


รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)





สารบัญ

ประวัติคณะผู้บริหาร 64

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 68

ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลด�าเนินงาน

76

ปัจจัยความเสี่ยง 85

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

89

การก�ากับดูแลกิจการ 91

ความรับผิดชอบต่อสังคม 102

รายการระหว่างกัน 104

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

108

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 
2562

109

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 111

งบการเงิน 117

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

04

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 06

ภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2562 08

คณะกรรมการบริษัท   10

กลยุทธทางธุรกิจ 
และภาพรวมโครงการ

12

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 28

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 41

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ส�าคัญอื่น 42

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ 45

ผู้ถือหุ้นใหญ่และนโยบายเงินปันผล 52

โครงสร้างองค์กร 53

ประวัติคณะกรรมการบริษัท 54



04 สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



05รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัทีไ่ม่สามารถปฏเิสธได้เลยว่าการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ก่อให้เกดิ
ความไม่แน่นอนและมีผลกระทบไปทั่วโลกอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

ถึงแม้ตอนนี้เราจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมา ก็นับเป็นอีกปีที่ส�าคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ซ่ึงเป็นโครงการที่ส�าคัญของเรา เริ่มจากการได้ต้อนรับลูกบ้านกลุ่มแรกของ
โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รวมถึงยังมีอีกส่วนที่อยู่ใน
ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์และตกแต่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะเน้นให้ความส�าคัญในปีนี้ และถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19  
จะเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการ แต่ทางทีมงานก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกบ้านทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทัง้นี ้ตัง้แต่ต้นปี 2563 โรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ กรงุเทพ ได้เริม่จัดงานแต่งงานมาอย่างต่อเนือ่ง โดยได้รบัเสยีงตอบรับทีด่มีาก 
และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน แต่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ท�าให้ทั้งโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์และ 
โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ต้องเลื่อนก�าหนดการเปิดอย่างเป็นทางการจากเดือนเมษายนออกไป โดยหากวิกฤตครั้งนี้
ผ่านไปแล้ว ทางทีมงานของทั้งสองโรงแรมมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะกลับมาต้อนรับแขกอีกครั้ง

นอกเหนือจากโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ในปี 2562 ยังเป็นปีของการเตรียมความพร้อมส�าหรับโครงการใหม ่
ทีจ่ะเป็นโครงการมกิซ์ยสู ซึง่ประกอบไปด้วย โรงเรยีนและทีพ่กัอาศยั โครงการนีจ้ะตอบโจทย์ความต้องการของการอยูอ่าศยั
ในเมอืงด้วยราคาที่เอื้อมถึง และคุณภาพที่สอดคล้องตามมาตรฐานภายใต้แบรนด์ คันทรี่ กรุ๊ป

โครงการส�าคัญที่น่าจับตามองคือ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดีย กรุงเทพฯ ที่จะเริ่มต้นก่อสร้างภายในปีนี้ โดยเป็น
หลักสตูรอเมรกินัทีแ่ฝงการปลูกฝังคณุค่าในแง่มมุต่างๆ ในตัวนกัเรยีน ทัง้นี ้โรงเรียนในเครือซึง่ได้แก่ โรงเรยีนนานาชาติ
ฮ่องกง (Hong Kong International School – HKIS) และ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดีย เซี่ยงไฮ้ (CISS) ล้วนเป็น
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในเรื่องของการเตรียมนักเรียนให้ประสบความส�าเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ชั้นน�าของอเมริกา

เช่นเดยีวกับหลายๆ องค์กรทีจ่�าเป็นต้องมกีารปรบัตวัจากการระบาดของโควดิ-19 บรษิทั คนัทร่ี กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั  (มหาชน) 
มั่นใจว่าเราจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี เพราะนอกจากการก่อสร้างโครงการเจ้าพระยา เอสเตท  
ทีใ่กล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เรายังมีทีมที่ทุ่มเทในการท�างานอย่างสุดความสามารถในทุกโครงการของเรา 

ในนามของคณะกรรมการฯ เราขอแสดงความขอบคณุต่อผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทุกท่าน ทีท่�าให้เราประสบความส�าเรจ็ในปี 2562 นี้  
สดุท้ายนีข้อให้ทกุท่านมสีขุภาพแขง็แรงและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเราทกุคนจะก้าวผ่านสถานการณ์ของโควดิ-19 ไปได้ด้วยดี

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

เบน เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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2559 2560 2561 25622559 2560 2561 2562

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญเปรียบเทียบปี 2559-2562

รายได้รวม
(ล้านบาท)

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท / หุ้น)

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี
(ล้านบาท)

อัตราก�าไรขั้นต้น
(ร้อยละ)

2559 2560 2561 2562

2559 2560 2561 2562

2559 2560 2561 2562

2559 2560 2561 2562

590

1,108

370

951

0.8
0.7

0.6 0.6

1.1

1.8

3.7

4.7

12,667
16,782

24,344

28,905

(542)(193)(276) (434)

37.9 40.1 39.8

56.0

ข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 2562

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม   12,667   16,782   24,344 28,905

หนี้สินรวม   6,694  10,868  19,117 23,862

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม    5,973    5,914    5,227 5,043

ผลการด�าเนินงาน

รายได้รวม     590    1,108    370 951

รายได้จากการขายห้องชุด     352     909     244 412

ต้นทุนการขายห้องชุด     219     544    147 181

ก�าไรขั้นต้น     133     365     97 231

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี      (276)       (193)     (542) (434)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)     37.9     40.1     39.8 56.0

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)      0.8      0.7      0.6 0.6

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)      1.1      1.8      3.7 4.7

อตัราส่วนหนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)      0.8      1.4      2.5 3.2

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)     (6.0)     (3.3) (9.7) (8.5)
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ภาพรวมที่เกิดขึ้นในปี 2562 

ภาพรวมท่ีเกิดขึ้นในปี 2562

มีนาคม

ก้าวแรกของการน�าโรงเรยีนนานาชาติ
ชั้นแนวหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ

บาทหลวง ดร.แมททวิ แฮรสินั ประธาน 
The Lutheran Church Missuri Synod 
(LCMS) ได ้น�าทีมบุคคลากรจาก
โรงเรียนนานาชาตคิอนคอร์เดยี เซยีงไฮ้ 
ซึ่งน�าทีมโดยอาจารย์ใหญ่ ดร.แมรี่ 
สก๊อต มายังกรุงเทพฯ และได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจเพ่ือเริ่มพัฒนา
โครงการโรงเรยีนนานาชาตคิอนคอร์เดยี
กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน

พบปะผูอ้�านวยการทีพ่กัอาศยัและ 
ทมีบริหารลกูค้าสมัพนัธ์  
ณ ประเทศฮ่องกง

น�าโดยคุณเบน เตชะอุบล ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร และคุณสก๊อต เทรน  
ผูอ้�านวยการทีพ่กัอาศยั ร่วมกบัทมีบรหิาร
ลูกค้าสัมพันธ์พบปะกับกลุ่มค้าต่างชาติ 
อัพเดทความคืบหน้าล่าสุดของห้องชุด 
และแนะน�าขั้นตอนการเตรียมพร้อมใน
การโอน เพื่อท�าให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ในการโอนห้องชดุจะเป็นไปอย่างราบรืน่ 
เผยถึงความพร้อมของทีมที่รอต้อนรับ
ลกูบ้านของ โครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

มิถุนายน

ทมีบคุลากรจาก Four Seasons 
Residence เข้าเตรยีมความพร้อม

นาย สก๊อต เทรน น�าทีมบุคลากรที่เต็ม
เปี ่ยมไปด้วยประสบการณ์และความ
ช�านาญจาก Four Seasons Residence 
เข้าท�างานเตรยีมความพร้อมของโครงการ
เพื่อต้อนรับเจ้าของห้องทุกท่าน ทีม 
Four Seasons Residence มีจดุมุง่หวงั 
ที่ จะส ่ งมอบการบริการ ท่ี เป ็น เ ลิศ  
การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นส่วนตัว 
เพ่ือสร้าง “บ้าน” ส�าหรับผูอ้ยูอ่าศยัทกุท่าน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

มกราคม 2563

โรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ กรงุเทพและ 
โรงแรมคาเพลลา กรงุเทพเร่ิมเปิดด�าเนินงาน

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพและโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ
ได้เริ่มเปิดด�าเนินงานโดยเปิดรับจองห้องพักล่วงหน้าทั้ง 
ในส่วนของห้องพกัและห้องสวที ในเดอืนมกราคม 2563 โรงแรม 
โฟร์ซีซั่นส์ได้สร้างความประทับใจด้วยการจัดงานแต่งงาน 
หลายงาน และในเดือนต่อๆ ไปก็จะมีการจัดงานแต่งงาน
และงานเล้ียงอ่ืนๆ อีก 

ธันวาคม

ลูกบ้านกลุ่มแรกของ 
โครงการโฟร์ซซีัน่ส์ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ย้ายเข้าพัก

การก่อสร้างโครงการโฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ ์
ในเดือนธันวาคมมีความคืบหน ้าไปอย ่างมาก 
ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ลูกบ้านกลุ่มแรกได้ย้ายเข้าพัก 
และลูกบ้านกลุ่มที่เหลือก�าลังทยอยตามล�าดับ
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คณะกรรมการบริษัท

01 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

01 02

05

03

04 06

02 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
• รองประธานกรรมการ

03 นายเบน เตชะอุบล
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
• กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

04  นายศุภกร พลกุล
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

05  พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

06   นายชู เฟ็ง เช
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ



11รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

11

07 08 09

1210

07 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
• กรรมการอิสระ

08 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
• กรรมการอิสระ

09 นายกวินธร อัตถากร
• กรรมการอิสระ

10 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล
• กรรมการ

11 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย
• กรรมการ

12 นายยู ซิง ซี
• กรรมการ
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กลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ
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กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(Under Development)

(Under Development)

(Under Development)

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ตั้งเป้าในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของบริษัท
ให้สมดลุกนัท้ังในฝ่ังของการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และฝ่ังการลงทนุ เพือ่สร้างความยัง่ยนืในการเตบิโต
ในระยะยาวจากสินทรัพย์เพื่อขายและสินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง



13รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สินทรัพย์เพื่อขาย

การพัฒนาโครงการใหม่และการลงทุนเข้าซื้อกิจการอ่ืนๆ  
เพื่อถอนทุนคืนและสร้างรายได้มูลค่าสูงให้บริษัท ได้อย่าง
รวดเร็ว

สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากการจัดการสินทรัพย์ใน 
หลากหลายอตุสาหกรรม เช่น กลุม่ธรุกจิโรงแรม และภาคการศกึษา 
เป็นกลยุทธ์ทีส่�าคญัทีท่�าให้หลกัทรัพย์ของบริษทัมีความสมดุล
และยังเติบโตในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง
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โครงการเจ้าพระยา เอสเตท
ลักษณะธุรกิจ: โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (ที่พักอาศัยและโรงแรม) 
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ตั้งอยู่บนพื้นที่ท�าเลทองริมแม่น�้าแหล่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกรุงเทพฯ บน
พื้นที่ขนาด 14 เอเคอร์ (หรือ 35 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา) โครงการได้รวมท�าเลที่ดีที่สุดติดริมแม่น�้า
เจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม โดยมีพื้นที่ทางเดินติดริมแม่น�้ายาวตลอดโครงการ กว่า 350 เมตร

ภาพรวมโครงการ



15รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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สินทรัพย์เพื่อขาย

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

โครงการน้ีถกูวางอยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมในเชงิยทุธศาสตร์ตัง้อยู่ใจกลางโครงการเจ้าพระยา เอสเตท และ 
เป็นอาคารทีพั่กอาศยัท่ีมคีวามโดดเด่นทีส่ดุ ตัวอาคารมีความสงูถึง 73 ช้ัน ถูกออกแบบมาเพือ่ทีจ่ะยกระดบั 
การใช้ชวีติและการพักอาศัยบริเวณริมแม่น�้าให้มีคุณภาพที่ดีเลิศยิ่งขึ้น การออกแบบดังกล่าวได้รับ 
แรงบันดาลใจจากการที่โครงการตั้งอยู่ในท�าเลติดแม่น�้าซึ่งมีทิวทัศน์อันงดงาม จากห้องที่อยู่ทั้งหมด
จ�านวน 366 ห้อง ผูพ้กัอาศยัสามารถมองเหน็ววิแม่น�า้และววิตวัเมอืงโดยรอบโดยไม่มอีะไรมาบดบงัสายตา 
นอกจากนี้ ผูพ้กัอาศยัยงัสามารถใช้บรกิารจากโรงแรมระดบัโลกทีส่องแห่งท่ีอยู่ภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ภาพรวมโครงการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ลกัษณะธรุกจิ: โรงแรม 
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โรงแรมระดับ Super-luxury แห่งนี้มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและเป็นการให้นิยามใหม่กับประสบการณ์
แบบรีสอร์ทในตัวเมืองที่ให้ความสงบเงียบอย่างคาดไม่ถึง ตลอดจนการได้รับความพึงพอใจผ่านประสาทสัมผัส
หลายๆ ด้าน

