวกนัทีบ่รษัิทท�ากบับุคคล 
ภายนอก ทัง้นี ้บรษิทัจะต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคบั ประกาศ ค�าสัง่  
หรือข้อก�าหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนและ 
บริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ  
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บริษทัจะจดัหาผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบ 
บัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และ 
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
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รำยงำนประจ�ำปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
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รำยงำนประจ�ำปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์พงึปฏบิตันิัน้  
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดท�ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการจัดท�าและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ  
(Statement of Directors Responsibilities) ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
แห่งประเทศไทย และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจริงและสมเหตุผล ทั้งนี ้
งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นำยเบน เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์  
จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน โดยมี  
นายศุภกร พลกลุ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.อ. วรีพงษ์  
ชื่นภักดี และ นายชู เฟ็ง เช เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรง 
คณุวฒุ ิและมปีระสบการณ์ด้านบญัชีการเงนิ ด้านกฎหมาย ด้านบรหิาร 
ธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ 
หน้าทีอ่ย่างมอีสิระตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง  
โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี  
สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และ 
เชือ่ถอืได้ของงบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบริษัท และบรษัิทย่อย  
ทัง้รายไตรมาส และประจ�าปี 2561 ซ่ึงผ่านการสอบทาน และตรวจสอบ 
จากผูส้อบบญัชีของบรษิทัแล้ว โดยเชญิฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วข้อง และ 
ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบการเงิน เพื่อช้ีแจง  
และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรือ่งความถกูต้อง  
ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ ความเพียงพอ 
ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เรื่อง 
ส�าคัญที่พบจากการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญช ี
เป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อ 
หารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบ 
หน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความส�าคัญกับ 
การน�าเสนอข้อมลูเพิม่เตมิในรายงานของผูส้อบบญัชตีามมาตรฐาน 
ใหม่ (Key Audit Matters : KAMs) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับความ 
ร่วมมอืเป็นอย่างดจีากฝ่ายบรหิาร มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิติังาน  
รวมทัง้มคีวามรู ้ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอ 
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า รายงานทางการเงนิได้แสดง 
รายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง 
เพยีงพอ และไม่พบรายการใดทีอ่าจมผีลกระทบอนัเป็นสาระส�าคญั 
ต่องบการเงิน

2. ก�รสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคมุภายใน ตาม 
แนวทางของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี  
ซึง่ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องทีอ่าจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่าง 
มนียัส�าคัญ ตลอดจนฝ่ายบรหิารได้ด�าเนนิการปรับปรงุแก้ไขตามข้อ 
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญช ีและหนว่ยงาน 
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนือ่ง แสดงให้เหน็ถงึการให้ความส�าคญัต่อ 
การควบคมุภายใน ซึง่สามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผล 
ได้ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

3. ก�รสอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ก�ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงใน 
ระดับองค์กร ทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัย 
ภายนอก และมีการพิจารณาติดตาม ความเสี่ยงด้านการลงทุนใน 
โครงการต่างๆ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และ ความเสี่ยงด้าน 
การเงนิ อย่างสม�า่เสมอ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ เพือ่น�าไปปรบัปรงุ 
กระบวนการให้ดยีิง่ขึน้ เพือ่ให้มัน่ใจว่า บรษิทัมกีระบวนการบริหาร 
จดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม สามารถลดผลกระทบ และตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และก�ากับดูแลให้บริษัท  
ด�าเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั อย่างเคร่งครดั ซึง่ไม่พบ 
รายการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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5. ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มี 
ความเป็นอสิระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ 
ได้ระบไุว้ในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน และได้อนมุตัแิผนงานการ 
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2561 ซึ่งแผนงานการ 
ตรวจสอบดังกล่าว จัดท�าโดยการประเมินความเสี่ยง เพื่อก�าหนด 
ความส�าคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ 
องค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน 
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

6. ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินโครงก�ร

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามผลการด�าเนินโครงการต่างๆ  
ของบริษัททุกไตรมาสโดยพิจารณาความคืบหน้าของโครงการ  
ปัญหา และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิโครงการพร้อมทัง้ให้ 
ข้อเสนอแนะที่พอเหมาะ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินโครงการ  
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนะและติดตามผลการน�าเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรับรองกับการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทในอนาคต 

7. ก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่�สอบบัญช ี
 สำ�หรับปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีโดยมุง่เน้น 
ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ทกัษะความรูค้วามสามารถในธรุกจิ 
ของบรษิทั รวมถงึค่าตอบแทนการสอบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพจิารณา และน�าเสนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ�ากดั  
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจ�าปี 2561 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความ 
รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ 
ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็น 
อิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงาน 
ทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตาม 
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป บริษทัมกีารปฏบัิตงิานทีส่อดคล้อง 
ตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ  
รวมถงึมรีะบบการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมรีะบบการบรหิารความเสีย่ง 
ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ และมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ 
กับการด�าเนินธุรกิจ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นำยศุภกร พลกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 21 มกราคม 2562

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ปี 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คนัทรี  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทรี  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซึ งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี แสดงฐานะการเงินของบริษทั คนัทรี  กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท คันทรี  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 
(มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึ งเป็นไปตามขอ้กาํหนด
เหล่านี  ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
- 2 - 

 

 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นาํ
เรืองเหล่านี มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทังนี  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
 

  

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใช้เพือตอบสนอง 
การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่าเป็น
เรืองสาํคญัในการตรวจสอบเนืองจากค่าความนิยม
เป็นรายการทีมีสาระสําคญัของสินทรัพยร์วมใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และ
สิทธิการเช่าเป็นรายการที มีสาระสําคัญ ของ
สินทรัพยร์วมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั โดยสินทรัพยเ์หล่านี ไดถู้กรับรู้ใน
งบการเงินเนืองจากการซือธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

ทังนี  การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและ
สิทธิการเช่าตอ้งอาศยัดุลยพินิจและสมมติฐานที
สําคญัหลายประการของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
ทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน 
ในอนาคต แผนงานในอนาคตในการจดัการและ
การใชป้ระโยชน์จากสิทธิการเช่า และการกาํหนด
อัตราคิ ดลดที เห ม าะส ม  เพื อให้ เป็ น ไป ตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นโยบายการบัญชีของค่าความนิยมเปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.12 และขอ้ 3.20.2
และนโยบายการบญัชีและรายละเอียดของสิทธิการเช่า
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.10 และขอ้ 14 ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง  
• ทาํความเขา้ใจการออกแบบและการปฏิบติั

ตามการควบคุมภายในทีสําคญัทีเกียวขอ้ง
กบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม
และสิทธิการเช่า 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในทีสําคญัทีเกียวขอ้งกบัการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

• ทดสอบเนือหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปนี  
-  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณา

ของฝ่ายบริหารเกียวกับการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที
สําคัญและวิธีการที ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมและสิทธิการเช่า 

 
 

 
 

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P45-200#2.indd   116 4/1/2562 BE   5:02 PM



117
รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
- 3 - 

 

 

 

 
  

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใช้เพือตอบสนอง 
การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

กลุ่มบริษัทมีรายการอสังหาริมทรัพย์เพือการ
ลงทุ น ตั งอยู่ ที เมืองไบ รตัน  ป ระเท ศอังกฤษ 
ประกอบด้วยที ดิน  อาคารและสิ งปลูกสร้าง 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดมี้สัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหนึ ง
ซึ งใชท้รัพยสิ์นนันในการประกอบธุรกิจโรงเรียน 
โดยอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดงักล่าวแสดง
เป็นรายการทีมีสาระสําคญัของสินทรัพยร์วมใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม  

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมทีมีการวดัมูลค่าโดยอิสระจากผูป้ระเมิน
ราคาภายนอก การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือ
การลงทุ น เป็ น เรื องสํ าคัญ ใน การตรวจส อบ
เนืองจากกระบวนการวดัมูลค่าเกียวขอ้งกบัการใช้
ดุลยพินิจทีสําคญัในการกาํหนดวิธีการวดัมูลค่าที
เหมาะสม และสมมติฐานทีใช ้ 

นโยบายการบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.8 
และข้อ 3.20.2 และรายละเอียดของเรื องดังกล่าว
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12  

 

วิธีการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง  
• ทาํความเขา้ใจการออกแบบและการปฏิบติั

ตามการควบคุมภายในทีสําคญัทีเกียวขอ้ง
กบั การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื อการ
ลงทุน 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในทีสําคัญที เกียวข้องกับการวดัมูลค่า
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

• ทดสอบเนือหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปนี  
-  ประเมินคุณสมบติั ความสามารถและความ

เป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาภายนอก 
-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที

สาํคญัและวิธีการวดัมูลค่าทีผูป้ระเมินราคา
ภายนอกใชใ้นการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพือการลงทุน  

-  พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของ
การเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการวัดมูลค่า
ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ข้อมูลอืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึ งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ซึ งคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชือมันต่อขอ้มูลอืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดร้ับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
โดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในที
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรื องที เกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง              
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจ           
ทีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ งรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสําคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่
มีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่านี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยียงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วธีิการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและ
เหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตังใจละเวน้  
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึ งจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  
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120 รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
- 6 - 

 

 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญั ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไวแ้ละประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมด
ตลอดจนเรืองอืนซึ งขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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121
รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
- 7 - 

 

 

จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัมากทีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเรืองเหล่านี ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. สุวจัชยั  เมฆะอาํนวยชยั 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 
วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P45-200#2.indd   121 4/1/2562 BE   5:02 PM



122 งบการเงิน
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,517,968,181     425,109,756        818,060,461        158,167,006        
เงินลงทุนชัวคราว 6 100,502,312        - 100,502,312        -
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 7 1,498,592,685     1,269,274,710     78,037,208          10,324,073          
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 30.2 - - 820,905,043        839,943,371        
ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค 8 5,792,756,254     3,465,740,032     17,338,733          159,769,951        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 9 477,498,789        245,404,500        359,858,780        278,799,993        

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 9,387,318,221     5,405,528,998     2,194,702,537     1,447,004,394     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 1,764,912,934     1,581,813,813     - 435,302,156        
เงินลงทุนเผือขาย 11 218,969,946        307,088,227        218,969,946        307,088,227        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 30.1 - - 1,494,701,445     1,496,380,151     
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 895,501,448        895,501,448        - -
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 789,158,751        845,666,309        - -
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 7,558,089,732     3,944,962,524     2,198,616,111     1,855,782,885     
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     - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 15 5,864,249            2,127,706            3,407,148            1,849,993            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 38,340,870          21,025,957          38,340,870          21,025,957          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 28,392,716 64,228,197 21,290,972 4,900,459

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 15,013,579,513   11,376,763,048   7,757,320,888     7,904,324,224     
รวมสินทรัพย์ 24,400,897,734   16,782,292,046   9,952,023,425     9,351,328,618     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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123
รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 17 522,070,801        287,765,982        35,753,475          52,130,033
เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 30.4 - - 445,734,402        477,204,099
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,863,059,642     2,444,229,957     3,217,199            5,927,974
เงินกูย้มืระยะสัน 8,312,624            8,899,511            - -
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 30.3 - - 438,889,250        469,875,624
ตัวแลกเงิน 18 437,095,119        667,275,353        437,095,119        667,275,353
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 21 - 1,750,000,000     - 1,750,000,000
หนี สินหมุนเวยีนอืน 19 195,659,301        61,848,959          29,784,015          19,483,563

รวมหนี สินหมุนเวยีน 5,026,197,487     5,220,019,762     1,390,473,460     3,441,896,646     

หนี สินไม่หมุนเวยีน
เจา้หนี ค่าก่อสร้าง 20.1 1,485,322,090     796,411,973        - -
เงินกูย้มืระยะยาว 20 8,954,080,829     4,067,573,235     - -
หุน้กูร้ะยะยาว 21 3,700,000,000 750,000,000 3,700,000,000 750,000,000
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 8,499,592            6,813,796            8,270,079            6,813,796            
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน - 27,423,728          - -

รวมหนี สินไม่หมุนเวยีน 14,147,902,511   5,648,222,732     3,708,270,079     756,813,796        
รวมหนี สิน 19,174,099,998   10,868,242,494   5,098,743,539     4,198,710,442     

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P45-200#2.indd   123 4/1/2562 BE   5:02 PM



124 งบการเงิน
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 23

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 10,785,353,544 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,785,353,544 10,785,353,544
หุน้สามญั 8,966,127,954 หุน้ 

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

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

ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั (1,559,517,810) (1,559,517,810) (1,559,517,810)    (1,559,517,810)    
ส่วนตํากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470)
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (732,872,059)       (732,872,059)       - -
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,578,638,448     1,578,638,448     - -
6,732,939,063     6,732,939,063     5,887,172,674     5,887,172,674     

ขาดทุนสะสม (1,358,954,122)    (895,103,718)       (910,546,929)       (679,303,264)       
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 26 (422,836,205)       (277,685,843)       (123,345,859)       (55,251,234)         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,951,148,736     5,560,149,502     4,853,279,886     5,152,618,176     
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 275,649,000        353,900,050        - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,226,797,736     5,914,049,552     4,853,279,886     5,152,618,176     
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,400,897,734   16,782,292,046   9,952,023,425     9,351,328,618     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
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125
รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 244,058,483 908,586,453     244,058,483 908,586,453     
รายไดค่้านายหนา้ 474,953 1,056,037         474,953 1,056,037         
รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 51,390,715 52,508,664       - -
รายไดด้อกเบีย 8,821,330 5,726,863         77,163,927 110,890,264     
รายไดเ้งินปันผล 5,357,163 4,245,934         5,357,163 4,245,934         
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน 12 - 4,351,980         - -
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 51,157,001 124,860,392     43,219,880 -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัวคราว - 4,002                - 4,002                
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัวคราว 502,312 - 502,312 -
รายไดอ้ืน  7,874,033 6,298,611         56,768,064 30,134,717       

รวมรายได้ 369,635,990     1,107,638,936  427,544,782     1,054,917,407  

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอาคารชุด 146,939,094 544,426,173     146,939,094 544,426,173
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานทางตรงทีเกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 3,012,279 3,187,394         - -
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 180,459,038 286,521,239     22,893,014 66,057,684
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 209,216,400 207,374,636     155,003,260 166,868,088
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 28 42,701,304 51,126,666       42,701,304 51,126,666
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - - - 196,652
ตน้ทุนทางการเงิน 330,076,314 211,390,676     291,945,907 177,969,465     

รวมค่าใช้จ่าย 912,404,429     1,304,026,784  659,482,579     1,006,644,728  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (542,768,439)    (196,387,848)    (231,937,797)    48,272,679       
รายไดภ้าษีเงินได้ 16 344,685 3,002,322         371,832 527,129            
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (542,423,754)    (193,385,526)    (231,565,965)    48,799,808       

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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126 งบการเงิน
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน 16
รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 26.1 (68,094,625) (72,753,221) (68,094,625) (72,753,221)
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินต่างประเทศ 26.2 (77,055,737) (604,914) - -
รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว้ 322,300 2,402,752 322,300 2,402,752
ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (144,828,062)    (70,955,383)      (67,772,325)      (70,350,469)      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (687,251,816)    (264,340,909)    (299,338,290)    (21,550,661)      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (464,172,704)    (144,298,322)    (231,565,965)    48,799,808       
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (78,251,050) (49,087,204)      - -