พืน้ท่ีของโรงแรมครอบคลุมอาณาเขตมากกว่า 9 เอเคอร์ โดยมห้ีองพกัจ�านวนทัง้หมด 299 ห้อง และสิง่อ�านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลายไม่เหมอืนใคร รวมถึงการออกแบบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเข้ากับภูมิทัศน์ริมแม่น�้า
ตามธรรมชาตอิย่างน่ารืน่รมย์ ผูม้าพกัทีโ่รงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา จะพบกบัสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

พื้นที่ของโรงแรมทั้งหมดได้รับการจัดวางและปรับแต่งอย่างพิเศษ มีสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียวมากมาย ให้ความ
รู้สึกและอารมณ์สงบ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันโดยถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยสระน�้าที่สวยงาม
และมีความสงบเงียบเป็นลักษณะเด่นนอกจากนี้เมื่อพิจารณาดูจากห้องพักหลากห้องที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
ตลอดจนภัตตาคารและห้องแกรนด์บอลรูมที่มีขนาดใหญ่อลังการและหรูหรา จุดเด่นที่สุดของโรงแรมแห่งนี้คือ
ทัศนียภาพของแม่น�า้ในมุมกว้าง

ภาพรวมโครงการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ลกัษณะธรุกจิ: โรงแรม 
ทีต่ัง้โครงการ: กรงุเทพฯ ประเทศไทย

เครอืโรงแรมคาเพลลา (Capella Hotel Group) แบรนด์โรงแรมและรีสอร์ทระดบัโลก ซึง่มอียู่เพยีงไม่กีแ่ห่ง
ในจดุหมายปลายทางทีด่ท่ีีสดุในโลกเท่านัน้จะมาร่วมสร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ให้กบัถนน “เจริญกรุง” 
โดยจะเปิดประตโูรงแรมสดุหรูในเครอืฯ แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชือ่ “โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ” 
(Capella Bangkok) ณ รมิฝ่ังตะวนัออกของแม่น�า้เจ้าพระยา รสีอร์ทใจกลางเมืองแห่งนี ้ให้บริการห้องพกั
และวลิล่าท้ังสิน้ 101 ห้อง โดยทกุห้องถกูออกแบบให้สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของแม่น�า้เจ้าพระยา 
พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกทีท่นัสมยัและสมบูรณ์แบบ อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงแรมฯ คือห้องอาหาร 
ซกิเนเจอร์ทีร่่วมมอืกบัเชฟโด่งดังระดบัดาวมชิลนิ นอกจากนัน้ ผูเ้ข้าพกัยงัจะได้สมัผสักบัประสบการณ์ 
ท้องถิน่แบบเอ็กซ์คลซีูฟ ด้วยโปรแกรมทีส่ร้างสรรค์ขึน้เฉพาะโดยผู้ช่วยส่วนตวั Capella Personal Assistant 
ทีจ่ะรวมเอาเรือ่งราวของวถิชีวิีตชุมชนรมิแม่น�า้เจ้าพระยา มาสร้างความทรงจ�าทีน่่าประทบัใจนานเท่านาน

ภาพรวมโครงการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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สินทรัพย์เพื่อขาย

ลักษณะธุรกิจ: ที่พักอาศัย  
ทีต้ั่งโครงการ: กรงุเทพฯ ประเทศไทย (อยูร่ะหว่างการพฒันา)

โครงการโพรวิแนนซ์ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 5 ไร่ 3 งาน 51.25 ตารางวา  
ติดกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม-พระราม3 เชื่อมต่อการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนในบริเวณ
ใกล้เคียง ห่างจากย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ เพียง 15 นาทีโดย 
รถยนต์ โครงการถูกออกแบบให้เตม็ไปด้วยเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น ผสมผสาน 
พื้นท่ีใช้สอยที่กว้างขวาง มาตรฐานความปลอดภัยและการใช้ชีวิตได้
อย่างมีระดับพร้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม พื้นที่ส่วนกลางและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ถูกเลือกสรรเป็นอย่างดีและออกแบบมา
ให้ผสานผู้พักอาศัยในทุกช่วงอายุได้อย่างไร้รอยต่อ โครงการก�าลังอยู่
ในระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

ภาพรวมโครงการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะธุรกิจ: การศึกษา 
ทีต้ั่งโครงการ: กรงุเทพฯ ประเทศไทย (อยูร่ะหว่างการพฒันา)

โรงเรียนคอนคอร์เดยี กรงุเทพ  ถูกสร้างข้ึนบนทีด่นิกว่า 15 ไร่ 9 งาน 56.25 ตารางวาข้างเคยีงกบั
โครงการโพรวิแนนซ์ ตัวอาคารได้รับการออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้น�ามาตรฐานการเรียนการสอนระดับโลกมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเป็นเลิศให้นักเรียนกว่า 1,700 คน นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ
อเมริกาผสมผสานกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะช่วยให้โรงเรียนปูทางแก่นักเรียนในการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัชั้นน�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อกีทั้งตอบแทนสังคมด้วยการสร้างผู้น�าในอนาคต โรงเรียน
คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565



24

สินทรัพย์เพื่อขาย

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

โครงการฉะเชิงเทราเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use) บนพื้นที่ขนาดใหญ่
จ�านวน 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา (หรือ 31.2 เอเคอร์) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์ที่ริเริ่ม
โครงการนี ้กเ็พือ่สนบัสนุนภมูภิาคทางเศรษฐกิจใหม่ทีก่�าลงัจะเตบิโตขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้อนัเป็นผล
มาจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) 
ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมที่เน้นด้านการส่งออกของประเทศไทย  
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้เป็นการด�าเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับประกาศของ
รัฐบาลที่เก่ียวกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพ-ระยอง ตลอดจนมีความคาดหวังว่า 
การท่องเทีย่วภายในประเทศและระดับนานาชาติภายในภูมิภาคที่สูงขึ้น

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์เพื่อขาย 

ลักษณะธุรกิจ: โรงเรียน 
ที่ตั้งโครงการ: เมืองไบรตัน สหราชอาณาจักร

ด้วยคุณลักษณะหลายประการที่น่าสนใจส�าหรับ
การลงทุน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีสนับสนุนโดยอุปสงค์ที่
แข็งแกร่งและผลตอบแทนที่สูงของตลาดการศึกษา 
ระดับโลก ในป ี 2559 บริษัทคันทรี่  กรุ ๊ป  
ดีเวลลอปเมนท์ จึงได้ลงทุนในตลาดการศึกษาเป็น
ครั้งแรก โดยการเข้าซื้อ โอวิงค์ดีน ฮอลล์ ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเมืองไบรตัน สหราชอาณาจักร
บนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์การถือครองโดยสมบูรณ์
(Freehold) ครอบคลุมพื้นที่ 20.24 เอเคอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย อาคารต่างๆ ส�าหรบัส�านกังาน ทีพั่กอาศยั 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับการศึกษาและ
สนัทนาการ สามารถรองรบันักเรยีนได้ถงึ 450 คน
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สินทรัพย์เพื่อขาย

ลกัษณะธรุกจิ: อาคารท่ีพกัอาศยั (ระดับกลาง) 
ทีต่ัง้โครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ได้รับการออกแบบโดยตั้งอยู ่
บนความคดิและความตัง้ใจทีจ่ะน�าเสนอทีพ่กัอาศยัทีใ่ห้ความรูสึ้ก
สดชื่นในสไตล์รีสอร์ท เหมาะส�าหรับผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลาง
ทางด้านที่ตั้งของโครงการ ผู้พักอาศัยสามารถเดินไปยังห้าง 
สรรพสนิค้าทัง้สามแห่งได้ซึง่ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากโครงการ นอกจากนี้ 
ตวัโครงการยังต้ังอยู่ไม่ไกลจากมหาวทิยาลยัใหญ่หลายแห่งรวม
ถงึโรงพยาบาลต่างๆ และเส้นทางรถไฟฟ้าทีว่ิ่งไปยงัสนามบนิ 
สุวรรณภูมิ โดยเส้นทางดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางขนส่ง
มวลชนอีกสองเส้นทาง ด้วยการออกแบบและการวางผัง
โครงการอย่างสร้างสรรค์ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 
นอกจากให้ความส�าคญัเร่ืองความหนาแน่นของโครงสร้างและ
ตวัอาคารต่างๆ (Build Density) มากขึน้กว่าปกต ิซึง่เทยีบเท่า
ได้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ 

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์เพื่อขาย 

ลกัษณะธรุกจิ: ศนูย์ข้อมูลอตุสาหกรรมผสม 
ทีต่ัง้โครงการ: กรงุลอนดอน สหราชอาณาจักร 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับความต้องการสถานที่
จัดเก็บข้อมูลส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเทียบกับข้อจ�ากัดต่างๆ ของการสร้างสถานที่จัดเก็บข้อมูล 
จะเหน็ว่าศนูย์เกบ็ข้อมลูต่างๆ ทีต่ัง้อยูใ่นท�าเลทีด่นีัน้เป็นธรุกิจของการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทีม่มีลูค่า
เติบโตเร็วที่สุดทั้งในระยะปานกลางและในระยะยาว

บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ได้ตัดสินใจลงทุนกับศูนย์ข้อมูลแองเคอร์เรจ พ้อยท์ ซึง่มขีนาดพืน้ที่ 
2,300 ตารางเมตรและมีระยะสญัญาเช่า 33 ปี พร้อมผู้เช่าอยู่แล้วหนึ่งราย โดยการลงทุนดังกล่าว 
เป็นการท�าธุรกรรมนอกตลาด (Off-market transaction) ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้อยู่ในกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักรโดยตั้งอยู่ในท�าเลที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน 5 ท�าเลที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรป เมื่อพิจารณา
จากอุปสงค์ (Demand) และการเชื่อมต่อกับส่วนทีเ่ป็นศนูย์กลางทีส่ดุของโครงสร้างพืน้ฐานการสือ่สาร
ในระดับภมูภิาค



28 บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจมหาภาค

ที่มา: EIC analysis based on data from Global houses

ประเทศอเมร�กา ยุโรป ญี่ปุ�น จ�น

การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (คาดการณ์)

ความเสีย่ง
ประเทศอเมริกา: กระบวนการถอดถอน
ประธานาธบิดแีละการเลอืกตัง้ 
ประธานาธิบดีในปี 2563

ยโุรป:  การเจรจาทางการค้าระหว่าง
ประเทศองักฤษและกลุม่ประเทศ EU 
และความไม่ม่ันคงทางการเมืองใน
ประเทศยโุรป

ญ่ีปุน่: การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและ
การเพิม่ภาษบีริโภค

จนี: การเจรจาทางเศรษฐกจิและการค้า
ระหว่างประเทศอเมรกิาและจนี 
และการผดินดัช�าระตราสารหนี้

2561

2562E

2563F

Unit %
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลก
 เศรษฐกจิโลกโดยรวมอยูใ่นสภาวะชะลอตวั ทัง้นีม้าตรการผ่อนคลายทางการเงินจะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกจิโลกได้1 

ซ่ึงสาเหตหุลักในการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกในปี 2562 เป็นผลมาจากการขยายก�าแพงการค้าและความตงึเครยีด
ทางการเมืองในภมิูภาคต่างๆ ซึง่สาเหตเุหล่านีค้าดว่าจะยงัส่งผลกระทบต่อการเตบิโตเศรษฐกจิโลกในปี 2563 ด้วย2 
อย่างไรกต็ามการออกมาตรการกระตุน้ทางการเงิน อาทเิช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย และมาตรการอดัฉีดสภาพคล่องจะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิได้1