(542,423,754)    (193,385,526)    (231,565,965)    48,799,808       

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (609,000,766) (215,253,705) (299,338,290) (21,550,661)
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (78,251,050) (49,087,204) - -

(687,251,816)    (264,340,909)    (299,338,290)    (21,550,661)      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 29
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขันพืนฐาน บาท (0.056)               (0.018)               (0.028)               0.006                
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั หุ้น 8,266,127,954 7,878,909,942  8,266,127,954 7,878,909,942  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่
วย

 : บ
าท

หม
ายเ

หต
ุ

ส่ว
นไ

ด้เสี
ย

รว
มส่

วน
ทุน

ทีอ
อก

ส่ว
นต

ํากว่
า

ส่ว
นต

ํากว่
าทุ

นจ
าก

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

งทุ
น

ส่ว
นเกิ

นทุ
น

ขา
ดทุ

น
รว

มส่
วน

ทีไ
ม่ม

ีอําน
าจ

ขอ
งผ

ู้ถือ
หุ้น

แล
ะชํ

าระ
แล้

ว
มูล

ค่า
หุ้น

การ
รว

มธุ
รกิ

จ
จาก

การ
ซือ

ธุร
กิจ

จาก
การ

เปลี
ยน

แป
ลง

สะ
สม

กําไ
ร (

ขา
ดทุ

น) 
ผล

ต่า
งข

อง
ส่ว

นต่
างจ

ากก
าร

รว
ม

ขอ
งบ

ริษ
ัทใ

หญ่
คว

บคุ
ม

สา
มัญ

ภา
ยใต้

การ
คว

บคุ
ม

แบ
บย้

อน
กลั

บ
สัด

ส่ว
นก

ารถื
อหุ้

น
จาก

การ
ปรั

บม
ูลค่

า
อัต

ราแ
ลก

เปลี
ยน

ซือ
ธุร

กิจ
ภา

ยใต้
อง

ค์ป
ระ

กอ
บอื

น
เดยี

วกั
น

ใน
บริ

ษัท
ย่อ

ย
เงิน

ลง
ทุน

จาก
การ

แป
ลง

ค่า
การ

คว
บคุ

ม
ขอ

งส่
วน

ขอ
ง

เผือ
ขา

ย
งบ

การ
เงิน

เดยี
วกั

น
ผ ู้ถื

อหุ้
น

ต่า
งป

ระ
เทศ

ยอ
ดค

งเห
ลือ

ตน้
ปี ณ

 วนั
ที 1

 มก
ราค

ม 2
560

7,3
36,

295
,22

7
    

(1,
652

,50
1,0

83)
   

-
(73

2,8
72,

059
)

     
1,5

78,
638

,44
8

     
  

(75
3,2

08,
148

)
     

 
17,

501
,98

7
     

    
(22

1,8
29,

695
)

     
(62

3,4
76)

     
     

(20
4,9

51,
184

)
     

5,5
71,

401
,20

1
    

401
,67

2,7
76

     
  

5,9
73,

073
,97

7
    

เพิ ม
ทุน

หุ้น
สา

มญั
929

,83
2,7

27
     

  
92,

983
,27

3
     

     
-

-
-

-
-

-
-

-
1,0

22,
816

,00
0

    
-

1,0
22,

816
,00

0
    

เพิ ม
ทุน

หุ้น
สา

มญั
จาก

ส่ว
นไ

ดเ้สี
ย

ทีไ
ม่มี

อาํ
นา

จค
วบ

คุม
ใน

บริ
ษทั

ยอ่
ย

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1,5

53,
818

     
     

 
1,5

53,
818

     
     

 
รว

มธุ
รกิ

จภ
ายใ

ตก้
ารค

วบ
คุม

เดีย
วก

นั
2.2

.4
-

-
(81

9,4
37,

470
)

     
-

-
-

-
-

-
-

(81
9,4

37,
470

)
     

-
(81

9,4
37,

470
)

     
บริ

ษทั
ยอ่

ยเส
ร็จ

สิ น
กา

รช
าํระ

บญั
ชี

-
-

-
-

-
-

-
-

623
,47

6
     

     
 

623
,47

6
     

     
    

623
,47

6
     

     
    

(23
9,3

40)
     

     
  

384
,13

6
     

     
    

ขา
ดทุ

นเบ
ด็เส

ร็จ
รว

มส
ําห

รับ
ปี

-
-

-
-

-
(14

1,8
95,

570
)

     
 

(72
,75

3,2
21)

     
  

(60
4,9

14)
     

     
  

-
(73

,35
8,1

35)
     

  
(21

5,2
53,

705
)

     
(49

,08
7,2

04)
     

  
(26

4,3
40,

909
)

     
ยอ

ดค
งเห

ลือ
ปล

ายปี
 ณ

 วัน
ที 3

1 ธั
นว

าค
ม 2

560
8,2

66,
127

,95
4

    
(1,

559
,51

7,8
10)

   
(81

9,4
37,

470
)

     
(73

2,8
72,

059
)

     
1,5

78,
638

,44
8

     
  

(89
5,1

03,
718

)
     

 
(55

,25
1,2

34)
     

  
(22

2,4
34,

609
)

     
-

(27
7,6

85,
843

)
     

5,5
60,

149
,50

2
    

353
,90

0,0
50

     
  

5,9
14,

049
,55

2
    

ยอ
ดค

งเห
ลือ

ตน้
ปี ณ

 วนั
ที 1

 มก
ราค

ม 2
561

8,2
66,

127
,95

4
    

(1,
559

,51
7,8

10)
   

(81
9,4

37,
470

)
     

(73
2,8

72,
059

)
     

1,5
78,

638
,44

8
     

  
(89

5,1
03,

718
)

     
 

(55
,25

1,2
34)

     
  

(22
2,4

34,
609

)
     

-
(27

7,6
85,

843
)

     
5,5

60,
149

,50
2

    
353

,90
0,0

50
     

  
5,9

14,
049

,55
2

    
ขา

ดทุ
นเบ

ด็เส
ร็จ

รว
มส

ําห
รับ

ปี
-

-
-

-
-

(46
3,8

50,
404

)
     

 
(68

,09
4,6

25)
     

  
(77

,05
5,7

37)
     

  
-

(14
5,1

50,
362

)
     

(60
9,0

00,
766

)
     

(78
,25

1,0
50)

     
  

(68
7,2

51,
816

)
     

ยอ
ดค

งเห
ลือ

ปล
ายปี

 ณ
 วัน

ที 3
1 ธั

นว
าค

ม 2
561

8,2
66,

127
,95

4
    

(1,
559

,51
7,8

10)
   

(81
9,4

37,
470

)
     

(73
2,8

72,
059

)
     

1,5
78,

638
,44

8
     

  
(1,

358
,95

4,1
22)

   
(12

3,3
45,

859
)

     
(29

9,4
90,

346
)

     
-

(42
2,8

36,
205

)
     

4,9
51,

148
,73

6
    

275
,64

9,0
00

     
  

5,2
26,

797
,73

6
    

ส่ว
นที

เป็น
ขอ

งบ
ริษ

ัทใ
หญ่

อง
ค์ป

ระ
กอ

บอื
นข

อง
ส่ว

นข
อง

ผ ู้ถื
อหุ้

น

บริ
ษัท

 คนั
ทรี

 กรุ๊
ป ด

เีวล
ลอ

ปเม
นท์

 จาํ
กัด

 (ม
หา

ชน
) แ

ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย
งบ

แส
ดง

การ
เปลี

ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผ ู้ถื
อหุ้

น
สํา

หรั
บปี

สิน
สุด

วนั
ที 3

1 ธั
นว

าค
ม 2

561 งบ
การ

เงิน
รว

ม

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P45-200#2.indd   127 4/1/2562 BE   5:02 PM



128 งบการเงิน
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (542,768,439) (196,387,848) (231,937,797) 48,272,679
ปรับปรุงดว้ย

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,233,427 80,273,702 6,102,678 6,063,614
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัวคราว - (4,002) - (4,002)
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัวคราว (502,312) - (502,312) -
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (8,543,359) (124,510,447) (43,215,249) 206,276
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 5,949,984 -
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - (4,351,980) - -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,669,957 30,726,910 51,424 -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,088,671 2,635,646 1,859,158 2,635,646
รายไดด้อกเบีย (8,821,330) (5,726,863) (77,163,927) (110,890,264)
รายไดเ้งินปันผล (5,357,163) (4,245,934) (5,357,163) (4,245,934)
ตน้ทุนทางการเงิน 330,076,314 211,390,676 291,945,907 177,969,465

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน (198,924,234) (10,200,140) (52,267,297) 120,007,480

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
เงินลงทุนชัวคราว (100,000,000) 824,709 (100,000,000) 824,709
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (230,243,240) 458,925,066 (67,713,135) 996,213
ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค (255,205,137) 308,715,876 142,431,218 524,900,329
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (266,999,583) (87,481,340) (75,855,394) (34,676,217)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 35,835,481 1,915,690 (16,390,513) 72,340

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561
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130 งบการเงิน
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 8,629,545 (7,342,177)         (16,942,728) 11,882,323        
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,418,829,685 901,739,465      (2,710,775) 1,586,259          
หนี สินหมุนเวยีนอืน 41,472,195 8,900,820          (2,509,137) 6,671,913          
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน (27,423,728) 11,674,741        - -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 425,970,984      1,587,672,710   (191,957,761) 632,265,349      
เงินสดรับจากดอกเบีย 9,761,999          5,764,801          5,691,146 115,961,220      
เงินสดรับจากเงินปันผล 5,357,163          4,245,934          5,357,163 4,245,934          
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (159,274,313)     (129,626,076)     (200,347,265) (108,929,795)     
เงินสดรับจากภาษีเงินไดข้อคืน - 1,208,811          - 1,208,811          
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,250,002)         (11,462,985)       (3,183,550) (11,444,345)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชใ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 278,565,831      1,457,803,195   (384,440,267)      633,307,174      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.3 - - - 416,387,606
เงินสดจ่ายเพือเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (197,245,405)     (869,522,268)     - (435,302,156)
เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั - - 435,302,156 -
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผือขาย 11 3,000,000 5,250,000 3,000,000 5,250,000
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (672,875) -
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 (336,927,226)     (1,833,251,873)  (327,816,300)      (1,646,968,080)  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 57,804               864,486             57,804                -
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 4.1.2 (3,003,380)         (1,331,679)         (2,219,817)          (1,331,679)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (534,118,207)     (2,697,991,334)  107,650,968       (1,661,964,309)  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 4.2 - 1,825,467 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.5 - - - 16,720,000        
เงินสดรับจากการออกตัวแลกเงิน 4.2 147,401,634      505,932,717      147,401,634       505,932,717      
เงินสดจ่ายชาํระคืนตัวแลกเงิน 4.2 (410,718,880)     (1,368,705,253)  (410,718,880)      (1,368,705,253)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 459,706,387      - - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 3,700,000,000   1,350,000,000   3,700,000,000    1,350,000,000   
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 (2,500,000,000)  - (2,500,000,000)   -
เงินสดรับค่าเพิมทุนหุน้สามญั

จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย - 1,553,818          - -
เงินสดจ่ายคืนทุนใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการเสร็จสินการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - (287)                   - -
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,396,389,141   490,606,462      936,682,754       503,947,464      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 1,140,836,765   (749,581,677)     659,893,455       (524,709,671)     
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (47,978,340)       116,171,797      - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 425,109,756      1,058,519,636   158,167,006       682,876,677      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 5 1,517,968,181   425,109,756      818,060,461       158,167,006      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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132 งบการเงิน
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
 

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
1.1  ขอ้มูลทัวไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทรี  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัทีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย เมือวนัที 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั เมือวนัที 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ เมือวนัที 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“SET”) เมือวนัที 30 กนัยายน 2557 สํานักงานใหญ่ของบริษทั ตังอยู่เลขที 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชันที 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการถือหุ้นในบริษทัอืน (Holding Company) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทัวไปและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
1.2.1 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในประเทศไทย เมือวนัที 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตังอยูเ่ลขที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชันที 20 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพือประกอบธุรกิจซือขาย ใหเ้ช่า 
และดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์และการถือหุน้ในบริษทัอืน (Holding Company) 

1.2.2 บริษทั บีซีอีจี คนัทรี  กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จาํกดั เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เมือวนัที 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสํานกังานใหญ่ตังอยูเ่ลขที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชันที 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพือประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่งวสัดุอุปกรณ์และเครืองตกแต่งทีใชใ้นงานก่อสร้าง 

1.2.3 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เมือวนัที 20 ตุลาคม 2557 โดยมีสํานกังานใหญ่ตังอยูเ่ลขที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชันที 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพือประกอบธุรกิจ
เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 
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รายงานประจำาปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 
- 2 - 

 

 

1.2.4 บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในฮ่องกง เมือวนัที 22 ตุลาคม 2556 
โดยมีสํานกังานใหญ่ตังอยูที่ Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, 
Central, Hong Kong, เพือประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษทัอืน 
(Holding Company) 

1.2.5 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียส
เมือวนัที 29 ตุลาคม 2556 โดยมีสํานกังานใหญ่ตังอยู่ที 8th Floor, Medine Mews, 
La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพือประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้น
ในบริษทัอืน (Holding Company) 

1.2.6 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์เมือวนัที 31 กรกฎาคม 
2558 โดยมีสํานกังานใหญ่ตังอยู่ที Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

1.2.7 บริษทั ลีดดิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์
เมือวนัที 26 สิงหาคม 2559 โดยมีสํานกังานใหญ่ตังอยูที่ Anson Court, La Route des 
Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพือประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นใน
บริษทัอืน (Holding Company) 

1.2.8 บริษทั เอชวายยูเค จาํกดั เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์ เมือวนัที 
27 ตุลาคม 2559 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตังอยูที่ Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ 

2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 
2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไป
ในประเทศไทย 
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2.1.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดทาํขึ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที  1 
(ปรับปรุง 2560) เรือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมี
รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรือง “การจดัทาํและส่ง
งบการเงินและรายการทีเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง “กาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมี
ในงบการเงิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที 11 ตุลาคม 2559 

2.1.3 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ
งบการเงิน ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
2.2.1 งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนี  

บริษัทย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกิจ อัตราการถือหุ้น 
   โดยบริษัท (ร้อยละ) 
   ณ วันที ณ วันที 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   2561 2560 

บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั ประเทศไทย ซือขาย ให้เช่าและดาํเนินงาน 70.00 70.00 
  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์   
  และถือหุ้นในบริษทัอืน   
บริษทั บีซีอีจี คนัทรี  กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร และ 99.99 99.99 
  ขายส่งวสัดุอุปกรณ์และ 

เครืองตกแต่งทีใชใ้นงานก่อสร้าง 
  

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั ฮ่องกง ถือหุ้นในบริษทัอืน 100.00 100.00 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั มอริเชียส ถือหุ้นในบริษทัอืน 100.00 100.00 
บริษทั ลีดดิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เกิร์นซีย ์ ถือหุ้นในบริษทัอืน 96.45 96.45 
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 
     
บริษัทย่อยทางอ้อม     
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์อง 70.00(1) 70.00(1) 
  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   
บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 96.45(2) 96.45(2) 
(1)
 บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั  

(2)
 บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั ลีดดิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 