 อย่างไรกด็กีารระบาดของโควดิ-19 จะท�าให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวช้าลงกว่าทีท่กุคนคาดการณ์ไว้ เพราะห่วงโซ่อุปทาน 
ได้เข้าสูภ่าวะล้มเหลว เนือ่งจากประเทศจนีต้องปิดประเทศเพ่ือยับย้ังการระบาดของไวรัส นอกจากนีน้โยบายการกกักนั
ของทัว่โลก รวมถึงข้อจ�ากดัของการเดนิทาง การปิดตวัของร้านอาหารและร้านค้า ท�าให้เกดิผลกระทบเป็นวงกว้าง ท้ังน้ี 
นกัวเิคราะห์คาดว่ามหีลายผลลัพธ์ทีส่ามารถเกิดขึน้ได้ ผู้ประกอบการทกุฝ่ายจงึต้องเตรียมรับมือจากยอดขายท่ีจะลดลง
ในระยะยาว ในขณะเดยีวกนัต้องพร้อมทีจ่ะปฏบิติัการณ์เม่ือสภาพเศรษฐกจิกลับมาเป็นเหมือนเดิม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเติบโตขึ้นร้อยละ  

2.4%
ต�่ำกว่ำท่ีคำดกำรณ์

เศรษฐกิจของประเทศไทย
 ในปี 2562 สงครามการค้าทีย่ดืเยือ้และความตงึเครยีดทางการเมอืงทัว่โลกส่งผลให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิของโลก
ชะลอตวัลงและส่งผลกระทบอย่างมนัียส�าคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย
 ในปีทีผ่่านมาเศรษฐกจิไทยยงัขาดความเสถยีรและส่งสญัญาณการชะลอตวัลงตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ซึง่มอีตัราการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิลดลงอยูใ่นอตัราร้อยละ 2.3 ต่อเนือ่งมาในไตรมาสที ่3 ในอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิอยู่ทีอ่ตัราร้อยละ  
2.4 และส่งผลให้อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจของไทยส�าหรับปี 2562 มีอตัราร้อยละ 2.4 ซึง่ต�า่กว่าทีค่าดการณ์ไว้ว่า
จะมีอัตราการเตบิโตอยู่ทีร้่อยละ 2.63

 สาเหตหุลกัของการชะลอตวัของการเตบิโตของเศรษฐกิจไทยเกดิจากการชะลอตวัด้านการส่งออก การส่งออกของ
ประเทศไทยใน 8 เดือนแรกของปี 2562 ลดลงร้อยละ 3.3 เมือ่เทียบกบัปี 2561 สนิค้าท่ีมกีารชะลอตวัสงูสดุคอืสนิค้า
ทีเ่ก่ียวข้องกับห่วงโซ่สนิค้าของประเทศจนี1

 ในภาคการท่องเทีย่วนัน้เศรษฐกิจได้ฟ้ืนตวัจากระดบัต�า่สดุหลงัจากเกดิเหตกุารณ์เรือโดยสารนกัท่องเทีย่วล่มในจงัหวดั
ภเูกต็ในปี 2561 ส่งผลให้ประเทศไทยมีนกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้าประเทศทัง้หมด 39.8 ล้านรายในปี 2562 เพิม่ขึน้ร้อยละ  
4.24 เม่ือเทียบกบัปี 25614

(Under Development)
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หน่วย: อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี 2562F 2563F

การบริโภคภาคเอกชน 4.2 
(4.2)

2.9  
(3.2)

การลงทุนภาคเอกชน 2.2 
(2.8)

2.9  
(3.2)

การบริโภคของภาครัฐ 1.8  
(2.2)

2.2  
(2.0)

การลงทุนของภาครัฐ -0.5  
(2.2)

5.6  
(4.9)

การส่งออกสินค้า -3.3 
(-3.3)

0.2  
(0.2)

จ�านวนนักท่องเที่ยว 4.3  
(5.1)

3.7  
(3.8)

การน�าเข้าสินค้า -5.3 
(-5.3)

-0.2  
(0.3)

อัตาเงินเฟ้อทั่วไป 0.7 0.6  
(0.8)

การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2563 (อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี)

แหล่งอ้างองิ

 ถงึแม้ว่าจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวจนีใน 5 เดอืนแรกของปี 2562 ลดลง  
แต่จ�านวนนักท่องเทีย่วจากประเทศต่างๆ เพิม่มากขึน้ อาทเิช่น นกัท่องเทีย่ว 
จากอินเดยีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.85 เม่ือเทียบกบัปี 2561 นกัท่องเทีย่วจาก
ไต้หวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07 
นักท่องเทีย่วจากเกาหลีเพิม่ข้ึนร้อยละ 5.09 นกัท่องเทีย่วจากจนีเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 4.36 และนักท่องเทีย่วจากอเมรกิาเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.065 นอกจากนัน้ 
ภาคการท่องเทีย่วได้รบัประโยชน์จากความตึงเครยีดในภมูภิาคอืน่ เช่น การ
ประท้วงในฮ่องกง ความขัดแย้งระหว่างจนีและไต้หวนัและความตงึเครียด
ระหว่างญีปุ่่นและเกาหลีใต้1 ด้วยเหตผุลเหล่าน้ีประเทศไทยจึงเป็นทีน่ยิม
ส�าหรับนกัท่องเทีย่วต่างชาติ
 ในปี 2562 สกลุเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัแขง็ค่าข้ึน
เป็นจ�านวนร้อยละ 8 ซึง่เป็นอัตราการแข็งค่าของสกลุเงนิบาททีส่งูทีสุ่ดใน
รอบ 6 ปี6 สาเหตหุลกัทีส่กุลเงนิบาทเม่ือเทยีบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ
แขง็ค่าขึน้เกดิจากความตึงเครยีดทางด้านการค้าของโลก และการแขง็ค่านี ้
ท�าให้ความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของไทยลดลง การส่งออกลดลง 
และรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวลดลง6 ซึ่งทั้งสามนี้เป็น 
องค์ประกอบส�าคญัต่อเศรษฐกจิไทย เนือ่งจากปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบ 
ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิในปี 2562 รฐับาลได้ออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิเพือ่กระตุน้การบรโิภคของภาคเอกชน และเพิม่ความเชือ่ม่ันใน
การลงทนุของภาคเอกชนเพ่ือส่งผลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย1

 ในปี 2563 เศรษฐกจิไทยคาดว่าจะปรบัตวัขึน้เพยีงเลก็น้อยสอดคล้อง 
มาจากการปรับตัวขึน้ในอัตราทีต่�า่ของเศรษฐกจิโลก โดยคาดว่าเศรษฐกจิไทย 
จะเตบิโตในอัตราร้อยละ 2.7-3.7 ซึง่จะเป็นผลพวงจากปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบ 
ต่อเศรษฐกจิไทยดงันี้3

1. การเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศทัง้การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน
2. การฟื้นตัวของภาคการส่งออกสืบเนื่องจากการฟื้นตัวของการค้าโลก

และปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการทางการค้า
3. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
4. การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว

 สอดคล้องกนักับสถานการณ์ทัว่โลก ประเทศไทยต้องเตรียมรับมอืกบั
สภาพเศรษฐกจิถดถอยในระยะยาวเนือ่งจากการระบาดของไวรสั โดยเฉพาะ 
ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว จ�านวนนกัท่องเทีย่วของปี 2563  
ทีค่าดการณ์ใหม่ลดลงถงึ 60% เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา รวมไปถงึภาค
การส่งออก ทีค่าดว่าจะลดลงถงึ 8.8% แทนทีจ่ะเตบิโตข้ึน 0.2% ตามเดมิ
ทีค่าดการณ์ไว้9

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็น
แผนพฒันาเพือ่ฟ้ืนฟกูารค้าและการลงทนุรวมถงึการพฒันาทางเศรษฐกจิ
และความย่ังยืนในพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) 
ด้วยศักยภาพทางกายภาพของบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการพฒันานวตักรรมในอนาคต โครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาหลัก 15 
โครงการ7 ซึง่จะท�าให้เป็นแหล่งการผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ และเป็น
ศนูย์กลางการค้าการลงทนุ และขนส่งในภมูภิาค
 ในปี 2562 ทีผ่่านมาโครงการขนาดยักษ์ 5 โครงการของโครงการพฒันา
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกมคีวามก้าวหน้าอย่างยิง่ โครงการทัง้  
5 โครงการคือ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบิน 
(225 พนัล้านบาท) โครงการเมืองการบนิอูต่ะเภา (290 พนัล้านบาท) 
โครงการศนูย์ซ่อมบ�ารุง (10.6 พนัล้านบาท) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง 
เฟสสาม (114 พนัล้านบาท) และโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟสสาม (55.4  
พนัล้านบาท)8 เมือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานแล้วเสร็จเราคาดหวงัว่าจะเหน็ 
การเปล่ียนแปลงอย่างมหาศาลในภาคการขนส่งและภาคนวัตกรรม
เทคโนโลยี รวมถึงเหน็ภาคธรุกิจทีส่ดใส และโอกาสในการลงทนุ ซึง่ทัง้หมด
เกดิจากการออกแบบทีดี่เย่ียมของเมอืงทางตะวนัออกของประเทศไทย
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 ปี 2562 เป็นปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับตลาดคอนโดมิเนียม สาเหตุหลักเกิด
จากปัจจัยภายนอกเช่นภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่น ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการอ่อนค่าของ 
ค่าเงนิหยวน นอกจากนัน้ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัได้ออกมาตรการก�าหนดอตัราส่วนเงนิให้
สนิเช่ือต่อมลูค่าหลกัประกนั (LTV) เพือ่ป้องกนัภาวะคอนโดมเินียมล้นตลาด บริษทัพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์หลายแห่งจึงได้เปล่ียนความสนใจมามุ่งเน้นทีจ่ะขายห้องแก่ผู้ซือ้บ้านหลงัแรก 
หรอืผูท้ีต้่องการอยูอ่าศยัจรงิ ในขณะเดยีวกันก็ร่วมมือกับตวัแทนขายต่างประเทศเพ่ือขายห้อง
ให้กบัลกูค้าชาวต่างชาตติามโควต้าทีก่�าหนดไว้ทีก่�าหนด1 ปัจจุบนัคอนโดมิเนยีมใหม่ในตลาด
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นโครงการระดับกลางทีมี่ราคาห้องพักอยูร่ะหว่าง 75,000 ถงึ 110,000 
บาทต่อตารางเมตร เพ่ือมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าทีมี่ความต้องการอสงัหาริมทรัพย์ในบริเวณกรุงเทพฯ
รอบนอก อย่างไรกต็ามราคาเฉลีย่ส�าหรบัคอนโดมเินยีมเปิดตัวใหม่ในบริเวณใจกลางเมืองนัน้
อยูร่ะหว่าง 114,400 ถึง 231,300 บาทต่อตารางเมตร และร้อยละ 48 ของห้องพกัทีข่ายได้ใน
ปี 2562 มาจากคอนโดมิเนียมทีเ่ปิดตวัใหม่2

คอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่
รำคำเฉลี่ยระหว่ำง  

114,400
-
231,300
บำท/ตร.ม.