2.2.2 บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ย (รวมบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางออ้ม) มาจดัทาํ
งบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัมีอาํนาจควบคุมทังทางตรงและทางออ้มในการกาํหนด
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัสินสุดการควบคุม
บริษทัยอ่ยนัน  
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2.2.3 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั โดยไดต้ดัรายการคา้และ
ยอดคงเหลือระหวา่งกนั ตลอดจนกาํไรขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนออกจากงบการเงินนีแลว้ 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงใหมี้การใชน้โยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม ขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนรวม 

2.2.4 การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
ตามทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมติัให้
บริษทัเข้าทาํรายการซื อและรับโอนกิจการทังหมด (Entire Business Transfer) ของ
บริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั (“PVL”) ต่อมาเมือวนัที 2 มิถุนายน 2560 บริษทัได้
ดาํเนินการตามมติดงักล่าวแลว้ โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 929,832,727 หุ้น 
มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
ซึ งไดแ้ก่ PVL ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทังสิน 1,022,816,000 บาท 
เพือเป็นการชาํระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ PVL แทนการชาํระดว้ยเงินสด 

ทังนี รายการดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัจึงบนัทึก
บญัชีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สียซึ งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับ
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถูกนาํมารวมใน
งบการเงินจะรับรู้ด้วยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีระบุไดข้องกิจการ
ทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัทีมีการรวมธุรกิจ และแสดงส่วนต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้กบัสินทรัพยสุ์ทธิทีรับโอนจากกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกนัจาํนวน 819.44 ล้านบาท เป็นส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยแสดงเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุ้น และรับรู้ตน้ทุนที
เกียวขอ้งกบัการซือของบริษทัทีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าทีปรึกษาอืน ๆ เป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

ทังนี บริษทัไม่ได้นาํผลการดาํเนินงานของ PVL มารวมในงบการเงินของบริษทัตังแต่
วนัทีนําเสนองบการเงินล่าสุด และไม่ได้ปรับปรุงยอ้นหลังงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของงวดทีนาํเสนอเปรียบเทียบ เนืองจากผลการดาํเนินงานของ PVL 
ไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ 
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี  กาํหนดเรืองการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการเปลียนแปลง
ในหนี สินทีเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงิน ทังทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและรายการทีไม่ใช่เงินสด 
โดยมาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดให้ใชว้ิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลียนแปลง
ดงักล่าว 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที มีรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 
1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ดงันี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั งแรก 
ฉบบัที 15 รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 22 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง 2561 ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับ
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  
ทังนี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงเพือให้มีเนือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์และการอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน ยกเวน้
มาตรฐานฉบบัต่อไปนี ซึ งมีการปรับปรุงหรือเพิมเติมขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติั
ทางการบญัชี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2561) อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญาประกนัภยั 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง
มาเริมถือปฏิบตัิกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเมือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมิน 
ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครืองมือทางการเงิน ซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบงัคับใช้
สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 
เป็นตน้ไป ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี  
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มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 32 การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 7  การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที 19 การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย
โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่า
ของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 
และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกันความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี จะนาํมาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินเมือมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง
มาเริมถือปฏิบตัิกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเมือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่าง
การประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 
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3.  นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
3.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี  

3.1.1 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เป็นรายไดท้ังจาํนวนเมือมีการโอน
ความเสียงและผลตอบแทนทีมีนยัสาํคญัใหก้บัผูซื้อแลว้ 

3.1.2 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

3.1.3 รายไดเ้งินปันผลบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในวนัทีบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลทีไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด
จะพิจารณาจากวนัทีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

3.1.4 รายไดค้่านายหนา้ รายไดด้อกเบีย รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.2 ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทังหมดทีคาดวา่จะเกิด 
(โดยคาํนึงถึงตน้ทุนทีเกิดขึนจริงดว้ย) ให้กบัหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัทีขายไดต้ามเกณฑ์
พืนทีขายและพิจารณาประกอบกบัราคาขาย แล้วรับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมือมีการขาย 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไม่รวมเงินฝากธนาคาร 
ซึ งมีกาํหนดคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั 

3.4 ลูกหนีการคา้  
ลูกหนีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ โดยการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เกียวกบัความสูญเสียทีอาจจะเกิดขึนจากยอดลูกหนี ทีคงคา้งอยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
การประเมินผลดังกล่าวได้คาํนึงถึงประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอืน 
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หนีสงสัยจะสูญบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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3.5 ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของแต่ละ
โครงการหรือมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะตํากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยทีดิน ค่า
พฒันาทีดิน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ค่าใชจ่้ายเกียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและตน้ทุนการกูย้ืมที
เกียวขอ้ง ซึ งจะหยดุบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเขา้มาเป็นตน้ทุนเมือพร้อมทีจะขายหรือโครงการหยุด
พฒันา 

3.6 ตน้ทุนการกูย้มื 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ันจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอืนถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนที
เกียวเนืองจากการกูย้มืนัน 

3.7 เงินลงทุน 
3.7.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว 
เป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษทัมีอาํนาจควบคุมทังทางตรงหรือทางออ้ม โดยอาํนาจ
ในการควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน
ของกิจการ เพือใหไ้ดม้าซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน 

3.7.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด ซึ งถือไวเ้พือคา้จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน มูลค่ายุติธรรมสาํหรับ
หลกัทรัพยเ์พือคา้จะใชร้าคาเสนอซือครั งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน ในการจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของ
เงินลงทุนทีถืออยู ่บริษทัคาํนวณตน้ทุนเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปดว้ยวธีิถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 
และผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีบนัทึกเป็นกาํไร (ขาดทุน) 
จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ 
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3.7.3 ตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้
จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั งแรก เงินลงทุนเผือขาย
แสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
เป็นรายการในองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน เมือ
มีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคยบนัทึกในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนโดยตรงเขา้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3.8 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่าหรือจากมูลค่าทีเพิมขึนหรือทังสองอยา่ง ทังนี ไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้น
การผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุน 
รวมถึงต้นทุนการทํารายการที เกียวข้อง และหลังจากนั นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึก
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซึ งมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีไดม้าโดยการซือ ประกอบดว้ย ราคาซือและรายจ่าย
ทางตรงใด ๆ ทีเกียวกบัการจดัหาสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย 
ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย ์และตน้ทุนในการทาํรายการอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงวดทีเกิดขึน 

3.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและ
ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์ดงัต่อไปนี  

อาคาร - สาํนกังานขาย 3 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 
เครืองตกแต่งและติดตัง 3 และ 5 ปี 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 3 และ 5 ปี 
อุปกรณ์อืน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P45-200#2.indd   141 4/1/2562 BE   5:02 PM



142 งบการเงิน
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
- 11 - 

 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงวดทีมีการขายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยน์ัน 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยที์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ 
ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์เพือให้สินทรัพย์นันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค ์ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเมือเกิดขึน 

3.10 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการลดลงของมูลค่า (ถา้มี)  

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
ซึ งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของอายุสัญญาเช่าหรือเกณฑ์อืนทีสะทอ้นรูปแบบ
ของการไดใ้ชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีเหมาะสมกวา่ 

3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ซึ งจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี โดยค่าเผือการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน คาํนวณโดย
วธีิเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืน 
ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 และ 10 ปี 
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3.12 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 
บริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวธีิซือ โดยบริษทั (ผูซื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน
การซือธุรกิจดว้ยผลรวมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึ งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ 
สาํหรับจาํนวนของส่วนของผูที้ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั ง ผูซื้อ
จะวดัมูลค่าส่วนของผูที้ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซือดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องผูถู้กซือตามสัดส่วนของหุน้ทีถือโดยผูที้ไม่มีอาํนาจควบคุมนัน 

บริษทับนัทึกตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึนและ
เมือได้รับบริการ  

บริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกวา่
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการทีไดม้า  

บริษทัแสดงค่าความนิยมหกัค่าเผือการดอ้ยค่า โดยจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) 
ทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดวา่
จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิด
เงินสดตํากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

3.13 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี 
กําไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรทีแสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เนืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการทีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการทีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั
คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีทีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวเท่าทีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวนันมาใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 
เมือกาํไรทางภาษีทีจะนาํมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเมือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีบางส่วนหรือทังหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี
ทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือในปีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระ
หนี สินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือทีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
สินรอบระยะเวลาทีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้มือกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหนี สินดงักล่าวมาหักกลบกนั กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตังใจจะชําระหนี สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั งใจจะรับชําระสินทรัพย์และหนี สินในเวลา
เดียวกันและทั งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี
เกียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินไดที้เกียวข้องกบั
กาํไรหรือขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะบนัทึกโดยตรงไปยงังบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ถ้าภาษีเงินได้ทีเกิดขึ นนัน
เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.14.1 ผลประโยชน์ระยะสัน 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี ยงชีพโดยบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 
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3.14.2 ผลประโยชน์ระยะยาว 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทับนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ซึ งคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ จากข้อสมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใชปั้จจยัต่างๆ รวมทัง
การประเมินถึงอายุและจาํนวนปีการทาํงานโดยเฉลียของพนกังาน อตัราการลาออก
จากงานของพนกังาน สมมติฐานในการปรับเงินเดือนขึนในอนาคต และอตัรามรณะ 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดพ้ิจารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัที
ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตส้มมติฐานทีพนักงานในแต่ละช่วงอายุจะทาํงาน
กบับริษทัจนครบอายเุกษียณ ทังนีอตัราคิดลดทีใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานนัน อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนดไว ้
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

3.15 ประมาณการหนี สิน 
ประมาณการหนี สินจะรับรู้เป็นหนี สินในงบแสดงฐานะการเงินเมือกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซึ งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจะสูญเสีย
ทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือจ่ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

3.16 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนดงันี  
3.16.1 รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- รายการทีเกิดขึนระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัที
เกิดรายการหรืออตัราแลกเปลียนถวัเฉลียทีเหมาะสมสาํหรับรอบระยะเวลาปัจจุบนั 

- สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลียนตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
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- กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากการจ่ายชาํระเงิน
และการแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน  

3.16.2  หน่วยงานในต่างประเทศ 
- สินทรัพยแ์ละหนี สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปลียนซึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลียนจริง ณ วนัทีเกิดรายการ 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ บนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศในองคป์ระกอบอืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนันออกไป 

- เมือมีการชาํระหนี รายการทีเป็นตวัเงินทีเป็นลูกหนี หรือเจา้หนีกบัหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ซึ งรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายวา่จะมีแผนการชาํระหนีหรือไม่มี
ความเป็นไปไดว้า่จะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนันออกไป 

3.17 สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซึ งมีความเสียงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธิ ของสินทรัพยเ์ป็นของผูใ้ห้เช่าจะ
บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดจากสัญญาดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

3.18 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีออกในระหวา่งปี 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวม
ของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัในระหวา่งปี กบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุ้นสามญั
ทีออกเพือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทังสิน (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) ใหเ้ป็นหุน้สามญั 
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3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี สินรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทั
และบริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี สินนัน ซึ งผูซื้อหรือผูข้ายในตลาด
ทีให้ประโยชน์สูงสุดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือ
จะจ่ายเพือโอนหนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ
มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมทีไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกกาํหนดลาํดบัชัน
เป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 หรือระดบัที 3 ตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใช้ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม ดงันี  

ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

ระดบัที 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ันหรือ
หนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัที 1 

ระดบัที 3  เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินนัน 

3.20 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
3.20.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารทีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี 
ซึ งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงิน โดยดุลยพินิจทีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี  

(1) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง
ชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้ เมือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้
พิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
เพือประมาณการจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัควรรับรู้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

  

010419_EDITED AW CGD 2019_Annual Report_TH_Final P45-200#2.indd   147 4/1/2562 BE   5:02 PM



148 งบการเงิน
รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
- 17 - 

 

 

(2) ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังานขึนอยู่กบั
หลายปัจจยัทีใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติ
หลายอยา่ง รวมถึงอตัราคิดลด การเปลียนแปลงของขอ้สมมติเหล่านีจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของประมาณการหนี สินดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดทีเหมาะสมในแต่ละปี ซึ งไดแ้ก่
อตัราดอกเบียทีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส
เงินสดทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ในการพิจารณาอตัราคิดลดทีเหมาะสม กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที
ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที
ตอ้งจ่ายชาํระประมาณการหนี สินทีเกียวขอ้ง ขอ้มูลเพิมเติมได้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

ตน้ทุนบริการในอดีตทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเมือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

(3) การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีมีอายุการใช้งานที
แน่นอนจะทาํการทดสอบการดอ้ยค่าเมือมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยน์ันอาจมีการดอ้ย
ค่า สาํหรับสินทรัพยที์ไม่มีอายกุารใชง้านทีแน่นอน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทาํ
การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเมือมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยน์ันอาจมีการดอ้ยค่า
โดยการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

3.20.2 แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการทางบญัชีซึ งใช้ข้อสมมติฐานทีเกียวข้องกบั
เหตุการณ์ในอนาคต ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน 
ประมาณทางการบญัชีทีสําคญัและขอ้สมมติฐานทีมีความเสียงอยา่งเป็นสาระสําคญั
ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี สินในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี  
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(1) การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้ขอ้มูลในตลาดทีสามารถสังเกตได้ในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี สิน กรณีทีขอ้มูลระดบัที 1 ไม่สามารถ
หาได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัจะว่าจา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกทีไดรั้บการรับรอง
มาเป็นผูป้ระเมินมูลค่า เพือกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมรวมทัง
ขอ้มูลทีจะตอ้งใช ้

ขอ้มูลเกียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีใช้ในการกาํหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สินรายการต่าง ๆ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 34.4 

(2) การประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของกลุ่มบริษทัประเมินโดยใช้
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ งใชว้ธีิประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัทีใชใ้นการประเมินราคา
ประกอบดว้ย ประมาณการรายได ้และอตัราคิดลด  

(3) การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษัท
ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดร้ับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับ
สินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณา
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์ัน
เกียวขอ้งดว้ย 

(4) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาํเป็นตอ้งใช้การประมาณการมูลค่า
จากการใชข้องหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดซึ งมีการปันส่วนค่าความนิยมให้
ในการคาํนวณมูลค่าจากการใชน้ัน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณ
กระแสเงินสดในอนาคตทีคาดวา่จะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด
และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดทีเหมาะสม หากกระแส
เงินสดในอนาคตทีเกิดจริงน้อยกว่าทีคาดการณ์ไว ้แสดงว่าอาจมีขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าในจาํนวนทีเป็นสาระสาํคญัเกิดขึน  
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด 
4.1 รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

4.1.1 เจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวร  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวรยกมา         
ณ วนัที 1 มกราคม 37,450  685,977  37,450  685,977 

บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวร 357,749,982  2,035,981,876  348,546,180  1,849,698,083 
หกั ค่าซือสินทรัพยถ์าวรโดยการออก        

หุน้สามญั  -  (203,378,530)  -  (203,378,530) 
หกั เงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยถ์าวร (20,000,000)  -  (20,000,000)  - 
หกั ค่าซือสินทรัพยถ์าวร        