อุปทานที่มีอยู่  

อุปทานใหม่

ธุรกิจคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

Source: Knight Frank, https://thailand-property-news.knightfrank.co.th/2020/02/04/
knight-frank-thailand-reveals-summary-of-bangkok-condominium-market-in-2019-
and-outlook-for-2020/

(Under Development)

 สิ่งที่ท้าทายอย่างย่ิงอีกสิ่งหนึ่งคือสงครามราคาของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น 
กฏเกณฑ์ของภาครฐัและมาตรการทางเศรษฐกจิส่งผลกระทบต่อนกัลงทนุและตลาดระดบักลาง 
ส่งผลให้โครงการอสงัหารมิทรพัย์หลายแห่งมีห้องพกัเหลือขาย และโครงการใหม่มยีอดขายใน
อตัราทีล่ดลง บริษทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์หลายแห่งจึงมุ่งขายห้องพกัท่ียังขายไม่หมดก่อนด้วย
กลยุทธต่างๆ เช่น โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายและการลดราคาห้องพกั3 ทัง้นีน้กัลงทนุทีซ่ือ้เพือ่
น�าห้องกลบัมาขายใหม่(resale) หรือซ้ือห้องเพือ่น�ามาปล่อยเช่า (buy-to-rent) ยังคงมอียู่มาก
เนือ่งจากความต้องการในการแสวงหาผลประโยชน์จากตลาดอสังหาริมทรัพย์ทีช่ะลอตวัลง และ
ราคาทีล่ดลงของห้องพกั ท�าให้นกัลงทุนสามารถแสวงหาก�าไรทีเ่พิม่ข้ึนในอนาคตได้
 ด้วยภาวะการชะลอตัวของก�าลังซื้อในปี 2563 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงมุ่งไปที ่
ผูซ้ือ้ตัวจริง (end consumer) บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ส่วนใหญ่เลือ่นการเปิดโครงการใหม่ 
เพ่ือท่ีจะมุ่งปรบัแบรนด์ จดุยนืของสนิค้าและราคาเพือ่ให้ตรงกบัความต้องการทีแ่ท้จรงิ (real 
demand) นอกเหนือจากน้ันธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริม่ผ่อนคลายมาตรการก�าหนดอตัราส่วน
เงนิให้สนิเชือ่ต่อมลูค่าหลักประกัน (LTV) ลงเพือ่สนบัสนนุผูซ้ื้อบ้านทีม่ศีกัยภาพ4

 ในทางกลบักนั ท่ีพกัอาศยัระดบัซปุเปอร์ลักชวัรี ่(super-luxury) และ Branded Residences  
ไม่ได้รบัผลกระทบมากนกั รายงานวจิยัของบรษิทัซาวลิส์รายงานว่าทีพ่กัอาศยัในรูปแบบ Branded 
Residences เตบิโตถึงร้อยละ 198 ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาและไม่มท่ีาททีีจ่ะชะลอตัวลง ปัจจุบนั
มทีีพั่กอาศยัในรูปแบบ Branded Residences ทัง้หมดกว่า 430 แบรนด์ทัว่โลกและประกอบ
ไปด้วยห้องพกัจ�านวนมากกว่า 65,000 ห้อง ในปี 2563 จะมโีครงการทีพ่กัอาศยัในรูปแบบ 
Branded Residences เปิดตวัทัง้หมดประมาณ 70 โครงการ ซึง่ในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก 
ประเทศไทยเป็นผูน้�าทางด้านนี้7

 ในกรงุเทพฯ นัน้ ยงัมคีวามต้องการทีพ่กัอาศยัในรปูแบบ Branded Residences ทีไ่ด้รบัการ
บรหิารดแูลโดยโรงแรมทีมี่ชือ่เสยีงอยู ่โดยเฉพาะผูซ้ื้อทีต้่องการคอนโดมเินียมในทีต่ัง้ทีโ่ดดเด่น 
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และมจี�านวนห้องพกัน้อยทีใ่ห้ความเป็นส่วนตวั6 ซึง่ผูม้คีวามมัง่คัง่ในระดบัสงู 
(High Net-Worth Individuals) ได้รบัผลกระทบน้อยจากสภาวะเศรษฐกจิ
ชะลอตวัและเตม็ใจทีจ่ะจ่ายในราคาทีเ่พิม่ข้ึนเพือ่ความเป็นส่วนตวั คณุภาพ
และการบริการท่ียอดเยี่ยมที่ได้รับจากที่พักอาศัยในรูปแบบ Branded 
Residences6 นอกจากคณุสมบตัขิองตวัอสงัหารมิทรพัย์เองความรูส้กึต่อ 
แบรนด์ก็มส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของทีพ่กัอาศยัในรปูแบบ  
Branded Residences เป็นกลุม่ฐานะระดบับน ดงันัน้ท่ีพักอาศยัในรูปแบบนี ้
จงึไม่ได้รบัผลกระทบจากภาวะล้นตลาดหรอืภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั
 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความน่าสนใจและโครงการในรูปแบบ
มกิซ์ยสู (Mixed-use) หรอืโครงการแบบผสมผสานมีแนวโน้มทีจ่ะเตบิโต
เนือ่งจากตรงตามความต้องการของลูกค้าชาวไทยและโดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูซ้ือ้จากประเทศจนีทีมี่ความต้องการในทีพ่กัอาศยัทีอ่ยูใ่กล้ขนส่งมวลชน 
ศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน โรงเรียนและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ10  

โครงการแบบผสมผสานส่วนใหญ่สามารถผสานเข้ากับชุมชนด้วย 
สิ่งอ�านวยความสะดวก และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต 
และความต้องการของผู้อยู่อาศัย
 หนึง่ในปัจจยัส�าคัญส�าหรบัผูซ้ื้อทีต้่องการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
คอืต�าแหน่งทีต่ัง้ทัง้ด้านกายภาพและด้านบรรยากาศสิง่แวดล้อม ไม่เพยีงแค่ 
ผู้ซื้อต้องการที่จะอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ท�างานและขนส่งมวลชน แต่ต้อง
สามารถเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในระยะใกล้เคียงได้โดยง่าย
อีกด้วย บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายได้ลงทุนมากกว่า 581.4 
พันล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส (mixed-use development) 
ในย่านศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพฯ ซึ่งบางโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 
25679 โดยทั่วไปโครงการมิกซ์ยูสจะประกอบไปด้วยส่วนร้านค้า ส่วนที่
ท�างานและโรงแรม แต่การที่เพิ่มที่อยู่อาศัยเข้าไปนั้นโรงแรมจะสามารถ
เพิ่มรายได้จากค่าลิขสิทธิ (loyalty fee) ในการขายได้ ซึ่งจะท�าให้เพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน7 ทั้งนี้โครงการมิกซ์ยูสไม่เพียงแค่เพิ่ม 
รายได้ให้กบับรษัิทพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ แต่ยงัสร้างสิง่แวดล้อมทีน่่าประทบัใจ 
ส�าหรับที่อยู่อาศัยในอนาคตด้วย

ปีทีเ่ปิดท�าการ โครงการ มลูค่าโครงการ (ล้านบาท)

2561 โครงการไอคอน สยาม 50,000
2562 โครงการวิซด้อม 101

โครงการสิงห์คอมเพล็กซ์
โครงการสามย่านมิตรทาวน์

30,000
4,255 (ไม่รวมราคาท่ีดิน)
8,500

2563 โครงการแบงค็อก มอลล์
(เฟส 1 อาคารสูง 47 ชั้น)

20,000

2564 โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
(ส่วนการค้าและโรงแรม)

36,000

2565 โครงการ 548 เพลินจิต
โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์

3,000
90,000

2566
โครงการเดอะ ปาร์ค
โครงการแบงค็อก มอลล์

20,000
-

2567 โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค -
2568 โครงการวัน แบงค็อก 120,000

อ้างองิ: https://thailand-property-news.knightfrank.co.th/2019/03/01/โครงการมกิซ์ยสู/

 โครงการท่ีพร้อมไปด้วยการบรกิารเพิม่เติมและวัสดุทีม่คีณุภาพสูง รวมถึง 
พืน้ทีส่เีขยีวขนาดใหญ่และนวตักรรมอาคารทีไ่ด้รับการออกแบบอย่างดีให้
สามารถอาศยัได้ทกุรุ่นอายุจะสามารถดงึดดูผู้ซือ้จากทกุกลุม่อายุ และขนาด
ครอบครัวทกุขนาด8 ในยุคทีอ่นิเตอร์เนต็เป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้ความช่ืนชอบของ
ลกูค้าได้เปลีย่นแปลงไป บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีรั่บผิดชอบใน
การส่งมอบไลฟ์สไตล์ผ่านแพลตฟอร์มดิจติอลเพือ่ทีจ่ะเข้าถงึความต้องการของ
คนรุน่ปัจจบุนัและอนาคต ดงันัน้การเปลีย่นแปลงความต้องการของคนรุ่นใหม่
ในรูปแบบไลฟ์สไตส์ทีผ่สมผสานท�าให้เกดิความต้องการแบบผสมผสาน และ
ท�าให้โครงการมิกซ์ยูส มีความเป็นไปได้มากกว่าโครงการเดีย่ว9  
 ทัง้นี ้การระบาดของโควิด-19 กส็ร้างความท้ายให้กบัตลาดอสงัหาฯ เป็น
อย่างมาก เนือ่งจากลกูค้าชาวจนีทีเ่ป็นตลาดใหญ่ไม่สามารถเดนิทางเข้ามาใน
ประเทศไทยได้ โครงการทีไ่ด้รับผลกระทบมาก คอื โครงการทีอ่ยู่ในช่วงของ
การโอน ซึง่ตอนน้ีตลาดอสงัหาฯ คาดการว่ามลูค่าการโอนจะลดลงจากปีทีแ่ล้ว
ร้อยละ 11.1 – 16.7%11 สาเหตทุีก่ารคาดการณ์ไม่ได้แย่ไปกว่านี ้เนือ่งจากตลาด
ยังเช่ือมัน่ ในมาตรการช่วยเหลอืของรฐับาลทีจ่ะลดค่าธรรมเนยีมการโอน 
และค่าจดจ�านองลง เหลอื 0.01% อย่างไรกด็ด้ีวยสภาพตลาดและการระบาด 
ต่อเนือ่ง นอกจากการปรบัลดจ�านวนโครงการเปิดใหม่ของบรษิทัพฒันาอสังหาฯ 
แล้ว หลายๆ ทียั่งเลือ่นการเปิดตวัโครงการเนือ่งจากความสามารถในการซือ้
ของผู้บริโภคกไ็ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโควทิ-19 เช่นกนั
 ปี 2563 จะเป็นปีทีเ่ราเห็นการเปลีย่นแปลงทางกลยุทธ์จากบริษัทพฒันา
อสงัหาฯ เนือ่งจากผลกระทบจากนโยบายยบัย้ังการแพร่ระบาดของไวรสัจาก
รัฐบาล และการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของผู้บริโภค ทัง้นีเ้ราเชือ่ว่าเมือ่
การระบาดของโควดิ-19 สิน้สดุลง อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยจะได้รบั 
ความสนใจจากชาวต่างชาตทิีม่องหาทีอ่ยูอ่าศยัส�ารองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
ทีพ่กัอาศยัระดบัซปุเปอร์ลกัชวัร่ี (super-luxury) และความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าตัวจริง (real demand) ของผู้บริโภคภายในประเทศเองก็จะ
ยังคงอยู่เช่นเดิม
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ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 
เดินทำงมำประเทศไทยกว่ำ 

39.8 
ล้ำนรำย 

เพิ่มขึ้นร้อยละ

4.24% 
จำกปีที่ผ่ำนมำ

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

ในปี 2562 นักท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย1 ซึ่งจากสถิติล่าสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) รายงานว่า ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย
จ�านวนทั้งหมด 39.8 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้
นักท่องเท่ียวจากประเทศจีนยังคงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาคือนักท่องเที่ยว
จากประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่นตามล�าดับ2

ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวของประเทศ รัฐบาล
จึงได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น การลดค่าท�าเนียมการขอวีซ่า ณ 
จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดีย 
การท�าการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาครัฐ3 การเพิ่มร้านและ
จุดบริการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับนักท่องเที่ยว การบริการขอวีซ่าผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการยกเลิกค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเมื่อเข้าประเทศ อีกทั้ง 
ยังลดค่าธรรมเนียมการลงจอดกว่าร้อยละ 50 ส�าหรับสายการบินนานาชาติและ
ในเส้นทางการบินใหม่ เช่น เส้นทางเซนได-กรุงเทพฯ4

กรุงเทพฯ ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานวัดได้ 
จากการได้รับรางวลัชนะเลศิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่ง5 จากผลส�ารวจสดุยอด 
จดุหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ดประจ�าปี (The annual Mastercard Global 
Destination Cities Index) ระบุว่ากรุงเทพฯคือเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทาง
อันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือน ซึ่งกรุงเทพฯ ได้รับรางวัลจาก
ผลส�ารวจระดับโลกนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว6

ผลจากการเตบิโตของการท่องเทีย่วท�าให้คาดการณ์ได้ว่าจ�านวนโรงแรมจะเพิม่
มากขึน้อย่างต่อเนือ่งจากปี 2562 ทีไ่ด้มโีรงแรมเปิดใหม่หลายแห่ง เช่น โรงแรมอวาน่ี  
สขุมุวทิ กรงุเทพฯ (Avani Sukhumvit Bangkok) โรงแรมโรสวูด้ กรงุเทพฯ (Rosewood 
Bangkok) และโรงแรมเมอเวนพคิ บดีเีอม็เอส เวลเนส รสีอร์ท กรุงเทพฯ (Movenpick 
BDMS Wellness Resort Bangkok) และอีกหลายโรงแรม ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มี
โรงแรมทั้งหมด 205 แห่ง และมีห้องพักทั้งหมด 48,460 ห้อง โซนสุขุมวิทเป็น
โซนทีไ่ด้รับความนยิมสงูสดุด้วยจ�านวนโรงแรมถงึร้อยละ 48 ของโรงแรมทัง้หมดใน
กรงุเทพฯ ตามมาด้วยโซนสลีม/สาทรทีม่จี�านวนร้อยละ 17 โซนใจกลางลมุพนีิ/สยาม
มีจ�านวนร้อยละ 14 และโซนริมแม่น�า้เจ้าพระยามีจ�านวนร้อยละ 117

ส�าหรับปี 2563 นี้ กรุงเทพฯ ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และ
คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 40.5-40.9 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2-38 ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากประเทศใกล้เคียง และมี
จ�านวนการใช้จ่ายอยู่ที่ 1.97-1.99 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4-2.5 จากป ี
25628 สบืเนือ่งจากความต้องการห้องพกัเพิม่มากข้ึนในปี 2563 คาดว่าจะมห้ีองพัก 
จ�านวน 3,829 ห้องจากโรงแรมระดับสามดาวหรือสูงกว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายใน
ปี 2563 ซึ่งจะเป็นห้องพักระดับหรู (Luxury) ประมาณ 1,293 ห้อง9 ดังนั้นตลาด
โรงแรมระดบัหรูมแีนวโน้มจะเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ในปีทีผ่่านๆ มาจะเหน็ได้ว่าบริเวณ
ริมแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางของโรงแรมระดับหรูได้รับการตอบรับที่ดี และมี
ส่วนแบ่งของโรงแรมระดับสูงมากที่สุด
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แหล่งอ้างองิ

ตลาดโรงแรมแรมระดับหรูมีแนวโน้มที่จะเติบโตควบคู ่ไปกับ 
การเติบโตของตลาดที่พักอาศัยในรูปแบบ Branded Residences 
เนือ่งจากผูซ้ือ้ท่ีมกี�าลงัซ้ือสงูต้องการอสงัหารมิทรพัย์ทีส่ามารถตอบโจทย์
การใช้ชีวิตอย่างมีระดับได้ด้วยบริการที่ดีเยี่ยม และมาตรฐานระดับสูง
ของแบรนด์11 ในขณะที่ตลาดทีพ่กัอาศยัในรูปแบบ Branded Residences 
ก�าลงัเติบโตอย่างรวดเรว็ โรงแรมระดบัหรูเองกม็บีทบาทสงูในตลาดท่ีพกั
อาศัยในรูปแบบ Branded Residences11 และในอนาคตองค์ประกอบ
ทั้งสองอย่างน้ีจะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน 
หรือ มิกซ์ยูส (mixed-use developments) เห็นได้จากบริษัทพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์หลายรายลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัย์แบบมกิซ์ยูส 
ที่มีองค์ประกอบเช่นนี้ อาทิเช่นโรงแรมสินทร เคมปินสก้ี กรุงเทพฯ 
(Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok) และ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย 
กรุงเทพฯ (Kimpton Maa-Lai Bangkok) ซึง่ตัง้อยูภ่ายในโครงการสนิทร
วลิเลจ (Sindhorn Village), โครงการดสุติ เซน็ทรลั พาร์ค (Dusit Central 
Park), โครงการอมัน นายเลิศ กรุงเทพฯ (Aman Nai Lert Bangkok) 
และ โรงแรม ดิ โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส (The Orient Express Hotel) 
ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารคิงพาวเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon)

นักการโรงแรมได้ให้มุมมองว่าการเพิ่มขึ้นของจ�านวนโรงแรมเป็น 
แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจท่ีดีเยี่ยมซ่ึงส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสีย โครงการ
เชิงพาณิชย์ขนาดยักษ์จะช่วยยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความย่ังยืนในพื้นที่12 นอกจากนั้นสิ่งอ�านวย
ความสะดวกและบริการที่ก�าลังเป็นที่ต้องการเช่นจุดชมวิวภายนอก
อาคารทีน่�าเสนอความพิเศษ (unique observatory decks), ร้านค้าขายปลกี 

ระดบัโลก, ธรุกจิการดแูลสขุภาพ และการการนัตจีากมชิลนิไกด์ (the Michelin  
Star Guide) จะช่วยดึงดูดผู้มาเยือนกรุงเทพฯ มากยิ่งข้ึน12

ทัง้นี ้ตัง้แต่ช่วงต้นปี 2020 ธรุกจิโรงแรมนัน้ได้รบัผลกระทบค่อนข้างมาก 
จากการระบาดของโควิท-1913 ซึ่งธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
จะได้รับผลกระทบที่หนักกว่า เนื่องจากฐานลูกค้าของโรงแรมส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีมีจ�านวนลดลงหลังจากท่ีมีข้อจ�ากัดใน 
การเดินทางระหว่างประเทศ14

อย่างไรกต็ามผู้เช่ียวชาญทางด้านโรงแรม และเศรษฐกจิได้คาดการณ์ว่า 
การระบาดของโควดิ-19 จะส่งผลกระทบในระดบัทีจ่�ากดัต่ออตุสาหกรรม
ท่องที่ยวของประเทศไทยในปี 2563 เนื่องด้วยทางการจีนได้รับมือต่อ
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันการณ์15 ดังนั้นตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีน
หลังจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 และตลาดการท่องเที่ยวจะฟื้นตัว 
อย่างรวดเรว็ โดยอ้างอิงจากตวัเลขทางสถติทิีเ่กดิขึน้ในช่วงโรคซาร์ (SARS) 
ระบาดในปี 254613 จากรายงานได้แสดงให้เห็นว่าจ�านวนนักท่องเท่ียว
ในประเทศไทยมีการเพิ่มกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องในทุกๆ ปี 
ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ
ความวุ่นวายทางการเมืองก็ตาม ในขณะที่เจ้าของธุรกิจหลายรายได้ใช้
สถานการณ์นี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ระบบการท�างาน ขั้นตอน 
การท�างาน และวางแผนธรุกจิในระยะยาว16 ซึง่ส�าคญัมากส�าหรบัเจ้าของ
โรงแรมที่จ�าเป็นต้องด�าเนินธุรกิจในเชิงรุก และเตรียมพร้อมรับอุปสงค์
ที่จะเพิ่มขึ้นเม่ือข้อจ�ากัดในการเดินทางได้ถูกเลิกใช้ เพราะธุรกิจของ
พวกเขาเหล่านั้นจะกลับมาเติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้นถ้าหากพวกเขาคว้า
โอกาสน้ันไว้ได้17
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เม.ย. 46:
จ�านวนผู้เสียชีวิต
จากโรคซาร์ส
กว่า 800 ราย
ทั่วโลก

ธ.ค. 47:
จ�านวนผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ 
สึนามิกว่า 4,800 
ราย ในประเทศไทย

ก.ค. 61:
นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตจาก
เหตุการณ์เรือล่ม

พ.ย. 51:
สนามบินปิดกว่า 

2 สปัดาห์ เนือ่งจาก
การประท้วง

ทางการเมอืง 4,800 
ราย ในประเทศไทย

พ.ค. 52:
จ�านวนผู้เสียชีวิตจาก

ไข้หวัดใหญ่ในสุกร
กว่า 3,787 ราย 

ในทวีปเอเชีย
ก.ค. 54:

จ�านวนผูเ้สยีชวิีตจาก
เหตกุารณ์น�า้ท่วม

กว่า 815 ราย 
ในประเทศไทย

พ.ค. 57:
รฐัประหาร

ส.ค. 58:
เหตุระเบิดบริเวณ
ศาลพระพรหมเอราวัณ
มีผู้เสียชีวิต 20 ราย

อ้างอิง: ธนาคารดอยซ์ และส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง
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มูลค่ำในตลำดของโรงเรียน
นำนำชำติในประเทศไทย
อยู่ระหว่ำง

60,000
-
70,000 

ล้ำนบำท

และมีอัตรำกำรเติบโต
ในอัตรำร้อยละ

7-8%
ต่อปี

(Under Development)

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทย

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาตลาดโรงเรียนนานาชาติมี

การเติบโตเพิ่มขึ้นทั่วโลก จากรายงานของ ISC ระบุว่า

มีนักเรียนจ�านวน 5.6 ล้านรายทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 

3 ถึง 18 ปีก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ในขณะที่เมื่อ 20 ปีที่แล้วมี

นักเรียนเพียง 969,000 รายทั่วโลกเรียนอยู่ในโรงเรียน 

นานาชาตทีิมี่การเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ตัง้แต่นัน้มา 

จ�านวนโรงเรียนนานาชาติมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าจาก

จ�านวน 2,584 แห่งมาเป็น 10,937 แห่ง

 ประเทศในแถบเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้มีอตัราเฉลีย่

การเติบโตของจ�านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาใน

อัตราร้อยละ 5.7 ต่อปีในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียน

เพิ่มขึ้นจาก 394,100 รายในปี 2558 เป็น 492,300 

รายในปี 2562 และในปี 2572 คาดว่าจะมีนักเรียน

จ�านวน 851,000 รายศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1 กลุ่มผู้ปกครองที่มีฐานะ

หลายครอบครัวมีความต้องการที่จะส่งบุตรหลานเข้า

ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติเพื่อเปิดทางสู่การศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพการงาน

ของบุตรหลานได้ในอนาคต ค่าเล่าเรียนส�าหรับโรงเรียน

นานาชาติมีตั้งแต่ระดับที่ผู้ปกครองที่มีฐานะปานกลาง

สามารถมีก�าลังส่งบุตรหลานได้จนถึงระดับสูงซึ่งเหมาะ

ส�าหรับครอบครัวที่มีฐานะดีเท่านั้น

 มลูค่าในตลาดของโรงเรยีนนานาชาติในประเทศไทย

อยูร่ะหว่าง 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาท และตัง้แต่ปี  

2561 เป็นต้นมา มอีตัราการเติบโตในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี2  

ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ยังคงมีโรงเรียน

นานาชาติหลายแห่งเปิดตัวใหม่เร่ือยๆ เนื่องด้วยการ

ศึกษาของประเทศไทยถูกมองว่าล้าหลังกว่าหลาย

ประเทศ ดังนั้นครอบครัวที่มีฐานะดีหลายครอบครัว

จึงเลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนนานาชาติเพราะ

หลกัสตูรการเรยีนการสอนทีเ่ป็นสากล ซึง่มกีระบวนการ

การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นไปทีต่วันกัเรียนเป็นหลัก ท�าให้

นักเรียนสามารถเลือกสรรและออกแบบวิชาและตาราง

เรียนที่นักเรียนสนใจได้ ภายใต้หลักสูตรเหล่านี้ ท�าให้ 

ผู้ปกครองมัน่ใจว่าโรงเรียนนานาชาตจิะส่งมอบความพร้อม 

ให้นกัเรยีนในการไปเรยีนต่อทีส่ถาบนัในต่างประเทศและ

สามารถเพิ่มโอกาสในการท�างานและตั้งถิ่นฐานที่ต่าง

ประเทศได้3

 กรุงเทพฯ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินใน

ภมิูภาคสามารถดงึดดูครอบครัวชาวต่างชาตจิากประเทศ

ในแถบเอเชีย อาทิเช่นประเทศญี่ปุ่น จีน อินเดีย และ

เกาหลใีต้ โดยเฉพาะครอบครัวชาวจนีทีมี่ความต้องการที่

จะส่งบตุรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาตทิีมี่การเรียน

การสอนเป็นภาษาองักฤษ และด้วยค่าเล่าเรยีนทีแ่พงของ

โรงเรียนนานาชาตใินประเทศจนี ท�าให้โรงเรียนนานาชาติ

ในประเทศไทยเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมเพราะมค่ีาเล่าเรียน 

ทีถ่กูกว่า และมรีะยะทางไม่ห่างไกลจากประเทศจนีมากนกั 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียน

ส�าหรับบุตรหลานดังนี้4

1. มาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ความร่วมมือกับโรงเรียนแม่

3. การจราจรรอบๆ โรงเรียนในเมืองหลักๆ 

ของประเทศไทย

4. ประสบการณ์และคุณภาพของบุคลากร

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน

6. สภาพแวดล้อมในการเรียน

7. วิธีการเรียนการสอนที่เฉพาะตัวของโรงเรียน

 ไม่เพยีงแค่ครอบครัวชาวต่างชาตทิีต้่องการมาตรฐาน

เหล่านี้ ครอบครัวชาวไทยก็ชื่นชอบโรงเรียนนานาชาติที่

สามารถรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินในขณะที่

ยึดถือมาตรฐานของการเรียนการสอนในระดับสากลไว้ได้
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แหล่งอ้างองิ