ส่วนทีจ่ายเป็นเงินสด (336,927,226)  (1,833,251,873)  (327,816,300)  (1,646,968,080) 
เจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวรยกไป        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 860,206  37,450  767,330  37,450 

4.1.2 เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนยกมา         
ณ วนัที 1 มกราคม 163,710  -  163,710  - 

บวก ค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 4,351,259  1,495,389  2,056,107  1,495,389 
หกั ค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนส่วนที        

จ่ายเป็นเงินสด (3,003,380)  (1,331,679) (2,219,817)  (1,331,679) 
เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนยกไป        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 1,511,589  163,710  -  163,710 

4.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 839,943,371  1,256,913,586 
หกั เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  (416,387,606) 
หกั จ่ายชาํระค่าหุน้เพิมทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึง (3,128,111) - 
หกั ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (15,910,217) (582,609) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม 820,905,043 839,943,371 
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4.1.4 เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั    
ยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 477,204,099  477,466,033 

หกั กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (31,469,697) (261,934) 
เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั   

ยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม 445,734,402 477,204,099 

4.1.5 เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 469,875,624  453,232,085 
บวก เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัส่วนทีไดรั้บเป็นเงินสด -  16,720,000 
บวก (หกั) (กาํไร) ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียน    

เงินตราต่างประเทศ (30,986,374)  378,703 
หกั กาํไรทีเกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ -  (455,164) 
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม 438,889,250 469,875,624 

4.1.6 เจา้หนีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงมีรายการทีไม่เกียวกบั
เงินสดทีเกียวขอ้งกบัเจา้หนี ค่าก่อสร้างเพิมขึนเป็นจาํนวน 688.91 ล้านบาท และ 482.15 
ลา้นบาท ตามลาํดบั และเงินกูย้มืระยะยาวซึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงและเงือนไขในการจ่าย
ชาํระเงินตามสัญญาก่อสร้าง เพิมขึนเป็นจาํนวน 4,914.97 ลา้นบาท และ 2,103.71 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1) ทังนี  เจา้หนี ค่าก่อสร้างและเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว
เป็นรายการทีไม่เกียวกับเงินสดทีของทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคโครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) และอาคารระหวา่งก่อสร้าง 
(ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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4.2 การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
           (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที การเปลียนแปลง รายการทีไม่ใช่เงินสด  ณ วันที 
 1 มกราคม ในกระแสเงินสด        31 ธันวาคม 
 2561 เงินสดรับ เงินสดจ่าย เงินกู้ยืมระยะยาว ผลต่างจากการ  ตัดจําหน่าย  อืน  ๆ  2561 
    ทีเพิมขึน แปลงค่าเงินตรา  ดอกเบียจ่าย     
     ต่างประเทศ  ล่วงหน้า     
เงินกูย้มืระยะสัน 8,899,511 - - - (586,887)  - -  8,312,624 
ตัวแลกเงิน 667,275,353 147,401,634 (410,718,880) - -  33,137,012 -  437,095,119 
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึง          

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,750,000,000 - (1,750,000,000) - - - -  - 
เงินกูย้มืระยะยาว 4,067,573,235 459,706,387 - 4,455,316,659 (26,383,500)   (2,131,952)  8,954,080,829 
หุ้นกูร้ะยะยาว 750,000,000 3,700,000,000 (750,000,000) - - - -  3,700,000,000 

 
          (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที การเปลียนแปลง รายการทีไม่ใช่เงินสด  ณ วันที 
 1 มกราคม ในกระแสเงินสด       31 ธันวาคม 
 2560 เงินสดรับ เงินสดจ่าย เงินกู้ยืมระยะยาว ผลต่างจากการ  ตัดจําหน่าย อืน  ๆ  2560 
    ทีเพิมขึน แปลงค่าเงินตรา  ดอกเบียจ่าย    
     ต่างประเทศ  ล่วงหน้า    
เงินกูย้มืระยะสัน 7,077,927 1,825,467 - - (3,883)  - - 8,899,511 
ตัวแลกเงิน 1,473,187,224 505,932,717 (1,368,705,253) - -  56,860,665 - 667,275,353 
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึง         

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 600,000,000 - - - - 1,150,000,000 1,750,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,964,083,401 - - 1,772,986,475 112,669,110  - 217,834,249 4,067,573,235 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,150,000,000 750,000,000 - - - - (1,150,000,000) 750,000,000 

 
        (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที การเปลียนแปลง รายการทีไม่ใช่เงินสด ณ วันที 
 1 มกราคม ในกระแสเงินสด      31 ธันวาคม 
 2561 เงินสดรับ เงินสดจ่าย ผลต่างจากการ  การจัดประเภท ตัดจําหน่าย  2561 
    แปลงค่าเงินตรา  รายการ ดอกเบียจ่าย   
    ต่างประเทศ   ล่วงหน้า   
        
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 469,875,624 - - (30,986,374)  - - 438,889,250 
ตัวแลกเงิน 667,275,353 147,401,634 (410,718,880) -  - 33,137,012 437,095,119 
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,750,000,000 - (1,750,000,000) -  - - - 
หุ้นกูร้ะยะยาว 750,000,000 3,700,000,000 (750,000,000) -  - - 3,700,000,000 

 
 

        (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที การเปลียนแปลง รายการทีไม่ใช่เงินสด ณ วันที 
 1 มกราคม ในกระแสเงินสด      31 ธันวาคม 
 2560 เงินสดรับ เงินสดจ่าย ผลต่างจากการ  การจัดประเภท ตัดจําหน่าย  2560 
    แปลงค่าเงินตรา  รายการ ดอกเบียจ่าย   
    ต่างประเทศ   ล่วงหน้า   
        
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 453,232,085 16,720,000 - (76,461)  - - 469,875,624 
ตัวแลกเงิน 1,473,187,224 505,932,717 (1,368,705,253) -  - 56,860,665 667,275,353 
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 600,000,000 - -  1,150,000,000 - 1,750,000,000 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,150,000,000 750,000,000 - -  (1,150,000,000) - 750,000,000 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินสด 57,023 86,354 44,302 38,424 
เงินฝากออมทรัพย ์ 1,512,735,884 420,973,708 815,454,821 154,103,731 
เงินฝากกระแสรายวนั 5,175,274 4,049,694 2,561,338 4,024,851 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,517,968,181 425,109,756 818,060,461 158,167,006 

6. เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/  มูลค่ายุตธิรรม  ราคาทุน/  มูลค่ายุตธิรรม 
 ราคาตามบัญชี    ราคาตามบัญชี   

หลักทรัพย์เพือค้า     
กองทุนรวม     

ตราสารหนี  100,000,000 100,502,312 - - 
บวก กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่า 502,312 - - - 

รวมเงินลงทุนชัวคราว 100,502,312 100,502,312  - - 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนชัวคราวทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม  -  820,707 
ยอดซือหลกัทรัพย ์ 100,000,000  - 
ยอดขายหลกัทรัพย ์ -  (824,709) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัวคราว -  4,002 
การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัวคราว 502,312  - 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 100,502,312  - 
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7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน  
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561 2560 

ลูกหนีการค้า     
ลูกหนีการคา้ในประเทศ 3,310,358 - - - 
ลูกหนีการคา้ต่างประเทศ - 13,153,965 - - 
ลูกหนีค่างวดทีถึงกาํหนดชาํระ 288,572,890 141,946,126 - - 
รายไดค้รบกาํหนดตามสญัญา (288,572,890) (141,946,126) - - 

รวมลูกหนีการคา้ 3,310,358 13,153,965 - - 
ลูกหนีหมนุเวยีนอืน     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 96,020,412 9,537,495 1,947,882 1,896,956 
เงินทดรองจ่าย 491,434 1,332,337 20,000 239,521 
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ 106,340,924 12,795,127 - - 
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,249,307,801 1,228,805,774 23,909,623 3,407,596 
ลูกหนี อืน - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั     

(ดูหมายเหตขุอ้ 30.4) - - 52,159,703 4,780,000 
ลูกหนี อืน - บริษทัอืน 43,121,756 3,650,012 - - 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน  1,498,592,685 1,269,274,710 78,037,208 10,324,073 

8.  ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

โครงการอิลีเมน้ท ์(ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 17,338,733  159,769,951  17,338,733  159,769,951 
โครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) 5,775,417,521  3,305,970,081  -  - 

รวมทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่ง      
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 5,792,756,254 3,465,740,032 17,338,733  159,769,951 
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8.1 ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการอิลีเมน้ท ์ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 
  และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที ณ วนัที 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2561  2560 

ทีดิน  299,113,725 299,113,725 
ค่าก่อสร้างอาคารชุด  986,003,360 986,003,360 
ค่าออกแบบโครงการ  16,725,732 16,725,732 
ค่าใชจ่้ายอืนในโครงการ  74,087,516 71,515,226 
ค่าสาธารณูปโภค  159,312,088 157,376,502 
ค่าเฟอร์นิเจอร์  194,099,069 194,099,069 
ตน้ทุนการกูย้มื  18,319,497 18,319,497 

รวม  1,747,660,987 1,743,153,111 
หกั  จาํนวนสะสมทีโอนเป็นตน้ทุนขายอาคารชุดและตน้ทุน    

ในการจดัจาํหน่ายถึงปัจจุบนั  (1,730,322,254) (1,583,383,160) 
รวมทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค  17,338,733 159,769,951 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินและสิงปลูกสร้างของโครงการอิลีเมน้ท์เพือเป็น
หลกัประกนัการออกหุ้นกูร้ะยะยาวของบริษทั ต่อมาเมือวนัที 21 มีนาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืน
หุน้กูด้งักล่าวแลว้ทังจาํนวน และไดป้ลอดจาํนองหลกัประกนัทังหมดแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 21.3) 

8.2 ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการเจา้พระยา เอสเตท ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 
  ณ วนัที ณ วนัที 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2561 2560 
ค่าก่อสร้างอาคารชุด  5,032,256,968 2,912,043,627 
ค่าออกแบบโครงการ  148,465,589 131,773,810 
ค่าใชจ่้ายอืนในโครงการ  159,944,869 132,175,062 
ตน้ทุนการกูย้มื  434,750,095 129,977,582 

รวมทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค  5,775,417,521 3,305,970,081 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้จดจาํนองสิ งปลูกสร้างของโครงการ
เจา้พระยา เอสเตท ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเงือนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1) 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561 2560 

ดอกเบียคา้งรับ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 30.4) -  -  289,090,775  220,948,556 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่ายรอขอคืน 30,780,466  27,521,865  30,672,769  27,489,219 
ลูกหนีกรมสรรพากร 345,654,486  174,058,859  -  - 
ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 59,964,150  20,967,133  -  - 
เงินมดัจาํค่าซือสินทรัพย ์ 625,689  20,400,000  625,689  20,400,000 
อืน ๆ 40,473,998 2,456,643 39,469,547  9,962,218 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 477,498,789 245,404,500 359,858,780  278,799,993 

10. เงินฝากธนาคารทีใช้เป็นหลักประกัน 
เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560  2561 2560 

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับ        
บริการรับชาํระเงิน 205,803  203,985  -  - 

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

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระเงิน        
ตามสญัญาก่อสร้าง (Escrow Account)         
(ดูหมายเหตขุอ้ 20.1) 1,764,707,131  1,146,307,672  -  - 

รวมเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 1,764,912,934 1,581,813,813 -  435,302,156 
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11. เงินลงทุนเผือขาย 
เงินลงทุนเผือขาย ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/ มูลค่า  ราคาทุน/ มูลค่า 
 ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม  ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        
หุน้สามญั 234,402,269  146,939,328  234,402,269  206,633,430 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั -  1,530,618  -  1,454,797 
หน่วยทรัสต ์ 138,750,000  70,500,000  141,750,000  99,000,000 

บวก ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่า (154,182,323)  -  (69,064,042)  - 
รวมเงินลงทุนเผือขาย   218,969,946 218,969,946 307,088,227 307,088,227 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนเผือขายทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม  307,088,227  403,279,753 
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยทรัสตข์องเงินลงทุนเผือขาย (3,000,000)  (5,250,000) 
การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือขาย (85,118,281)  (90,941,526) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 218,969,946  307,088,227 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วน และเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท์ังหมด
จาํนวน 209.70 ลา้นบาท เพือเป็นหลกัทรัพยค์ ําประกนัการออกหุ้นกูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 21.5 และ 
ขอ้ 21.6) (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 : ไม่มี) 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
เมือวนัที 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ซืออสังหาริมทรัพย์
ซึ งตังอยูที่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ย ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวได้
มีสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหนึ งซึ งใช้ทรัพยสิ์นนันในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่ามีอายุ
คงเหลือประมาณ 16 ปี 
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รายการกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2561  2560 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม  845,666,309  842,742,946 
บวก กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -  4,351,980 
หกั ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (56,507,558)  (1,428,617) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 789,158,751  845,666,309 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั ไดจ้ดจาํนองทีดินและอาคารดงักล่าวเพือ
เป็นหลกัทรัพยค์ ําประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหนึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2) 

ทังนี  เมือวนัที 20 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดงักล่าว ไดมี้การประเมินราคาใหม่ 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ งราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนใหม่มีจาํนวน 19.43 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง (ราคาดงักล่าวรวมตน้ทุนในการทาํรายการจาํนวน 1.33 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงแลว้)  

รายการทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซึ งเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2561 2560 
รายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 51,390,715 52,508,664 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงทีเกิดจากอสงัหาริมทรัพย ์   

เพือการลงทุนซึงก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าสาํหรับปี 3,012,279 3,187,394 
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13. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2560        2561 

ราคาทุน          
ทีดิน 1,849,246,530  338,448,000  -  -  2,187,694,530 
ส่วนปรับปรุงทีดิน -  508,250  -  -  508,250 
อาคาร - สาํนกังานขาย 3,788,807  -  (3,788,807)  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,622,438 5,863,475 - -  17,485,913 
เครืองตกแต่งและติดตัง 128,606,454  378,271 (62,533) -  128,922,192 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 15,291,184  4,110,249 -  -  19,401,433 
อุปกรณ์อืน 3,294,770  213,786 (3,210,000) -  298,556 
ยานพาหนะ 490,000  - -  -  490,000 

รวม  2,012,340,183  349,522,031  (7,061,340)  -  2,354,800,874 
          

ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคาร - สาํนกังานขาย (3,477,050)  (211,757)  3,688,807  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,205,200) (656,056) - -  (9,861,256) 
เครืองตกแต่งและติดตัง (69,616,852)  (27,965,231)  53,305 -  (97,528,778) 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (9,709,437)  (3,064,390)  -  -  (12,773,827) 
อุปกรณ์อืน (448,265)  (623,277)  1,030,720  - (40,822) 
ยานพาหนะ   (287,557)  (98,000)  -  -  (385,557) 

รวม  (92,744,361)  (32,618,711)  4,772,832  - (120,590,240) 
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 2,025,366,702  3,298,512,396 - -  5,323,879,098 
รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,944,962,524        7,558,089,732 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินซึ งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 2,187.70 ลา้นบาท รวมทัง
ส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิงปลูกสร้างทีจะถูกสร้างในอนาคตเพือเป็นหลกัทรัพยค์ ําประกนั
การออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 21.5 และขอ้ 21.6) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินบางส่วนซึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 203.38 ลา้นบาท 
รวมทังส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิงปลูกสร้างทีจะถูกสร้างในอนาคต เพือเป็นหลกัทรัพย์
ค ําประกนัการออกหุ้นกูร้ะยะยาว ต่อมาเมือวนัที 27 มิถุนายน 2561 บริษทัไดจ้่ายชาํระคืนหุ้นกูท้ ังจาํนวน
ก่อนวนัครบกาํหนดชาํระ และไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัทังหมดแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 21.4) 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2559        2560 