 อย่างไรก็ตามการเติบโตของโรงเรียนนานาชาติไม่ได้ 

มีเพียงแค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น จังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงใหม่

และภูเก็ต ก็มีการเติบโตเช่นเดียวกัน ในจังหวัดเชียงใหม่มี

นักเรียนจากประเทศจีนจ�านวนมากสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 

ของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักระยะยาว5 ท�าให้ตลาดโรงเรียน 

นานาชาตเิตบิโต นอกจากนีก้ารทีโ่รงเรยีนนานาชาตมิกีารเปิด

ให้นักเรียนลงทะเบียนรอเข้าศึกษาล่วงหน้าสามารถดึงดูด 

นกัลงทนุทีต้่องการลงทนุเก่ียวกบัการศกึษาได้เป็นอย่างมาก6 

ณ ตอนนี้ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (The Eastern 

Economic Corridor) อยู่ในกระบวนการพัฒนา จึงสามารถ

คาดการณ์ได้ว่าในช่วงทศวรรษต่อไปจะมกีารพฒันาโรงเรียน

นานาชาตมิากขึน้เพือ่รองรบันกัเรยีนชาวไทย และต่างชาตทิี่

ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเมืองหลักของประเทศไทย

 กรุงเทพฯ มีการเติบโตของโรงเรียนนานาชาติอย่าง

ชดัเจนมากกว่าเมอืงอืน่ๆ ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีโรงเรียน

นานาชาติเกิดขึ้นใหม่ 4 แห่งที่ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอน 

เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย โรงเรียนนานาชาตไิบร์ตนั  

คอลเลจ กรงุเทพฯ โรงเรยีนนานาชาตรัิกบ้ี โรงเรยีนนานาชาต ิ

เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ และโรงเรียนนานาชาติ เบสิส  

กรุงเทพฯ ในขณะที่ โรงเรียนนานาชาติคิง คอลเลจ และ

โรงเรียนนานาชาติเวอโซจะท�าการเปิดการเรียนการสอน

ในปี 2563 ทัง้นีจ้ากโรงเรยีนทัง้ 6 แห่งทีก่ล่าวมามีเพยีงแค่  

2 แห่งที่มีการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรอเมริกา นอกนั้น 

จะเป็นหลักสตูรการเรยีนการสอนแบบองักฤษ และหลกัสตูร 

International Baccalaureate (IB) ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี 

และความคุน้เคยมากกว่าในหมู่ผูป้กครองชาวไทย แต่อย่างไร

ก็ตามเราเห็นแนวโน้มที่เปลี่ยนไปและเริ่มเห็นโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร Advanced Placement 

(AP) ของอเมริกามากขึ้น

 ประโยชน์ของหลักสตูร Advanced Placement มมีากมาย 

โดยเฉพาะกับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อที่ 

ประเทศอเมริกา ซึ่งการสอบผ่านวิชา AP จะนับเป็นเครดิต

ในมหาวทิยาลยัในประเทศอเมรกิาหลายแห่ง ท�าให้นกัเรียน

หลายรายสามารถลดระยะเวลาในการเรียนมหาวิทยาลัย

ได้ถึง 1 ปี และเรียนจบได้เร็วขึ้น นอกจากนี้เครดิต AP 

จะช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเอกวิชาที่สองได้ 

เนือ่งจากนกัเรียนสามารถลดการเรียนวชิาภาคบงัคบับางวชิา 

ลงจากเครดิต AP และสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกแทนได้

อีกด้วย ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้สอบ AP แต่การที่ได้ผ่าน

หลักสูตร AP ท�าให้นักเรียนเป็นผู้สมัครที่จะมีโอกาสในการ

ที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้าเรียนสูงกว่านักเรียนทั่วไป7

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World 

University Ranking ระบุว่า มหาวิทยาลัย 5 แห่งจาก 10 

อันดบัแรกอยู่ทีป่ระเทศอเมริกา โดยมมีหาวิทยาลยั 3 แห่ง

ตดิอยูใ่นอนัดบัสงูมาอย่างยาวนาน นัน่กค็อืสถาบนัเทคโนโลยี 

แมสซาชเูซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) 

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) และ 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ดังน้ันจึง 

ไม่เป็นทีน่่าแปลกใจว่ามหาวทิยาลยัในประเทศอเมรกิายงัคง

เป็นที่ต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงท่ีสุด 

ปัจจุบันนี้มีเพียงโรงเรียนนานาชาติ 14 แห่งจาก 175 แห่ง

เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูร AP9 ซึง่เป็นโอกาสท่ีดีในการ

ขยายตวัส�าหรบัโรงเรยีนนานาชาตทิีต้่องการจะเปิดการเรยีน

การสอนในหลักสูตรนี้ต่อไป 

 วกิฤตโรคระบาดไวรสัโควดิ-19 ท�าให้เรารูถ้งึความส�าคญั

ในการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อม

ให้ลูกหลานรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ผู ้ให้การศึกษาทั่วโลกก�าลังเผชิญกับความเป็นไปได้ใน 

การสอนรปูแบบใหม่ ท�าในสิง่ทีแ่ตกต่างและยืดหยุน่มากกว่า 

เพื่อใหไ้ด้ผลลพัธ์ในการเข้าถึงการศกึษาของนักเรยีนทั่วโลก 

ทีด่กีว่า ถงึแม้ว่าสถานศึกษาจะถกูปิดกต็าม ซึง่รปูแบบการศกึษา 

เช่นนี้ไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ เพียงแต่ไม่ได้ถูกใช้แพร่หลาย

กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น 

การเปล่ียนแปลงเหล่านี้คงถูกน�ามาใช้กับระบบการศึกษา

ในอนาคตต่อไป ถึงแม้ว่าเราจะผ่านวิกฤตโรคระบาดน้ี 

ไปได้แล้ว
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 โรงเรยีนเอกชนในประเทศองักฤษมหีลกัสตูรการเรยีนการสอน

ที่หลากหลาย มีความเป็นเลิศในการสอน และการน�าพานักเรียน

ให้ประสบความส�าเร็จทั้งด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ อีกท้ังยัง

สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย รายงานจาก Oxford 

Economics ระบุว่าโรงเรยีนเอกชนช่วยผูเ้สยีภาษลีดภาษจี�านวน 3.5 

หมืน่ล้านปอนด์ต่อปี และช่วยเพิม่รายได้ภาษใีห้ภาครัฐจ�านวน 4.1 

หมืน่ล้านปอนด์ต่อปี อีกทัง้ช่วยเพิม่รายได้ให้แก่ผลติภณัฑ์มวลรวม 

ในประเทศกว่า 13.7 หมืน่ล้านปอนด์ต่อปี และก่อให้เกดิการจ้างงาน 

กว่า 302,910 งาน1

 ในทางกลับกันโรงเรียนรัฐบาลในประเทศอังกฤษก�าลังประสบ

ปัญหาจากการถูกลดงบประมาณจากรัฐบาล ค่าใช้จ่ายโดยรวม

ส�าหรับนักเรียนต่อหัวของโรงเรียนรัฐบาลลดลงในอัตราร้อยละ 8 

ในช่วงปี 2562-2563 เมือ่เทยีบกบัปี 2552-2553 ซึง่ร้อยละ 57 

ของการลดลงนี้เป็นการลดการบริการจากหน่วยงานรัฐท้องถิ่น 

และมากกว่าร้อยละ 20 เป็นการลดเงินทุนต่อรายหัวของนักเรียน

มธัยมศกึษาตอนปลาย2 สหภาพการศกึษาแห่งชาต ิ(The National 

Education Union) คาดการณ์ว่าจ�านวนนกัเรียนมธัยมศกึษาจะเพิม่ขึน้ 

มากกว่า 31 รายต่อห้องจากผลพวงของการลดงบประมาณลง  

ซึง่เป็นจ�านวนทีม่มีากทีส่ดุในประวัตศิาสตร์และจะส่งผลให้เกดิการ

ลดการจ้างงานและจ�ากดัการขยายตวัของโรงเรยีน3 จ�านวนนกัเรยีน

ต่อห้องทีสู่งเกนิไปจะท�าให้ครูผูส้อนไม่สามารถดแูลนกัเรยีนได้อย่าง

ทั่วถึงและลดคุณภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนลง โดยเฉพาะใน

โรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐทีค่รูผู้สอนถกูมอบหมายให้สอนในวชิา

ที่ไม่ได้มีการผ่านการฝึกอบรม

 ผูป้กครองทีมี่ก�าลงัทรัพย์จงึมุ่งส่งบตุรหลานให้เรียนในโรงเรียน

เอกชน ถึงแม้ว่าค่าเล่าเรยีนเฉลีย่ต่อปีของโรงเรยีนเอกชนอยูท่ี่ 15,000 

ปอนด์ ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูท่ี ่ 14,562 ปอนด์  

และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่ 3,282 ปอนด์ ส�าหรับค่าชุดนักเรียน 

ค่าเรียนดนตรีและอุปกรณ์กีฬา4 ดังน้ันมีเพียงแค่ร้อยละ 6 ของ

นกัเรียนทัง้หมดศึกษาอยูใ่นโรงเรยีนเอกชนซึง่จ�ากดัอยูใ่นครอบครวั

ที่มีก�าลังทรัพย์สูง

จำกรำยงำนเศรษฐกิจ พบว่ำ 
โรงเรียนเอกชนช่วยเพิ่มรำยได้ให้แก่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกว่ำ  

£13.7หมื่นล้ำนปอนด์/ปี 
และก่อให้เกิดกำรว่ำจ้ำงกว่ำ

302,910 งำน

การศึกษาในประเทศอังกฤษ

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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 เน่ืองจากคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนรัฐบาลลดลงและ 

มีจ�านวนนักเรียนต่อชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครองมุ่งไปที่

โรงเรียนเอกชนซึ่งมีการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและสามารถส่งเสริม

นักเรียนให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน�า ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาได้ระบุ

เช่นนัน้ สดัส่วนของบคุคลส�าคญัในทกุสาขาอาชพีทีเ่คยเข้ารบัการศกึษาใน

โรงเรยีนเอกชนมสีดัส่วนทีส่งู เช่น ร้อยละ 74 ของผูพ้พิากษา และร้อยละ  

32 ของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเคยเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน  

จากตัวเลขนี้ท�าให้เห็นว่าเอกสิทธิ์ทางการศึกษามีผลต่อความมั่งคั่ง และ 

สิทธิพิเศษอื่นๆ ในสังคมตลอดชีวิต5 นักเรียนในระบบโรงเรียนเอกชนมี 

ผลการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าผลเฉลี่ยในระดับชาติและระดับโลก นอกจากนี้

นักเรียนร้อยละ 54 ของโรงเรียนในสภาโรงเรียนเอกชน (Independent 

School Council) สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในกลุ่มรัสเซลได้

อีกด้วย1 

 มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัสเซลประกอบไปด้วยมหาวิทยาลยัระดับโลกที่

มุง่เน้นการวิจยัเชิงลกึ (Research Intensive) 24 แห่ง รวมไปถึงมหาวทิยาลัย 

อ๊อกฟอร์ด (Oxford University) และมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ (The University 

of Cambridge) มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งในกลุม่รสัเซลมคีวามเฉพาะตวัใน

ด้านประวตัศิาสตร์และลกัษณะทางสงัคมของตวัเอง แต่กม็สีิง่ทีเ่หมอืนกนั 

คือการสอนที่ดีเย่ียมและมีช่ือเสียงด้านการศึกษา ท�าให้ดึงดูดนักเรียน

และอาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก

 จ�านวนนกัเรียนในโรงเรยีนเอกชนเพิม่สงูมากขึน้ จากปัจจบุนัมจี�านวน

นักเรียน 536,109 รายจากโรงเรียนทั้งหมด 1,364 แห่งในกลุ่มสภา

โรงเรียนเอกชน เพิ่มขึ้นจาก 529,164 รายจากรายงานในปี 25611

  แนวโน้มการย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศมส่ีวนท�าให้อตัราการเตบิโต

ในด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ภาคการศึกษาเอกชนมีส่วนสร้างรายได้ให้

กบัภาคการส่งออกกว่า 970 ล้านปอนด์ต่อปี อีกทัง้ยังดงึดูดบริษทัต่างชาติ

ในการย้ายรากฐานมายังประเทศองักฤษ กลยุทธการศกึษานานาชาตขิอง

รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจ�านวนนักเรียนต่างชาติ ในขณะนี้โรงเรียนใน

กลุ่มสภาโรงเรียนเอกชนมีนักเรียนต่างชาติจ�านวน 55,600 ราย6 และ

จ�านวนนกัเรยีนต่างชาติเหล่านีถ้กูน�าไปเป็นแผนในการค�านวนการเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนต่างชาติในอนาคตด้วย1

แหล่งอ้างองิ
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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)

บรษัิท ซจีดีี ดิจติอล พำร์ทเนอร์ส จ�ำกัด*
(สาธารณรัฐมอริเชยีส)

70%

99.99%

96.45%

100% 100% 

100%

หมายเหตุ : * บริษัทย่อยนี้อยู่ในระหว่างยกเลิกกิจการ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย	์ :	 บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
ชื่อย่อ  : CGD
ที่ตั้ง		 	 :	 เลขที	่898	อำคำรเพลินจิต	ทำวเวอร์	ชั้นที	่13	และ	20	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน
		 	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10330
เลขทะเบียนบริษัท		 :	 0107538000177	(บมจ.540)
ประเภทธุรกิจ	 :	 กำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน	 :	 10,785,353,544	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	10,785,353,544	หุ้น	
	 	 	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว	 :	 8,266,127,954	บำท	ประกอบด้วยหุ้น	8,266,127,954	หุ้น	มูลคำ่หุ้นละ	1	บำท	
มูลคำ่ตรำสำรหนี้คงคำ้ง	 :	 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นอำยุไม่เกิน	270	วัน	คงค้ำง	มูลค่ำรวม	381	ลำ้นบำท	
	 	 	 	 และมีตรำสำรหนี้ระยะยำวคงค้ำง	มูลค่ำรวม	4,184	ล้ำนบำท	(ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562)
เว็บไซด	์ 	 :	 http://www.cgd.co.th	
ที่ตั้งสำขำ		 :	 -ไม่มี-
ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ	์ :	 โทรศัพท์:	0-2658-7888	ต่อ	132	โทรสำร:	0-2658-7880	อีเมล์:	Info_ir@cgd.co.th
หมำยเลขติดต่อ	 :	 โทรศัพท์:	0-2658-7888	โทรสำร:	0-2658-7880

2. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท		 :	 บริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ	 :	 ซื้อขำยให้เช่ำ	ด�ำเนินงำนด้ำนอสังหำริมทรัพย์และกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)
ที่ตั้ง	  : 
	 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 	 เลขที่	898	อำคำรเพลินจิต	ทำวเวอร์	ชั้นที่	20	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพิน	ี
	 	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	10330	
	 ที่ตั้งสำขำ	1		 	 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส	์กรุงเทพฯ	ริมน�้ำเจ้ำพระยำ	เลขที่	300/1	ถนนเจริญกรุง	
	 	 	 	 แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
	 ที่ตั้งสำขำ	2	 	 โรงแรมคำเพลลำ	กรุงเทพ	เลขที่	300/2	ถนนเจริญกรุง	แขวงยำนนำวำ	
	 	 	 	 เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว	:	 210	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	21,000,000	หุ้น	
	 	 	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	
หมำยเลขติดต่อ : 
	 ติดต่อส�ำนักงำนใหญ่	 	 โทรศัพท์:	0-2658-7888	โทรสำร:	0-2658-7880
	 ติดต่อสำขำ	1	 	 โทรศัพท์:	0-2032-0888	โทรสำร:	0-2032-0887
	 ติดต่อสำขำ	2	 	 โทรศัพท์:	0-2098-3888	โทรสำร:	0-2098-3899
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	70.00	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท		 :	 บริษัท	เจ้ำพระยำ	เอสเตต	เรสซิเด๊นซ์	จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ	 :	 ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ของโครงกำรเจ้ำพระยำ	เอสเตท
ที่ตั้ง		 	 :	 เลขที	่898	อำคำรเพลินจิต	ทำวเวอร์	ชั้นที	่20	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพิน	ี
	 	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	10330	
ทุนจดทะเบียน	 :	 131,193,880	บำท	ประกอบด้วยหุ้นบุริมสิทธิ	จ�ำนวน	6,690,900	หุ้น	
	 	 	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	และหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	6,428,488	หุ้น	
	 	 	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	
ทุนช�ำระแล้ว	 :	 32,805,970	บำท	(เรียกช�ำระแล้วหุ้นละ	2.50	บำท)	และ	1,074,280	บำท	
	 	 	 	 (เรียกช�ำระแล้วหุ้นละ10	บำท)
หมำยเลขติดต่อ	 :	 โทรศัพท์:	0-2658-7888	โทรสำร:	0-2658-7880
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	67.78	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	(ถือหุ้นผ่ำนบริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส	์จ�ำกัด)

ชื่อบริษัท		 :	 บริษัท	บีซีอีจี	คันทรี่	กรุ๊ป	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ	 :	 รับเหมำก่อสรำ้งอำคำร	และขำยส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ที่ตั้ง		 	 :	 เลขที	่898	อำคำรเพลินจิต	ทำวเวอร์	ชั้นที	่20	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพิน	ี
	 	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	10330	
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว	:	 1	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	100,000	หุ้น	
	 	 	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	
เบอร์ติดต่อ	 :	 โทรศัพท์:	0-2658-7888	โทรสำร:	0-2658-7880
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

ชื่อบริษัท		 :	 บริษัท	ซีจีดี	ดำต้ำ	จ�ำกัด*
	 	 	 	 จดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง	แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)
ที่ตั้ง		 	 :	 Suite	3004	Universal	Trade	CTR,	3-5A	Arbuthnot	Road,	Central,	Hong	Kong
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว	:	 139,009,673	ดอลลำ่ร์ฮ่องกง	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	139,009,673	หุ้น	
	 	 	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	1	ดอลลำ่ร์ฮ่องกง	
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
หมำยเหตุ	 :	 *บริษัทย่อยนี้ได้ด�ำเนินกำรเลิกกิจกำรเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที	่5	พฤศจิกำยน	2562

ชื่อบริษัท		 :	 บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พำร์ทเนอร์ส	จ�ำกัด*
	 	 	 	 จดทะเบียนในสำธำรณรัฐมอริเชียส
ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)
ที่ตั้ง		 	 :	 8th	Floor,	Medine	Mews,	La	Chaussee	Street,	Port	Louis,	Mauritius
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว	:	 17,912,281	ดอลล่ำร์สหรัฐ	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	17,912,281	หุ้น
	 	 	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	1	ดอลลำ่ร์สหรัฐ	
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
หมำยเหต	ุ :	 *บริษัทย่อยนี้อยู่ในระหวำ่งกำรเลิกกิจกำร
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ชื่อบริษัท		 :	 บริษัท	ซีจียูเค	1	จ�ำกัด	
	 	 	 	 จดทะเบียนในดินแดนอำณำนิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ที่ตั้ง		 	 :	 Anson	Court,	La	Route	des	Camps,	St	Martin,	Guernsey,	GY4	6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว	:	 5,000,000	ปอนด์สเตอร์ลิง	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	5,000,000	หุ้น	
	 	 	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	1	ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	96.45	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	
	 	 	 	 (ถือหุ้นผำ่นบริษัท	ลีดดิ้ง	สคูล	พำร์ทเนอร์ชิพ	จ�ำกัด)

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ลีดดิ้ง	สคูล	พำร์ทเนอร์ชิพ	จ�ำกัด	
	 	 จดทะเบียนในดินแดนอำณำนิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)
ที่ตั้ง	 :	 Anson	Court,	La	Route	des	Camps,	St	Martin,	Guernsey,	GY4	6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว	:	 5,035,370	ปอนด์สเตอร์ลิง	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	5,035,370	หุ้น	
	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	1	ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	96.45	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอชวำยยูเค	จ�ำกัด*
	 	 จดทะเบียนในดินแดนอำณำนิคมอังกฤษเกิร์นซีย์
ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ที่ตั้ง	 :	 Anson	Court,	La	Route	des	Camps,	St	Martin,	Guernsey,	GY4	6AD
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว	:	 101,000	ปอนด์สเตอร์ลิง	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	101,000	หุ้น	
	 	 มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	1	ปอนด์สเตอร์ลิง
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
หมำยเหต	ุ :	 *บริษัทย่อยนี้ได้ด�ำเนินกำรเลิกกิจกำรเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที	่4	มีนำคม	2562

3. บุคคลอ้างอิงอื่น 

นำยทะเบียนหลักทรัพย	์ :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
	 	 เลขที	่93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400
	 	 โทรศัพท์์:	0-2009-9000	โทรสำร:	0-2009-9991

ผู้สอบบัญช	ี :	 นำยชวำลำ		เทียนประเสริฐกิจ
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	4301
	 	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญช	ีจ�ำกัด
	 	 อำคำรเอไอเอ	สำทร	ทำวเวอร์	ชั้นที	่23-27	
	 	 เลขที	่11/1	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120	
	 	 โทรศัพท์:	0-2034-0000	โทรสำร:	0-2034-0100

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมมำตรำ	 68	 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 พ.ศ.	 2535	 และ
ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน	12	ท่ำน	ในจ�ำนวนนี้มีกรรมกำรอิสระ	7	ท่ำน

ล�ำดับที่ รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง

1. นำยวิกรม	คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำร

2. พล.ต.อ.พัชรวำท	วงษ์สุวรรณ รองประธำนกรรมกำร

3. นำยศุภกร	พลกุล กรรมกำรอิสระ	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

4. พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี กรรมกำรอิสระ	กรรมกำรตรวจสอบ

และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

5. นำยชู	เฟ็ง	เช กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยกวินธร	อัตถำกร กรรมกำรอิสระ

7. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ	ลวณะมำลย์	 กรรมกำรอิสระ

8. พล.ต.ต.อิทธิพล	อิทธิสำรรณชัย กรรมกำรอิสระ

9. นำยเบน	เตชะอุบล กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน	

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

10. นำยจิรศักดิ์	ผ่องหทัยกุล กรรมกำร	

11. นำงสำวเจแอล	อัง	เคอเจี่ย กรรมกำร	

12. นำยยู	ซิง	ซี กรรมกำร
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รำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	ของปี	2562	ระหว่ำงวนัที	่1	มกรำคม	2562	-	31	ธนัวำคม	 
2562	มีดังนี้	

ล�ำดับที่ รำยชื่อ
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วม	

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำ	

ร่วมประชุมคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วม	

ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำ	

ค่ำตอบแทน

1. นำยวิกรม	คุ้มไพโรจน์ 10/10 - -

2. พล.ต.อ.พัชรวำท	วงษ์สุวรรณ 0/10 - -

3. นำยศุภกร	พลกุล	 8/10 9/9 3/3

4. พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี 9/10 8/9 3/3

5. นำยชู	เฟ็ง	เช 9/10 8/9 -

6. นำยกวินธร	อัตถำกร 9/10 - -

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

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

9. นำยเบน	เตชะอุบล 10/10 - 3/3

10. นำยจิรศักดิ์	ผ่องหทัยกุล	 5/10 - -

11. นำงสำวเจแอล	อัง	เคอเจี่ย 5/10 - -

12. นำยยู	ซิง	ซี 6/10 - -

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท	คือ	นำยเบน	เตชะอุบล	ลงลำยมือชื่อ	และประทับตรำส�ำคัญของบริษัท	

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี้

1.	 จัดให้มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณของบริษัท	รวมทั้งเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้ปฏิบัติตำม

2.	 ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งกำร 
	 ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณของบริษัท

3.	 ร่วมกับคณะผู้บริหำรก�ำหนดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	และค่ำนิยมที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นและให้เกิดขึ้นจริง

4.	 พิจำรณำและหำรือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ำยจัดกำร	และอนุมัติในประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับทิศทำงและนโยบำยของบริษัท	 
	 รวมทัง้พจิำรณำและอนมุตังิบประมำณ	กำรลงทนุต่ำงๆ	กำรก่อหนี	้กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล	และเป้ำหมำยกำรบรหิำรงำน	เป็นต้น