ราคาทุน          
ทีดิน -  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 
เครืองตกแต่งและติดตัง 128,602,067  - - 4,387  128,606,454 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 14,729,635  561,549 -  -  15,291,184 
อุปกรณ์อืน -  3,294,770 - -  3,294,770 
ยานพาหนะ 490,000  - -  -  490,000 

รวม  331,830,228  1,854,517,428  (174,007,473)  -  2,012,340,183 
          

ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคาร - สาํนกังานขาย (97,504,125)  (48,389,002)  142,416,077  -  (3,477,050) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (6,880,713) (2,324,487) - -  (9,205,200) 
เครืองตกแต่งและติดตัง (43,781,436)  (25,835,416)  - -  (69,616,852) 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (7,033,378)  (2,676,059)  -  -  (9,709,437) 
อุปกรณ์อืน -  (448,265)  -  - (448,265) 
ยานพาหนะ   (189,557)  (98,000)  -  -  (287,557) 

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

อาคารระหวา่งก่อสร้าง 1,063,844,249  961,522,453 - -  2,025,366,702 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  (31,591,396)  31,591,396  - - 
รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,240,285,268        3,944,962,524 
                 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
       2561  2560 
ค่าเสือมราคา       32,618,711  79,771,229 

เมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 
ไดม้ีมติอนุมติัการรือถอนอาคารสํานกังานขายโครงการเจา้พระยา เอสเตท ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
ซึ งเร็วกว่าแผนเดิมทีกาํหนดไวที้คาดว่าจะรื อถอนในปี 2561 เพือจะนําพืนทีซึ งเป็นทีตั งของอาคาร
สาํนกังานขายดงักล่าวไปก่อสร้างโรงแรม โฟร์ ซีซันส์ ซึ งเหตุการณ์ดงักล่าวชี ให้เห็นวา่อาคารสํานกังานขาย
นันเกิดการดอ้ยค่าแลว้ บริษทัย่อยจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในระหว่างงวดจาํนวน 31.59 ลา้นบาท 
ต่อมา บริษทัย่อยไดด้าํเนินการรื อถอนอาคารสํานกังานขายดงักล่าว และไดข้ายเศษซากในราคา 0.86 
ลา้นบาท ดงันันบริษทัยอ่ยจึงไดรั้บรู้ผลขาดทุนทีเกิดขึนเป็นขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 
30.73 ลา้นบาท โดยไดแ้สดงเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560  
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2560        2561 

ราคาทุน          
ทีดิน 1,849,246,530  338,448,000 -  -  2,187,694,530 
ส่วนปรับปรุงทีดิน -  508,250 -  -  508,250 
อาคาร - สาํนกังานขาย 3,788,807  - (3,788,807)  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,622,438  5,863,475 -  -  17,485,913 
เครืองตกแต่งและติดตัง 2,471,278  222,479 (62,533)  -  2,631,224 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 10,332,640  3,503,976 -  -  13,836,616 
ยานพาหนะ 250,000  - -  -  250,000 

รวม  1,877,711,693  348,546,180  (3,851,340)  -  2,222,406,533 
          

ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคาร - สาํนกังานขาย (3,477,050)  (211,757)  3,688,807  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,205,200)  (656,056) -  -  (9,861,256) 
เครืองตกแต่งและติดตัง (1,857,083)  (2,665,506)  53,305  -  (4,469,284) 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (7,236,187)  (2,020,407)  -  -  (9,256,594) 
ยานพาหนะ   (153,288)  (50,000)  -  -  (203,288) 

รวม  (21,928,808)  (5,603,726)  3,742,112  -  (23,790,422) 
รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,855,782,885        2,198,616,111 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2559        2560 

ราคาทุน          
ทีดิน -  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 
เครืองตกแต่งและติดตัง 2,466,891  - -  4,387  2,471,278 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 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 
          

ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคาร - สาํนกังานขาย (2,214,241)  (1,262,809)  -  -  (3,477,050) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (6,880,713)  (2,324,487) -  -  (9,205,200) 
เครืองตกแต่งและติดตัง (1,522,346)  (334,737)  -  -  (1,857,083) 
เครืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (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) 
รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,743,679        1,855,782,885 

  
     สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
      2561  2560 
ค่าเสือมราคา      5,603,726  5,658,877 

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ งหกัค่าเสือมราคาทังจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูใ่นงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีจาํนวน 22.44 ลา้นบาท และ 5.51 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
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14. สิทธิการเช่า 
งบการเงินรวม 
เมือวนัที 6 ธนัวาคม 2548 บริษทั แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั (“ผูเ้ช่าเดิม”) ไดท้าํสัญญาเช่า
ทีดินจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ (“ผูใ้ห้เช่า”) อายุสัญญา 25 ปี เพือปรับปรุงพืนที
ประกอบธุรกิจเพือการพาณิชย ์ 

ต่อมาในวนัที 8 พฤษภาคม 2556 บริษทั คนัทรี  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“ผูเ้ช่า”) ไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาเช่าทีดินฉบบัใหม่กบัผูใ้ห้เช่าแทนผูเ้ช่าเดิม เพือรองรับการซือและรับโอนกิจการทังหมดจาก
บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลล็อปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั โดยมีเงือนไขใหม่ดงันี  
1. ผูเ้ช่าสัญญาวา่จะดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาทีดินตามสัญญาเช่าให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาก่อสร้าง

ของโครงการ และผูเ้ช่าตกลงจะชาํระค่าเช่าตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญาในระหวา่งการปรับปรุงและ
พฒันาทีดิน โดยอายุสัญญาดงักล่าวมีกาํหนดเวลา 25 ปี เริมนบัตังแต่วนัทีผูเ้ช่าดาํเนินการปรับปรุง
และพฒันาแลว้เสร็จ หรือวนัครบกาํหนดของระยะเวลาการก่อสร้างตามทีระบุไวใ้นสัญญา แลว้แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน 

2. ผูเ้ช่าอาจจ่ายชาํระค่าเช่าล่วงหน้าทังหมดสําหรับส่วนทีเหลือของระยะเวลาการเช่าได ้โดยตอ้งรับ
ความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่า ตามอตัราคิดลดทีระบุไวใ้นสัญญา และในรอบระยะการเช่าปีที 15 ผูเ้ช่า
ตอ้งนาํส่งงบการเงินของผูเ้ช่าสําหรับรอบระยะเวลาปีที 14 ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเพือพิจารณาค่าเช่าเพิมเติม 
(ถา้มี) ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา 

3. ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่าให้สิทธิผูเ้ช่า เช่าทีดินต่อจากกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 1
โดยมีกาํหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี ทังนี ผูเ้ช่าตอ้งบอกกล่าวขอ้เสนอให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 เดือนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาเช่าตามขอ้ 1 โดยคู่สัญญาจะคงเงือนไข
สัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซึ งให้ใชว้ิธีการและสูตรคาํนวณค่าเช่าแบบเดียวกบัการคาํนวณ
ค่าเช่าตามสัญญาเดิม และคาํนวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการของกรมทีดินตามทีระบุไว้
ในสัญญา 

เมือครบกาํหนดสัญญาเช่าตามขอ้ 3 ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งให้ผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญานี ต่อไป แต่หากมี
บุคคลอืนขอเช่าในอตัราทีสูงกว่าอตัราค่าเช่าของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตอ้งแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอม
ชาํระค่าเช่าในอตัราเท่ากบับุคคลอืนดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิเช่าก่อน 
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สิทธิการเช่าในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที  
31 ธันวาคม 

2560 

ซือ/ได้มา ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  

31 ธันวาคม 
2561 

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

รวม 99,973,099 - 99,973,099 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที  
31 ธันวาคม 

2559 

ซือ/ได้มา ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  

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 
ค่าเช่าในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาทีดิน 4,580,000 - 4,580,000 

รวม 99,973,099 - 99,973,099 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดจ้่ายเงินในการรับโอนกิจการตามมูลค่ายุติธรรมให้แก่
บริษทั แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 3,700 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บโอนสินทรัพย์
และหนี สินของบริษทั แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั ซึ งรวมถึงการรับโอนสิทธิการเช่ามูลค่า
ยุติธรรมจาํนวน 3,769.76 ลา้นบาท โดยสิทธิการเช่าดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี 87.74 ลา้นบาท ทาํให้เกิด
ส่วนต่างมูลค่ายติุธรรมจากการควบรวมกิจการ จาํนวน 3,682.02 ลา้นบาท ซึ งบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี
สิทธิการเช่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ต่อมาเมือวนัที 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงทีดิน และดาํเนินการจดทะเบียนให้เช่าช่วง
สิทธิการเช่ากบั บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย เพือดาํเนินโครงการเจา้พระยา 
เอสเตท ให้เหมาะสมกบัโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานของบริษทั 
โดยหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเงือนไขการชาํระค่าตอบแทนการเช่าช่วงทีดิน
ดงักล่าวใหอิ้งตามสัญญาเช่าทีดินทีบริษทัไดท้าํไวก้บัสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

สิทธิการเช่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที  
31 ธันวาคม 

2560 

ซือ/ได้มา ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  

31 ธันวาคม 
2561 

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

รวม 3,781,994,396 - 3,781,994,396 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที  
31 ธันวาคม 

2559 

ซือ/ได้มา ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  

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 
ส่วนต่างมูลค่ายติุธรรมจากการซือธุรกิจ 3,682,021,297 - 3,682,021,297 
ค่าเช่าในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาทีดิน 4,580,000 - 4,580,000 

รวม 3,781,994,396 - 3,781,994,396 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ประกอบดว้ย 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ขาย/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที    ตัดจําหน่าย  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2560      2561 

ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,908,924  1,151,607  -  7,060,531 

รวม 5,908,924  1,151,607  -  7,060,531 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,129,353)  (614,716)  -  (4,744,069) 
รวม (4,129,353)  (614,716)  -  (4,744,069) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง 348,135  3,199,652  -  3,547,787 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 2,127,706      5,864,249 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ขาย/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที    ตัดจําหน่าย  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2559      2560 

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

รวม 4,761,670  1,147,254  -  5,908,924 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,626,880)  (502,473)  -  (4,129,353) 
รวม (3,626,880)  (502,473)  -  (4,129,353) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง -  348,135  -  348,135 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 1,134,790      2,127,706 
        
     สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
     2561  2560 
ค่าตดัจาํหน่าย     614,716  502,473 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ขาย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที    ตัดจําหน่าย  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2560      2561 

ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,413,070  49,006  -  5,462,076 

รวม 5,413,070  49,006  -  5,462,076 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,911,212)  (498,952)  -  (4,410,164) 
รวม (3,911,212)  (498,952)  -  (4,410,164) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง 348,135  2,007,101  -  2,355,236 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 1,849,993      3,407,148 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ขาย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที    ตัดจําหน่าย  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2559      2560 

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

รวม 4,265,816  1,147,254  -  5,413,070 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,506,475)  (404,737)  -  (3,911,212) 
รวม (3,506,475)  (404,737)  -  (3,911,212) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง -  348,135  -  348,135 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 759,341      1,849,993 
        
     สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
     2561  2560 
ค่าตดัจาํหน่าย     498,952  404,737 
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนระหว่างปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี  

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 

  ยอดคงเหลือ   รายการทีรับรู้  รายการทีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วนัที  ในกําไรหรือ  ในกําไรขาดทุน  ณ วนัที 
  31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
  2560      2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย  13,812,808 -  17,023,656  30,836,464 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,362,759 371,832  (80,575)  1,654,016 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  21,025,957 371,832  16,943,081  38,340,870 
 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 

  ยอดคงเหลือ   รายการทีรับรู้  รายการทีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วนัที  ในกําไรหรือ  ในกําไรขาดทุน  ณ วนัที 
  31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
  2559      2560 
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย  (4,375,497) -  18,188,305  13,812,808 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,436,318 527,129  (600,688)  1,362,759 

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

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ   รายการทีรับรู้  รายการทีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วนัที  ในกําไรหรือ  ในกําไรขาดทุน  ณ วนัที 
  31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
  2560      2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย  13,812,808 -  17,023,656  30,836,464 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,362,759 371,832  (80,575)  1,654,016 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  21,025,957 371,832  16,943,081  38,340,870 
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(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ   รายการทีรับรู้  รายการทีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วนัที  ในกําไรหรือ  ในกําไรขาดทุน  ณ วนัที 
  31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
  2559      2560 
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย  (4,375,497) -  18,188,305  13,812,808 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,436,318 527,129  (600,688)  1,362,759 

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ซึ งมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี  

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 

         
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้  1,594,738,404  1,093,112,629  571,210,095  344,156,110 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชัวคราวทีเกิดจากขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้เนืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณา
แลว้เห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนวา่จะสามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษีสําหรับผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้
ดงักล่าวในอนาคต 

ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั (โอนกลบั) 27,147  (2,475,193)  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัวคราว        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึน (371,832)  (527,129)  (371,832)  (527,129) 
รายไดภ้าษีเงินไดที้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและ        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (344,685)  (3,002,322)  (371,832)  (527,129) 
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ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

งบการเงนิรวม 
2561  2560 

 ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก 
  ภาษีเงนิได้ ภาษ ี  ภาษีเงนิได้ ภาษ ี
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า       

เงินลงทุนเผือขาย 85,118,281 (17,023,656) 68,094,625 90,941,526 (18,188,305) 72,753,221 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจาก       

การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 77,055,737 - 77,055,737 604,914 - 604,914 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหมข่อง       

ผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว ้ (402,875) 80,575 (322,300) (3,003,440) 600,688 (2,402,752) 
รวม 161,771,143 (16,943,081) 144,828,062 88,543,000 (17,587,617) 70,955,383 

 (หน่วย : บาท) 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561  2560 
 ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก 
  ภาษีเงนิได้ ภาษ ี  ภาษีเงนิได้ ภาษ ี
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า       

เงินลงทุนเผือขาย 85,118,281 (17,023,656) 68,094,625 90,941,526 (18,188,305) 72,753,221 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหมข่อง       

ผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว ้ (402,875) 80,575 (322,300) (3,003,440) 600,688 (2,402,752) 
รวม 84,715,406 (16,943,081) 67,772,325 87,938,086 (17,587,617) 70,350,469 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช้
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งันี  

งบการเงนิรวม 
2561  2560 

จํานวน  อัตราภาษี  จํานวน  อัตราภาษี 
บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (542,768,439)  (196,387,848)  
รายไดภ้าษีเงินไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัทีในรายงาน (108,553,688) 20.00 (39,277,570) 20.00 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซึ งคาํนวณจากฐานรายได ้(โอนกลบั) 27,147  (2,564,684)  
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 847,528  552,903  
ผลกระทบทางภาษีของรายไดที้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี     

และค่าใชจ่้ายทีหกัไดเ้พิมขึน (1,763,316)  -  
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีทีคาดว่าจะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ     

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี     
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 109,469,476  38,814,158  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกียวกบัผลแตกต่างชัวคราว (371,832)  (527,129)  
รายไดภ้าษีเงินไดที้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (344,685) (0.06) (3,002,322) (1.53) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2561  2560 

จํานวน  อัตราภาษี  จํานวน  อัตราภาษี 
บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (231,937,797)  48,272,679  
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัทีในรายงาน  (46,387,559) 20.00 9,654,536 20.00 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 661,424  885,914  
ผลกระทบทางภาษีของรายไดที้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี     

และค่าใชจ่้ายทีหกัไดเ้พิมขึน (1,283,730)  -  
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีทีคาดว่าจะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ     

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี     
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 47,009,865  (10,540,450)  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกียวกบัผลแตกต่างชัวคราว (371,832)  (527,129)  
รายไดภ้าษีเงินไดที้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (371,832) (0.16) (527,129) (1.09) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

17. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนีการค้า     
เจา้หนีการคา้ในประเทศ 12,438,355 16,466,396 735,036 782,750 
เจา้หนีการคา้ต่างประเทศ 23,932,871 26,765,379 2,241,047 - 

รวมเจา้หนีการคา้ 36,371,226 43,231,775 2,976,083 782,750 
เจ้าหนีหมุนเวยีนอืน     

เจา้หนี อืน - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั      
(ดูหมายเหตขุอ้ 30.4) - - 607,063 - 

เจา้หนี อืน - บริษทัอืน 9,443,809 11,532,186 4,955,785 4,974,852 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 77,984,153 55,212,229 20,989,631 40,232,156 
เงินประกนัผลงาน 398,271,613 177,789,792 6,224,913 6,140,275 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 522,070,801 287,765,982 35,753,475 52,130,033 
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18.  ตัวแลกเงิน 
ตัวแลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
ตัวแลกเงิน  444,000,000  680,000,000 
หกั ดอกเบียจ่ายล่วงหนา้ (6,904,881)  (12,724,647) 

รวมตัวแลกเงิน    437,095,119  667,275,353 

ทีประชุมคณะกรรมการครั งที 2/2557 ของบริษทั เมือวนัที 17 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมติัให้ขยาย
วงเงินการออกและจาํหน่ายตัวเงินระยะสั น (ตัวแลกเงิน) จากเดิม 650 ล้านบาทเป็น 1,000 ล้านบาท 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพือเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอาํนาจให้ประธาน
เจา้หนา้ทีบริหารหรือบุคคลทีประธานเจา้หนา้ทีบริหารมอบหมายดาํเนินการใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออก
ตัวแลกเงินของบริษทั 

ต่อมา ทีประชุมคณะกรรมการครั งที 3/2558 ของบริษทั เมือวนัที 16 มีนาคม 2558 ไดม้ีมติอนุมติัให้
ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตัวเงินระยะสัน (ตัวแลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 
เสนอขายกรณีทัวไปหรือกรณีวงจาํกดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยไม่จาํกดั
จาํนวนฉบบั หรือกรณีวงจาํกดั ณ ขณะใดขณะหนึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัออกและเสนอขายตัวแลกเงินระยะสั นให้แก่นักลงทุนใน
วงจาํกดั โดยออกตัวแลกเงินชนิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงันี  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

วนัทีออกตัวแลกเงนิ มูลค่า อัตราดอกเบีย อายุคงเหลือ วนัครบกําหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 
(บาท) (ร้อยละ)   

10 เมษายน 2561 -  444,000,000 6.00 - 7.00 4 - 256 4 มกราคม 2562 -  
18 ธนัวาคม 2561    13 กนัยายน 2562 
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 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 

วนัทีออกตัวแลกเงนิ มูลค่า อัตราดอกเบีย อายุคงเหลือ วนัครบกําหนด 
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 

ในวนัทีออกตัวแลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบียไวล่้วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบียจ่ายล่วงหนา้
เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัวแลกเงิน 

19. หนีสินหมุนเวียนอืน 
หนี สินหมุนเวยีนอืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หนี  - นิติบุคคลอาคารชุด 308,356 1,492,358 308,356 1,492,358 
ดอกเบียคา้งจ่าย 121,626,152 25,801,175 15,850,684 3,041,096 
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 41,185,177 23,407,314 8,374,356 4,556,772 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 26,935 - - - 
เจา้หนีกรมสรรพากร 3,846,782 2,651,270 1,280,375 2,113,868 
อืน ๆ 28,665,899 8,496,842 3,970,244 8,279,469 

รวมหนี สินหมุนเวยีนอืน 195,659,301 61,848,959 29,784,015 19,483,563 

20.  เงินกู้ยืมระยะยาว 
เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม 

     ณ วนัที ณ วนัที 
     31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
     2561  2560 

เงินกูย้มืระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)   8,582,466,827 3,667,495,335 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2)   371,614,002 400,077,900 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว   8,954,080,829 4,067,573,235 
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20.1 เมือวนัที 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) (“ผูว้า่จา้ง”) ไดท้าํสัญญา
ก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
ซึ งตามสัญญาดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหนีค่าก่อสร้างใหก้บัธนาคาร
ในต่างประเทศแห่งหนึงทีไดใ้ห้การสนบัสนุนทางการเงินในโครงการนี  นอกจากนันตามสัญญา
ดงักล่าว บริษทัย่อยจะจ่ายชาํระเงินให้แก่ผูร้ับจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหนึง
ตามคาํสังของผูรั้บจา้งทังจาํนวนเมือครบกาํหนดชาํระในวนัที 20 กนัยายน 2563 ทังนีบริษทัย่อย
จะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบียตามทีตกลงกนัในสัญญา และเพือเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บจา้ง 
บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัดงันี  

- จาํนาํหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั ทังจาํนวน 
- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าทีดิน และการจดจาํนองสิงปลูกสร้างของโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเงือนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการ
จดจาํนองดงักล่าวจะดาํเนินการไดก้็ต่อเมือปรากฏเหตุตามทีระบุไวใ้นสัญญา 

- บญัชีเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (Escrow Account) ของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมียอดคงคา้งสาํหรับเจา้หนี ค่าก่อสร้างจาํนวน 
1,485.32 ลา้นบาท และ 796.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาก่อสร้าง
ดงักล่าวจาํนวน 8,582.47 ลา้นบาท และ 3,667.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีการคิดดอกเบียตาม
อตัราทีตกลงกนั 

20.2 เมือวนัที 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัธนาคาร
ในต่างประเทศแห่งหนึงในจาํนวน 9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบียเท่ากบั 
Base Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทังหมดในวนัที 17 ตุลาคม 2564 โดยบริษทัยอ่ย
ไดจ้ดจาํนองทีดินและอาคาร ซึ งมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จาํนวน 
789.16 ลา้นบาท และ 845.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพือเป็นหลกัทรัพยค์ ําประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าว 
(ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจาํนวน 371.61 ลา้นบาท 
และ 400.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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21. หุ้นกู้ระยะยาว 
หุน้กูร้ะยะยาว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม และ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัที ณ วนัที 
     31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
     2561 2560 

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี   -  1,750,000,000 
หุน้กูร้ะยะยาว   3,700,000,000 750,000,000 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว   3,700,000,000 2,500,000,000 
 

เมือวนัที 27 เมษายน 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูโ้ดยมูลค่ารวม
ของหุ้นกู้ทีย ังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ ง กําหนดไว้ไม่ เกิน 5,000 ล้านบาทโดยบริษัทได้
ออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะยะยาว ดงันี  
21.1 เมือวนัที 24 กนัยายน 2558 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 3 ปี จาํนวน 150 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซึ งมีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 6.25 ต่อปี ชาํระดอกเบียทุก 3 เดือน กาํหนด
จ่ายดอกเบี ยงวดแรกวนัที 24 ธันวาคม 2558 โดยหุ้นกู้ครบกาํหนดชาํระคืนวนัที 24 กนัยายน 2561 
ภายใตเ้งือนไขทีบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี สินทีมีภาระดอกเบียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัสินงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้ต่อมาเมือวนัที 24 กนัยายน 
2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนหุน้กูด้งักล่าวแลว้ทังจาํนวน 

21.2 เมือวนัที 25 กนัยายน 2558 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน จาํนวน 1,000 ล้านบาท 
ให้แก่นกัลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซึ งมีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 6.00 ต่อปี ชาํระดอกเบีย
ทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบียงวดแรกวนัที 25 ธันวาคม 2558 โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืน
วนัที 25 มีนาคม 2561 ภายใตเ้งือนไขทีบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี สินทีมีภาระดอกเบียจ่าย
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัสินงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ต่อมาเมือ
วนัที 25 มีนาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนหุน้กูด้งักล่าวแลว้ทังจาํนวน 
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21.3 เมือวนัที 24 มีนาคม 2560 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 750 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซึ งมีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบียทุก 3 เดือน กาํหนด
จ่ายดอกเบียงวดแรกในวนัที 24 มิถุนายน 2560 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 24 มีนาคม 2562 
โดยบริษทัได้จดจาํนองทีดินและสิงปลูกสร้างของโครงการอิลีเม้นท์เป็นหลกัประกนั โดยมี
วงเงินจาํนองจาํนวน 750 ลา้นบาท นอกจากนันบริษทัยงัไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเพือใชเ้ป็น
หลักประกันในการออกหุ้นกู้ (ดูหมายเหตุข้อ 10) โดยในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
โครงการอิลีเมน้ท์ บริษทัจะตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาขาย 
ต่อมาเมือวนัที 21 มีนาคม 2561 บริษทัได้จ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ทังจาํนวนก่อนวนัครบกาํหนดชาํระ 
และได้ไถ่ถอนหลกัประกนัทังหมดแลว้ 

21.4 เมือวนัที 27 ธนัวาคม 2560 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 1 ปี จาํนวน 600 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซึ งบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอตัราดอกเบี ยคงที
ร้อยละ 6.50 ต่อปี ชาํระดอกเบียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบียงวดแรกในวนัที 27 มีนาคม 2561 
โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 27 ธันวาคม 2561 โดยบริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินบางส่วน
ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 203.38 ลา้นบาท รวมทังส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและ
สิงปลูกสร้างทีจะถูกสร้างในอนาคตเพือเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) โดยมีวงเงินจาํนอง
จาํนวน 600 ลา้นบาท และภายใตเ้งือนไขทีบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี สินสุทธิทีมีภาระ
ดอกเบียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วนัสินงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุ้นกู ้
ต่อมาเมือวนัที 27 มิถุนายน 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนหุน้กูท้ ังจาํนวนก่อนวนัครบกาํหนดชาํระ 
และไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัทังหมดแลว้ 

21.5 เมือวนัที 21 มีนาคม 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซึ งบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอตัราดอกเบี ยคงที 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบียงวดแรกในวนัที 21 มิถุนายน 2561 
โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 21 มีนาคม 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินบางส่วน
ซึ งมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,984.32 ลา้นบาท รวมทังส่วนควบและ
ส่วนต่อเติมของอาคารและสิงปลูกสร้างทีจะถูกสร้างในอนาคตเพือเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 2,000 ลา้นบาท นอกจากนันบริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วน 
และเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์ทังหมดเพือเป็นหลกัประกนั ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีรวม ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 147.30 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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21.6 เมือวนัที 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซึ งบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอตัราดอกเบี ยคงที 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบียงวดแรกในวนัที 25 กนัยายน 2561 
โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินบางส่วน
ซึ งมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 203.38 ล้านบาท รวมทังส่วนควบและ
ส่วนต่อเติมของอาคารและสิงปลูกสร้างทีจะถูกสร้างในอนาคตเพือเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 1,000 ลา้นบาท นอกจากนันบริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วน 
เพือเป็นหลกัประกนั ซึ งมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 62.40 ลา้นบาท 
(ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

21.7 เมือวนัที 19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี จาํนวน 700 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ซึ งบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบกาํหนด โดยมีอตัรา
ดอกเบียคงทีร้อยละ 7.25 ต่อปี ชาํระดอกเบียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบียงวดแรกในวนัที 
19 มกราคม 2562 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 19 ตุลาคม 2563  

22. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 
บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซึ งจดัเป็น
โครงการผลประโยชน์เพือวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ค่าใชจ่้ายทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนตามโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561 2560 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,902,635 2,384,290 1,673,122  2,384,290 
ตน้ทุนดอกเบีย 186,036 251,356 186,036 251,356 

รวม 2,088,671 2,635,646 1,859,158 2,635,646 
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินตามโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้มีดงันี  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561 2560 

ยอดยกมาของประมาณการหนี สินตามโครงการ
ผลประโยชนที์กาํหนดไว ้ 6,813,796 7,181,590 6,813,796 

 
7,181,590 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,902,635 2,384,290 1,673,122  2,384,290 
ตน้ทุนดอกเบีย 186,036 251,356 186,036  251,356 
 8,902,467 9,817,236 8,672,954  9,817,236 
หกั ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ      

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ (402,875) (3,003,440) (402,875) (3,003,440) 
ยอดยกไปของประมาณการหนี สินตามโครงการ

ผลประโยชนที์กาํหนดไว ้
 

8,499,592 
 

6,813,796 
 

8,270,079 
 

6,813,796 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหนี สินตาม
โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้มีดงัต่อไปนี  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561 2560 
 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 

ขอ้สมมติทางการเงิน      
อตัราคิดลด  3.24 - 3.29 3.08 3.29  3.08 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน 5.00 - 6.00 6.00 6.00  6.00 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์      
อตัราการลาออกของพนกังาน 1.91 - 34.38* 2.87 - 34.38* 2.87 - 34.38*  2.87 - 34.38* 
อตัรามรณะ 105 ของ

TMO2017** 
105 ของ

TMO2017** 
105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
* ขึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

ขอ้สมมติทีสาํคญัในการกาํหนดประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน อตัราการลาออกของพนกังาน และ
อตัรามรณะ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดงัต่อไปนี ไดพ้ิจารณาจากการเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติ
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกียวขอ้งทีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานในขณะทีขอ้สมมติอืนคงที  
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(หน่วย : บาท) 
 ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิน 
 ผลประโยชน์พนักงานเพิมขึน (ลดลง) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561 2560 

อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 1 (1,116,535) (903,177) (1,082,819)  (903,177) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 1,360,046 1,105,453 1,319,289  1,105,453 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1 1,294,857 1,049,809 1,255,264  1,049,809 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (1,088,867) (879,054) (1,055,376)  (879,054) 
อตัราการลาออกของพนกังาน - เพิมขึนร้อยละ 20 (1,207,327) (1,008,395) (1,183,205)  (1,008,395) 
อตัราการลาออกของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 1,517,421 1,289,365 1,489,315  1,289,365 
อตัรามรณะ - เพิมขึนร้อยละ 20 (110,217) (87,061) (106,712)  (87,061) 
อตัรามรณะ - ลดลงร้อยละ 20 112,175 88,605 108,612  88,605 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจริงในประมาณการหนี สิน
สําหรับผลประโยชน์พนกังาน เนืองจากเป็นการยากทีการเปลียนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะเกิดขึน
แยกต่างหากจากขอ้สมมติอืนซึ งอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากนี  ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สิน
สาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซึ งเป็นวธีิเดียวกนักบัการคาํนวณประมาณการหนี สิน
สาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ของประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์
ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561 2560 
ภายใน 1 ปี 1,330,676  1,071,664  1,330,676  1,071,664 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 162,669  294,916  162,669  294,916 
เกินกวา่ 5 ปี 7,006,247  5,447,216  6,776,734  5,447,216 

รวม 8,499,592 6,813,796 8,270,079 6,813,796 
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เมือวนัที 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดม้ีมติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซึ งกฎหมายดงักล่าวอยูร่ะหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่นีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึ งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ขึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย การเปลียนแปลงดงักล่าว
ถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัที
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของงวดทีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

23. ทุนเรือนหุ้น 
เมือวนัที 26 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติเกียวกบัทุนทีสาํคญั ดงันี  
23.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 8,966,127,954 บาท เป็น 8,266,127,954 บาท 

โดยการยกเลิกหุ้นสามญัทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
และอนุมติัแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยเมือวนัที 24 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน และแกไ้ขเพิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

23.2 อนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครั งที 4 (“ใบสําคญั
แสดงสิทธิ ครั งที 4” หรือ “CGD-W4”) จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมถึงอนุมติัการมอบอาํนาจทีเกียวขอ้ง 

23.3 อนุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั (ESOP) ชนิดระบุชือผูถื้อและไม่สามารถ
โอนเปลียนมือได้ ครั งที 2 โดยให้จดัสรรแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั 
และ/หรือบริษทัยอ่ยในจาํนวน 40,000,000 หน่วย  

23.4 อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนทังสินจาํนวน 2,519,225,590 บาท จากจาํนวน 8,266,127,954 บาท 
เป็นจาํนวน 10,785,353,544 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 2,519,225,590 หุน้ มูลค่าทีตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี  
23.4.1 การเพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) จาํนวน 826,000,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) 

23.4.2 การเพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือรองรับ
การใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครั งที 4 (CGD-W4) 
ทีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุน้  
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23.4.3 การเพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือรองรับ
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั ครั งที 2 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

โดยเมือวนัที 25 พฤษภาคม 2561 บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุน และแก้ไขเพิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

23.5 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 2,519,225,590 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงันี  
23.5.1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

เพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํก ัด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที 
ทจ. 72/2558 

23.5.2 การจดัสรรการเพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,653,225,590 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 
เพือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครั งที 4 (CGD -W4) 
ทีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 24) 

23.5.3 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
เพือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญ ครั งที  2 ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

23.6 การจดัการส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทันันเพือดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอย่างต่อเนืองของบริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้มี
ส่วนไดเ้สียอืน และเพือดาํรงไวซึ้ งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม 

24. ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ 
ตามทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2561 เมือวนัที 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครั งที 4 (“CGD-W4”) โดยเมือวนัที 
27 มิถุนายน 2561 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั CGD-W4 ทีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ซึ งใบสําคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุชือและสามารถโอนให้บุคคลอืนไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย 
อตัราการใช้สิทธิสาํหรับซือหุ้นสามญัคือ 1 หน่วยสามารถซือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น และรายการใช้สิทธิ
มีรายละเอียด ดงันี  
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ใบสําคญั วนัทีออก  จํานวนทีออก  ราคาการใช้สิทธิ  กําหนดเวลาการใช้สิทธิ* 
แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เริม  สินสุด 
CGD-W4 27 มิถุนายน 2561  1,653  2.75  28 ธนัวาคม 2561  26 มิถุนายน 2564 

* ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนที 6 หลงัจากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทังหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

25.  ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารอง
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี
จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคราวทีจ่ายเงินปันผลบริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารอง
อยา่งนอ้ยหนึงในยีสิบส่วนของจาํนวนผลกาํไร ซึ งไดรั้บจากกิจการของบริษทัยอ่ยจนกวา่ทุนสํารองนัน
จะมีจาํนวนถึงหนึ งในสิบของทุนของบริษทัย่อย ทุนสํารองนี จะนาํมาจดัสรรเงินปันผลไม่ไดจ้นกวา่
จะเลิกกิจการ 

26. องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 
26.1 กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวมและ 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัที  ณ วนัที 
     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
     2561  2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี    (55,251,234) 17,501,987 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย    (85,118,281) (90,941,526) 
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย    17,023,656 18,188,305 
ยอดคงเหลือปลายปี    (123,345,859) (55,251,234) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย แสดงผลสะสมของกาํไรและขาดทุนจากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขายทีถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสุทธิจากจาํนวนทีถูกจดัประเภทใหม่
เขา้กาํไรขาดทุนเมือเงินลงทุนนันถูกจาํหน่ายหรือมีการดอ้ยค่า 
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26.2 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 
(หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวม 
     ณ วนัที  ณ วนัที 
     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
     2561  2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี    (222,434,609) (221,829,695) 
ลดลงระหวา่งปี    (77,055,737) (604,914) 
ยอดคงเหลือปลายปี    (299,490,346) (222,434,609) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาทไดรั้บรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ขอ้มูลเกียวกบัค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทีสาํคญัดงันี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
การเปลียนแปลงในตน้ทุนพฒันาทีดิน (2,327,016,222) (1,437,700,137)  142,431,218  (524,900,329) 
จ่ายค่างานก่อสร้าง 2,473,955,316 1,982,126,310  4,507,876  19,525,844 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 149,767,313 88,189,874  103,437,583 88,166,586 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,233,427 80,273,702  6,102,678  6,063,614 
ค่าทีปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ 10,453,046 23,908,478  3,622,700 7,616,811 
ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 25,405,872 24,711,682  17,377,169 17,322,392 
ค่านายหนา้ในการขาย 51,490,915 78,164,720  8,432,413 17,221,665 
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 40,334,247 47,827,544  1,280,679 11,616,564 
ค่าส่งเสริมการขาย 41,205,791 57,948,388  6,983,324 21,222,672 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 887,457 705,032  653,681 350,117 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 7,596,734 27,958,635  7,596,734 27,958,635 
ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอืน 8,113,773 21,513,403  7,087,825 20,720,189 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 42,701,304 51,126,666  42,701,304 51,126,666 

28. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
28.1 ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งทีจ่ายให้กบั
กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

28.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี เป็นค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนสาํรอง
เลียงชีพทีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2560) เรือง 
การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,280,000 5,605,342 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารทีสาํคญั   

ผลประโยชน์ระยะสัน 36,758,176 44,416,316 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 663,128 1,105,008 

รวม 42,701,304 51,126,666 

29. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขันพืนฐาน 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัด้วย
จาํนวนหุน้ถวัเฉลียถ่วงนําหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีออกในระหวา่งปี ดงันี  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (464,172,704)  (144,298,322)  (231,565,965)  48,799,808 
        

จาํนวนหุ้นสามญัตน้ปี (หุ้น) 8,266,127,954  7,336,295,227  8,266,127,954  7,336,295,227 
ผลกระทบจากหุ้นทีออกระหวา่งปี (หุ้น) -  542,614,715  -  542,614,715 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั (หุ้น) 8,266,127,954  7,878,909,942  8,266,127,954  7,878,909,942 

        
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.056)  (0.018)  (0.028)  0.006 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณโดยการหาร
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั
ทีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างปี บวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีออกเพือแปลงสภาพ
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทังสินให้เป็นหุน้สามญัโดยมิไดรั้บสิงตอบแทนใดๆ ทังสิน ภายใตข้อ้สมมติวา่
ผูถื้อจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เมือราคาตามสิทธิตํากวา่มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั 
อยา่งไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
ตํากว่าราคาตามสิทธิเป็นเหตุให้บริษทัไม่นาํผลของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมคาํนวณเพือหา
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
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30. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุม
กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากนี  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั   
ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทังสมาชิกในครอบครัว
ทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการทีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญั
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

30.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ชือบริษทั ประเภทธุรกจิ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) วธิีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   ชําระแล้ว ชําระแล้ว          
   ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  สําหรับปีสินสุดวนัที 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
   2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

บริษัทย่อย              
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั   ซือขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000 70.00  70.00  146,999,970  146,999,970  - - 
 ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์              
 และถือหุน้ในบริษทัอืน               
บริษทั บีซีอีจี คนัทรี  กรุ๊ป เอน็จิเนียริง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร และ ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99  99.99  999,970 999,970  - - 
 ขายส่งวสัดุอุปกรณ์และ             
 เครืองตกแต่งทีใชใ้น             
 งานก่อสร้าง             
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอืน ฮ่องกง 583,137,484 583,137,484 100.00  100.00  583,137,484 583,137,484  - - 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอืน มอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00  100.00  547,579,834 547,579,834  - - 
บริษทั ลีดดิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอืน เกิร์นซีย ์ 225,641,944 225,641,944 96.45  96.45  217,662,851 217,662,851  - - 
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ เกิร์นซีย ์ 4,271,320 42 100.00  100.00  4,271,320 42  - - 
         1,500,651,429 1,496,380,151  - - 
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          (5,949,984)  - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย          1,494,701,445 1,496,380,151  - - 

เมือวนัที 9 สิงหาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทัย่อย 2 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั และบริษทั เอชวายยูเค จาํกดั ทังนี เนืองจากบริษทัยอ่ยทัง 2 บริษทัไดย้กเลิก
การประกอบกิจการแลว้ ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการเลิกกิจการ เนืองจากบริษทัยอ่ยทัง 2 บริษทั 
มีผลขาดทุนสะสมอยูจ่าํนวนหนึง บริษทัจึงไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 
5.95 ลา้นบาท ซึ งไดแ้สดงเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
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ต่อมาเมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอชวายยเูค จาํกดั จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 
ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ปอนดส์เตอร์ลิง (หุน้สามญั 1 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง) 
เป็น 101,000 ปอนดส์เตอร์ลิง (หุน้สามญั 101,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง) โดยบริษทัไดล้งทุน
ในสัดส่วนเดิม (ร้อยละ 100) ทังนีบริษทัชาํระค่าเพิมทุนดงักล่าวโดยการแปลงหนี เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 30.2) และบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิมทุนส่วนทีเหลือเป็นเงินสดแลว้
ทังจาํนวน โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนแลว้เมือวนัที 15 พฤศจิกายน 2561 

เมือวนัที 21 กรกฎาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ลีดดิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกัด 
(“บริษทัย่อย”) ได้มีมติอนุมติัให้เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 5,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง (หุ้นสามญั 
5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง) เป็น 5,035,370 ปอนด์สเตอร์ลิง (หุ้นสามญั 5,035,370 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง) โดยบริษทัย่อยได้จดทะเบียนเพิมทุนแล้วเมือวนัที 21 กรกฎาคม 2560 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัสละสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ยลดลงจากเดิมร้อยละ 97.13 เป็นร้อยละ 96.45 

30.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 
 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที      ณ วนัที  ต้นทุน 
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม  เงนิให้กู้ยืม 
  2560      2561  ระหว่างกัน 

บริษัทย่อย   
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ        

โฮลดิงส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000  - -  600,000,000 ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั ลีดดิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ        

พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 236,722,906  - (15,817,863)  220,905,043 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั เอชวายยูเค จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้และ        
 มีกรรมการร่วมกนั 3,220,465  - (3,220,465)  - ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รวม 839,943,371  -  (19,038,328)  820,905,043 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 
 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที      ณ วนัที  ต้นทุน 
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม  เงนิให้กู้ยืม 
  2559      2560  ระหว่างกัน 

บริษัทย่อย   
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ        

โฮลดิงส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,000,000,000  - (400,000,000)  600,000,000 ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั ลีดดิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ        

พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 248,194,846  - (11,471,940)  236,722,906 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั เอชวายยูเค จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้และ        
 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 
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(1) เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั 
ในวงเงิน 100 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 12 เดือนนบัจากวนัทีลงนาม
ในสัญญากูย้ืมเงิน เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ าประกนัและคิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 
9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 12 เดือน นบัจากการเบิกเงินครั งแรก และเมือวนัที 
17 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินให้กูย้ืมดงักล่าว โดยกาํหนดให้
ชาํระคืนภายใน 12 เดือน นบัจากวนัทีลงนามในสัญญา  

ต่อมาเมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัได้ทาํการแก้ไขสัญญาเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวโดย
กาํหนดให้ชาํระคืนเมือทวงถาม โดยในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บ
ชาํระเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทังจาํนวน 

(2) เมือวนัที 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั 
เพิมเติมในวงเงิน 800 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 18 เดือนนบัจาก
วนัทีลงนามในสัญญากูย้ืมเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกชาํระเงินคืนได้โดยการแจง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรก่อนล่วงหนา้ 15 วนั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนัและคิดดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 18 เดือน นบัจากการเบิกเงินครั งแรก 
และเมือวนัที 1 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้มืดงักล่าวโดยกาํหนดให้
ชาํระคืนเมือทวงถาม โดยระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้ืม
ดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 200 ลา้นบาท 

(3) เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั 
เพิมเติมในวงเงิน 100 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 12 เดือนนบัจาก
วนัทีลงนามในสัญญากูย้ืมเงิน เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนัและคิดดอกเบี ย
ในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 12 เดือน นบัจากการเบิกเงินครั งแรก 
และเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวโดยกาํหนดให้
ชาํระคืนเมือทวงถาม โดยในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้ืม
ดงักล่าวแลว้ทังจาํนวน 

(4) เมือวนัที 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั ลีดดิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 
จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัที 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนั และคิดดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชําระคืนเมือทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษัทย่อย
ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท 
โดยในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้าํสัญญาให้บริษทัย่อยดงักล่าวแปลงหนี เงินกูย้ืมเป็นทุนจาํนวน 
217.66 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิมขึนดว้ยจาํนวนเดียวกนั  
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(5) เมือวนัที 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เอชวายยูเค จาํกดั 
(“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 19.50 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัที 30 มิถุนายน 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนั และคิดดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม โดยในระหว่างปี 2561 บริษทัได้
แปลงหนี เงินใหกู้ย้มืคงเหลือทังหมดจาํนวน 3.13 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

30.3 เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 
 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที      ณ วนัที  ต้นทุนเงนิกู้ยืม 
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม  ระหว่างกัน 
  2560      2561   

บริษัทย่อย   
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุน้และ        

พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 469,875,624  - (30,986,374)  438,889,250 - 
รวม 469,875,624  -  (30,986,374)  438,889,250 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 
 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที      ณ วนัที  ต้นทุนเงนิกู้ยืม 
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม  ระหว่างกัน 
  2559      2560   

บริษัทย่อย   
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุน้และ        

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

เมือวนัที 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
จาํนวน 15 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง เงินกู้ยืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนั และไม่คิดดอกเบีย
ระหวา่งกนั กาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม ต่อมาเมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกู้ยืม
ดงักล่าว จาํนวน 4.81 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับทีประกาศจ่ายจากบริษทั 
ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั แทนการจ่ายชาํระเป็นเงินสด 

เมือวนัที 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
เพิมเติม จาํนวน 0.38 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนั และไม่คิด
ดอกเบียระหวา่งกนั กาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม  
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30.4 ยอดคงเหลืออืน ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
สินทรัพย ์หนี สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ งของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกบั
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่านี เกียวขอ้งกนัโดยการมีกรรมการร่วมกนัและ
การถือหุน้ทังทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงันี  

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาทีตกลงตามสญัญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าวทีมีนยัสาํคญั ดงันี  
   (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลือ         
บริษัทย่อย         
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ลูกหนี อืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  - 43,599,703  4,780,000 
ดอกเบียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  -  -  238,345,890  182,845,890 
เจา้หนี อืน (ดูหมายเหตุขอ้ 17)  -  -  607,063  - 
      

บริษทั บีซีอีจี คนัทรี  กรุ๊ป เอน็จิเนียริง จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ลูกหนี อืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  - 8,560,000  - 
      

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  445,734,402  477,204,057 
      

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  -  - 15,265,198  16,358,259 
      

บริษทั ลีดดิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  -  -  35,479,687  21,449,600 
      

บริษทั เอชวายยูเค จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  -  -  -  294,807 
เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  -  42 
      

บริษัททีเกียวข้องกัน         
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทรี  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั        

เงินฝากสถาบนัการเงิน  5,522  5,478  5,522  5,478 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูจ่้ายล่วงหนา้  14,224,860  -  14,224,860  - 
        

บริษทั คนัทรี  กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้และ        
 มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั        

เงินลงทุนในหุน้สามญั  146,939,328  206,633,430  146,939,328  206,633,430 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGH-W1  -  179,282  -  179,282 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGH-W2  -  1,275,515  -  1,275,515 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGH-W3  1,530,618  -  1,530,618  - 
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      (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลือ (ต่อ)         
บริษัททีเกียวข้องกัน (ต่อ)         
บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิงส์ จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั        

ตัวแลกเงิน  200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
ดอกเบียจ่ายล่วงหนา้  1,180,614 4,155,586 1,180,614 4,155,586 
      

บุคคลทีเกียวข้องกัน         
นายสดาวุธ  เตชะอุบล ผูถื้อหุน้รายใหญ่        

เงินรับล่วงหนา้  12,181,244  12,181,244  1,181,244  1,181,244 
      

นายเบน  เตชะอุบล ผูถื้อหุน้และกรรมการ        
เงินรับล่วงหนา้  11,000,000  11,000,000  -  - 
      

นางอรวรรณ  เตชะอุบล บุคคลทีเกียวขอ้งกนั        
เงินรับล่วงหนา้  27,043,172 18,178,879 - - 

 
   (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  สําหรับปีสินสุด 

วนัที 31 ธันวาคม 
 สําหรับปีสินสุด 

วนัที 31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 
รายได้และค่าใช้จ่าย       
บริษัทย่อย        
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบียรับ -  -  55,500,000  90,884,791 
รายไดค้่าบริการอืน  -  -  42,000,000  24,000,000 
รายไดค้่าเช่าช่วงทีดิน  -  -  3,000,000  4,158,383 
      

บริษทั บีซีอีจี คนัทรี  กรุ๊ป เอน็จิเนียริง จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

       

รายไดค้่าบริการอืน -  -  11,000,000  - 
      
      

บริษทั ลีดดิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบียรับ  -  -  16,249,026  16,624,849 
      

บริษทั เอชวายยูเค จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้        
 และมีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบียรับ  -  -  194,089  237,090 
      

บริษัททีเกียวข้องกัน        
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทรี  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  มีกรรมการร่วมกนั        

ดอกเบียรับ  44  306,256  44  306,256 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้  2,788,139  -  2,788,139  - 
      

บริษทั คนัทรี  กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้และ        
 มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั        

รายไดเ้งินปันผล  5,357,163  4,245,934  5,357,163  4,245,934 
      

บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิงส์ จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบียจ่าย  11,459,375  11,081,746  11,459,375  11,081,746 
      

บุคคลทีเกียวข้องกัน         
นายสดาวุธ  เตชะอุบล ผูถื้อหุน้รายใหญ่        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด  -  1,869,965  -  1,869,965 
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31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอืน (Holding company) 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

ทังนี  กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วม 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  รายการตัด  รวม 
 พฒันา ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์     
 ภายในประเทศ ต่างประเทศ     

รายได ้       
รายไดจ้ากภายนอก 318,176,411 51,459,579 - 369,635,990 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 16,443,115  -  (16,443,115)  - 
 334,619,526 51,459,579 (16,443,115) 369,635,990 

ค่าใชจ่้าย       
ตน้ทุนขายอาคารชุด 146,939,094 -  -  146,939,094 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงทีเกิดจาก       
     อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 3,012,279  -  3,012,279 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 180,459,038 -  -  180,459,038 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 201,861,236 7,355,164  -  209,216,400 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 42,701,304 -  -  42,701,304 
ตน้ทุนทางการเงิน 317,584,576  29,248,591  (16,756,853)  330,076,314 

รวมค่าใชจ่้าย 889,545,248  39,616,034  (16,756,853)  912,404,429 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (554,925,722)  11,843,545  313,738  (542,768,439) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 371,832  (27,147)  -  344,685 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (554,553,890) 11,816,398  313,738  (542,423,754) 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  รายการตัด  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 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงทีเกิดจาก       
     อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 3,187,394  -  3,187,394 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 286,521,239 -  -  286,521,239 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 197,704,958 9,669,678  -  207,374,636 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 51,126,666 -  -  51,126,666 
ตน้ทุนทางการเงิน 197,674,836  30,957,293  (17,241,453)  211,390,676 

รวมค่าใชจ่้าย 1,277,453,872  43,814,365  (17,241,453)  1,304,026,784 
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) 

 

    
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  รายการตัด  รวม 
 พฒันา ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์     
 ภายในประเทศ ต่างประเทศ     
       

สินทรัพย์รวม       
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 25,137,253,830 1,747,235,569  (2,483,591,665)  24,400,897,734 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 17,490,506,209 1,845,407,718  (2,553,621,881)  16,782,292,046 
       

หนีสินรวม       
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 19,661,071,532 675,387,643  (1,162,359,177)  19,174,099,998 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 11,386,047,712 713,283,352  (1,231,088,570)  10,868,242,494 
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32. สัญญาทีสําคัญ 
32.1 เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กบับริษทั 

บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั เพือให้บริษทัดงักล่าวร่วมลงทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค 
โฮลดิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยจะร่วมกนัพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตเ้งือนไข
ทีบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั จะตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเป็นเงินสดทังสิน
จาํนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษทัย่อยเพือใช้พฒันาโครงการนี โดยเฉพาะ ซึ งต่อมา
บริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัจากบริษทัดงักล่าวตามทีบริษทัไดมี้การทาํสัญญาตกลงไว้
และไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ โดยภายหลงัการ
เพิมทุนดงักล่าว บริษทัและบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั ถือหุ้นในบริษทั 
แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาํดบั  

32.2 บริษทัไดท้าํสัญญาการให้บริการดาํเนินงานกบับริษทัย่อยสองแห่ง เพือให้บริการเกียวกบัการ
จดัการและการดาํเนินงานแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยค่าบริการคาํนวณจากตน้ทุนบวกส่วนเพิม และ
เงือนไขการเลิกสัญญาเป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวใ้นสัญญา 

32.3 เมือวนัที 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั
ไดเ้ขา้ทาํสัญญาการใชสิ้ทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพือใชสิ้ทธิ
การใช้ชือ “Four Seasons” ในส่วนของการเป็นเจา้ของและการดาํเนินงานซึ งรวมถึงบริการ
และกิจกรรมทีเกียวขอ้งและจาํเป็นทังหมดในการดาํเนินงานดา้นทีพกัอาศยัภายใตโ้ครงการ
เจา้พระยา เอสเตท ตังแต่วนัที 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิดการขาย ทังนี  Four Seasons 
Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ซึ งคาํนวณเป็น
อตัราร้อยละของยอดรายไดข้ันตน้ของโครงการ 

33. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 
33.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีหนงัสือคําประกนัการชาํระหนีของบริษทัยอ่ยแห่งหนึง 

33.2 ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาซือทีดินมูลค่า 338.45 ลา้นบาท และไดช้าํระเงินมดัจาํ
ในวนัทาํสัญญาแลว้จาํนวน 20 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 21 มีนาคม 2561 บริษทัไดช้าํระค่าทีดิน
ส่วนทีเหลืออีกจาํนวน 318.45 ลา้นบาท ดงันัน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัจึงไม่มีภาระผูกพนั
จากสัญญาดงักล่าว 

33.3 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิงส์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้าํสัญญาวา่จา้งบริษทั บีซีอีจี ไทย 
อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1) 
โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าสัญญาคงเหลือจาํนวน 2,821.52 ลา้นบาท และ 
7,741.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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33.4 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีดินซึ งเป็นทีตังสาํนกังานและทีจอดรถสาํหรับโครงการอิลีเมน้ท ์
และทาํสัญญาเช่าทีดินเพือใชพ้ฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท สัญญาเช่าสํานกังานและรับบริการ
สิงอาํนวยความสะดวก และสัญญาเช่ารถยนต ์โดยบริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่า ดงันี  

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวมและ 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัที  ณ วนัที 
     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
     2561  2560 

ภายใน 1 ปี     16,752,566  12,662,146 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     40,991,870  53,071,106 
เกินกวา่ 5 ปี     295,022,065  306,529,777 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาทีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวมและ 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
     2561  2560 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม     12,583,901  5,885,083 

34. การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับเครืองมือทางการเงิน 
34.1 ความเสียงดา้นการให้สินเชือ 

ความเสียงเกียวกบัการใหสิ้นเชือเกิดขึนจากความไม่แน่นอนในการไดรั้บชาํระเงินจากการใหสิ้นเชือ
ซึ งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั เนืองจากธุรกิจหลกัของบริษทั
เป็นการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงันันจึงไม่มีความเสียงเกียวกบัลูกหนี  หากไม่ไดรั้บ
เงินค่างวดหรือลูกหนี ผิดนดัชาํระค่างวด บริษทัก็จะไม่โอนกรรมสิทธิ ในอาคารชุดพกัอาศยั 
นอกจากนี  กลุ่มบริษทัมีการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ก่ผูเ้ช่ารายเดียว  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าสูงสุดของความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือของกลุ่มบริษทั
และบริษทัเท่ากบัมูลค่าของลูกหนีการคา้สุทธิจากค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
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34.2 ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย 
ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียเกิดจากการทีอตัราดอกเบียจะเปลียนแปลง ซึ งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย
ทีจะเปลียนแปลงไม่มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียคงที เพือหลีกเลียงผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย และ
หากตอ้งมีการใช้อตัราดอกเบียลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการพิจารณาใช้เครืองมือทาง
การเงิน เช่น สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เพือลดความเสียงดงักล่าว นอกจากนี กลุ่ม
บริษทัและบริษทัยงัได้สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพือเปรียบเทียบ
ขอ้เสนอทีมีตน้ทุนเหมาะสมทีสุดใหก้บักลุ่มบริษทัและบริษทั 

34.3 ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 
ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ซึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญัของ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี  

(หน่วย : ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพยท์างการเงิน 21.72  21.10  40.00  37.37 
หนี สินทางการเงิน 9.58  9.66  21.31  21.31 

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพยท์างการเงิน 56.43  35.26  -  - 
หนี สินทางการเงิน 266.66  136.88  0.07  - 
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34.4 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 
เนืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั นและมีอตัราดอกเบียคงที ดงันันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเชือว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี การคา้และลูกหนี หมุนเวียนอืน เงินให้กูย้ืมระยะสั นแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั สินทรัพย์
หมุนเวียนอืน เงินฝากธนาคารทีใช้เป็นหลกัประกนั เจา้หนี การคา้และเจา้หนี หมุนเวียนอืน 
เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะสัน ตัวแลกเงิน 
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี และหนี สินหมุนเวียนอืน แสดงมูลค่า
ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคญั สําหรับหนี สินทางการเงินระยะยาว ได้แก่ 
เจา้หนีค่าก่อสร้าง เงินกูย้มืระยะยาว และหุน้กูร้ะยะยาว ฝ่ายผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั
เชือวา่มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณถือตามจาํนวนทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

อยา่งไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปนี แสดงถึง
ขอ้มูลเกียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 

งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)  
ณ วนัที  

31 ธันวาคม 
2561 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)  

ณ วนัที  
31 ธันวาคม 

2560 

ลําดบัชัน 
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลทีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลทีไม่
สามารถสังเกต

ได้ทีมี
นัยสําคญั 

1. เงินลงทุนใน
กองทุนรวม
ประเภทตราสารหนี  

100,502,312 - ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน ณ สินวนัทาํการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เกียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุ้น
สามญัและ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิซื อหุ้นสามญั
ทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

148,469,946 208,088,227 ระดบั 1 ราคาเสนอซื อครั งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ สินวนัทาํการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เกียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตที์จด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

70,500,000 99,000,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซื อครั งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ สินวนัทาํการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เกียวขอ้ง 
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งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)  
ณ วนัที  

31 ธันวาคม 
2561 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)  

ณ วนัที  
31 ธันวาคม 

2560 

ลําดบัชัน 
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลทีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลทีไม่
สามารถสังเกต

ได้ทีมี
นัยสําคญั 

4. อสงัหาริมทรัพย์
เพือการลงทุน 

789,158,751 845,666,309 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสด
คิดลด โดยใช้วิธีรายได ้ซึ ง
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ ข้อมูลทีใช้ในการวดั
มูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณ
การรายได ้และอตัราคิดลด 

ประมาณการ
กระแสเงินสด 
และอตัราคิดลด 

 
 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)  
ณ วนัที  

31 ธันวาคม 
2561 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)  

ณ วนัที  
31 ธันวาคม 

2560 

ลําดบัชัน 
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลทีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลทีไม่
สามารถสังเกต

ได้ทีมี
นัยสําคญั 

1. เงินลงทุนใน
กองทุนรวม
ประเภทตราสารหนี  

100,502,312 - ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน ณ สินวนัทาํการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เกียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุ้น
สามญัและ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิซือ 
หุ้นสามญัทีจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

148,469,946 208,088,227 ระดบั 1 ราคาเสนอซื อครั งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ สินวนัทาํการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เกียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตที์จด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

70,500,000 99,000,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซื อครั งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ สินวนัทาํการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เกียวขอ้ง 
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35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
35.1 เมือวนัที 21 มกราคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที 1/2562 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดวนั

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั (CGD-WC) ของบริษทั ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยใบสาํคญั
แสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี และจะครบกาํหนดอายุในวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2567 (ดูหมายเหตุขอ้ 23.3) 
ต่อมาเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั
ตามมติดงักล่าวแลว้ 

35.2 เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที 2/2562 มีมติอนุมติัเรืองทีสําคญั 
ดงัต่อไปนี  
35.2.1 อนุมติัให้นาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน 

ของบริษทัจากจาํนวน 10,785,353,544 บาท เป็น 9,958,993,608 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามญั
ทียงัไม่ได้จาํหน่ายจาํนวน 826,359,936 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมติั
แกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั  

35.2.2 อนุมติัให้นาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียน
ทังสินจาํนวน 826,000,000 บาท จากจาํนวน 9,958,993,608 บาท เป็นจาํนวน 10,784,993,608 
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

35.2.3 อนุมติัใหน้าํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน 
จาํนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท เพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 72/2558 

36. การอนุมัติงบการเงิน  
งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 
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