5.	 พิจำรณำกรณีเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบและโปร่งใส

6.	 ก�ำหนดให้มรีะเบยีบปฏบิตังิำนทีชั่ดเจนและเหมำะสม	และให้มรีะบบควบคมุภำยในทีโ่ปร่งใส	มปีระสทิธภิำพและมกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
	 ที่เหมำะสม
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7.	 ก�ำกับดูแลให้มีกำรตรวจสอบ	ทั้งจำกผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีภำยนอก	ให้มีกำรท�ำหนำ้ที่อย่ำงมีประสิทธิผล

8.	 ก�ำกับดูแลให้มีกำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยสำรสนเทศในเรื่องต่ำงๆ	ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงถูกต้องเหมำะสม

9.	 พจิำรณำมอบอ�ำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร	มอี�ำนำจด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้งบประมำณทีไ่ด้รบัอนมุตัแิละตดิตำมประเมนิผลให้เป็นไป 
	 ตำมแผน

10.	 ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั	และควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบรษิทักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย	ระเบยีบ 
	 ปฏิบัติงำน	และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง

11.	 ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	 โดยให้ผู้บริหำรระดับสูงเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยและรำยงำนให ้
	 คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ�ำ	และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

12.	 พจิำรณำประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบรษัิท	และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	รวมทัง้ก�ำกบัดแูลให้บรษิทัมกีระบวนกำร 
	 ที่มีประสิทธิผลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูง

2. คณะผู้บริหาร
ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2562	 บริษัทมีคณะผู้บริหำรตำมนิยำมผู้บริหำรของประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย	์จ�ำนวน	6	ทำ่น	ดังนี้

ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง

1. นำยเบน	เตชะอุบล ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร

2. นำยฉัตรชัย	ช่อดอกรัก รองกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

3. นำยสุทธิณัฐ	จิตติจรุงลำภ	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนปฏิบัติกำร

4. นำยวรำกร	เตชะมนตรีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนพัฒนำ

5. นำงสำวภัทรำ	กันตะสิริพิทักษ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนลงทุน

6. นำงวำทิณี	จำตุรงคกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำร	สำยงำนโครงกำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร

1.	 เป็นผูก้�ำกับดแูลปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำร	และกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอื	ให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และ 
	 งบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือคณะกรรมกำรอื่นๆ	ของบริษัท	ตลอดจนก�ำกับดูแลกำรบริหำรกิจกำร 
	 ของบริษัทให้เป็นตำมวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 นโยบำย	 ระเบียบ	 ข้อก�ำหนด	 ค�ำสั่ง	 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุม 
	 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรอื่นๆ	ของบริษัททุกประกำร	และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ตำมหลักเกณฑ์ 
	 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	 มอี�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง	และ/หรือมอบหมำยให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรได้	โดยกำรมอบ 
	 อ�ำนำจช่วง	และ/หรอืกำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยูภ่ำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจและ/หรอืให้เป็นไปตำมกฎหมำย	ข้อบงัคบับรษิทั	 
	 ค�ำสั่ง	หรือมติที่คณะกรรมกำรของบริษัท	และ/หรือบริษัทได้ก�ำหนดไว้

3.	 ตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ทัง้นี	้เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัต่ำงๆ	ไม่ว่ำภำยในและภำยนอก 
	 บริษัท	และเพื่อหำแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนบริษัท

4.	 พิจำรณำกำรเข้ำท�ำสัญญำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	และสัญญำต่ำงๆ	ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษัทรวมทั้งก�ำหนดขั้นตอน 
	 และวิธีกำรจัดท�ำสัญญำดังกล่ำว	

5.	 พจิำรณำผลก�ำไรและขำดทนุของบริษทั	กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลหรอืเงนิปันผลประจ�ำปี	เพือ่เสนอคณะกรรมกำรบรษิทัอนมุตัิ
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6.	 พิจำรณำจัดสรร	เงินบ�ำเหน็จ	เงินรำงวัล	หรือผลตอบแทนตำ่งๆ	ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว	แก่พนักงำนหรือลูกจำ้ง 
	 ของบริษัท	หรือบุคคลใดๆ	ที่กระท�ำกิจกำรให้บริษัท

7.	 มีอ�ำนำจอนุมัติธุรกรรมของบริษัทตำมรำยละเอียดจ�ำนวนเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจด�ำเนินกำร	เช่น

	 ก.	 รำยกำรประเภทสนิทรพัย์หรือบรกิำรกบับคุคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยมขีนำดรำยกำรไม่เกนิ	1	ล้ำนบำท	หรอืไม่เกนิร้อยละ	 
	 	 0.03	ของ	NTA	(จ�ำนวนที่สูงกวำ่)

	 ข.	 รำยกำรประเภทให้ช่วยเหลือทำงกำรเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือกิจกำรที่เกี่ยวโยงที่บุคคลที่เก่ียวโยงถือหุ้นมำกกว่ำบริษัทถือ	 
	 	 โดยมีขนำดรำยกำรไม่เกิน	100	ล้ำนบำท	หรือไม่เกินร้อยละ	3	ของ	NTA	(แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกวำ่)

	 ค.	 กำรขออนมุตัซิือ้คอมพวิเตอร์	เฟอร์นเิจอร์	เครือ่งใช้ส�ำนกังำนเพือ่ใช้ในกำรปฏิบตังิำน	ทีม่วีงเงนิไม่เกนิ	10	ล้ำนบำทต่อคร้ัง	เป็นต้น

	 ง.	 กำรอนมุตัใินกำรท�ำลำยทรพัย์สนิ	หรอืกำรตดัหนีส้ญู	หรอืกำรตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ออกจำกบญัชโีดยไม่มมีลูค่ำซำกในวงเงนิไม่เกนิ	 
	 	 10	ล้ำนบำท

8.	 ปฏิบัติหนำ้ที่อื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำย	จำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ	ไป

3. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษทั	มมีตแิต่งตัง้นำยฉตัรชยั	ช่อดอกรกั	ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนกุำรบรษิทัซ่ึงบคุคลดงักล่ำวเป็นบคุคลผูท้รงคุณวฒุ	ิมคีวำมรู ้
ควำมสำมำรถ	มปีระสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นผูม้คีวำมรบัผดิชอบทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนกุำรบรษิทัได้	ทัง้นีเ้พือ่ให้กำรด�ำเนนิงำน 
ของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำย	และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท
1.	 เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษัท	 ในกำรประสำนงำนเพื่อให้กำรจัดประชุมกรรมกำรบริษัท	 และกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ 
	 บริษัท	 เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ	 ข้อบังคับของบริษัทแนวปฏิบัติที่ดี	 และกฎหมำยที ่
	 เกี่ยวข้อง	เช่น	พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ	พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	เป็นต้น

2.	 ดูแลเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศตำ่งๆ	ของบริษัท	เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
	 คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.	 ให้ค�ำปรึกษำเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรองค์กร	 ในส่วนท่ีจะต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับบริษัทกฎและระเบียบของ 
	 คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	รวมทัง้ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงหน้ำทีก่ำรตดิตำม 
	 กฎเกณฑ์ใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4.	 จัดท�ำและเก็บรกัษำเอกสำรส�ำคญัต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ทะเบยีนกรรมกำร	หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	รำยงำนกำรประชมุ 
	 คณะกรรมกำรบริษัท	และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	และรำยงำนกำรมีส่วน 
	 ได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำร	เป็นต้น

5.	 ดูแลกิจกรรมตำ่งๆ	ของคณะกรรมกำร	เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และประสิทธิผล	และก่อให้เกิด 
	 ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.	 ปฏิบัติหนำ้ที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

4. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นำยฉัตรชัย	ช่อดอกรัก	เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน	(CFO)	โดยเริ่มปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน 
บัญชแีละกำรเงนิของบรษิทัตัง้แต่วนัท่ี	1	เมษำยน	2557	เป็นต้นมำ	ซึง่เป็นผูท้ีมี่คณุสมบตัเิหมำะสมตำมเกณฑ์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(กลต.)	ก�ำหนด
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

5. ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
นำงสำวกำนต์สินี	สิงห์ค�ำ	เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี	มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัตงำนด้ำนบัญชีเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ	20	ปี	โดยเริ่ม 
ปฏิบตัหิน้ำทีเ่ป็นผูค้วบคมุดแูลกำรท�ำบญัชขีองบรษิทัตัง้แต่วนัที	่1	พฤษภำคม	2549	เป็นต้นมำ	ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมตำมเกณฑ์ 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(กลต.)	ก�ำหนด	

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

(ก)	ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
	 คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทที่เป็นตัวเงิน	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2562	เป็นจ�ำนวน	5,280,000	บำท	ซึ่งแบ่งเป็น 
	 คำ่ตอบแทนรำยเดือนและโบนัสคณะกรรมกำรโดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

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

1. นำยวิกรม	คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำร 	700,000	

2. พล.ต.อ.พัชรวำท	วงษ์สุวรรณ รองประธำนกรรมกำร 	420,000	

3. นำยศุภกร	พลกุล	 กรรมกำรอิสระ	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	560,000	

4. พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี กรรมกำรอิสระ	กรรมกำรตรวจสอบ	
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	

	490,000	

5. นำยชู	เฟ็ง	เช กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	 	490,000	

6. นำยกวินธร	อัตถำกร กรรมกำรอิสระ 	420,000	

7. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ	ลวณะมำลย์ กรรมกำรอิสระ 	420,000	

8. พล.ต.ต.อิทธิพล	อิทธิสำรรณชัย กรรมกำรอิสระ 	420,000	

9. นำยเบน	เตชะอุบล กรรมกำร	
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	
และประธำนกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน

	240,000	

10. นำยจิรศักดิ์	ผ่องหทัยกุล	 กรรมกำร	 	420,000	

11. นำงสำวเจแอล	อัง	เคอเจี่ย กรรมกำร 	280,000	

12. นำยยู	ซิง	ซ	ี กรรมกำร	 	420,000	

หมายเหตุ: 1. กรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่ากรรมการอื่น

 2. ไม่มีค่าตอบแทนสำาหรับการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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(ข)	ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

	 บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิำรในรปูของเงนิเดอืน	โบนสั	เงนิตอบแทนพเิศษ	ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันท่ี	31	ธนัวำคม	2562	และ	2561	 
	 เป็นจ�ำนวนเงินรวม	33,949,498	บำท	และ	36,758,176	บำท	ตำมล�ำดับ	

(2) ค่ำตอบแทนอื่นๆ 

(ก)	เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
	 บรษัิทให้เงนิสมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีของกรรมกำรทีอ่ยูใ่นฐำนะเป็นพนกังำนบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัและบรษิทัย่อย	 
	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2562	และ	2561	เป็นจ�ำนวนเงินรวม	1,218,784	บำท	และ	1,122,826	บำท	ตำมล�ำดับ	

7. บุคลากร 

1) จ�ำนวนพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำรตำมนิยำมของ กลต.) 
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีพนักงำน	แบ่งตำมแต่ละสำยงำนได้ดังนี้	

ล�ำดับที่	 ฝ่ำย จ�ำนวนพนักงำน	(คน)	

1. ฝ่ำยส�ำนักประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 1

2. ฝ่ำยงำนก�ำกับดูแลกิจกำร 1

3. ส�ำนักตรวจสอบภำยใน 2

4. สำยงำนโครงกำร 17

5. สำยงำนพัฒนำ 7

6. สำยงำนลงทุน 2

7. สำยงำนบริหำรสินทรัพย์ 3

8. สำยงำนขำย 14

9. สำยงำนกำรตลำดและสื่อสำรองค์กร 7

10. ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ 16

11. ส่วนงำนบัญชีและกำรเงิน 13

12. ส่วนงำนปฏิบัติกำร 25

จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด 108

ทั้งนี้	ที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยมีปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับข้อพิพำทด้ำนแรงงำนแต่อย่ำงใด



51รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

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

	 ค่ำตอบแทนรวมของบคุลำกรของบริษทัส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2562	และ	2561	ประกอบด้วย	เงนิเดือน	โบนัส	ค่ำล่วงเวลำ	 
	 เบ้ียเลีย้ง	สวสัดกิำร	ค่ำตอบแทนพเิศษและเงนิสมทบกองทุนส�ำรองเล้ียงชพี	จ�ำนวนทัง้สิน้	115,152,949	บำท	และ	92,649,276	บำท	 
	 ตำมล�ำดับ	

คำ่ตอบแทน	(หน่วย	:	บำท) ปี	2562 ป	ี2561

เงินเดือน	โบนัส 111,091,396 87,399,043

ค่ำล่วงเวลำ	เบี้ยเลี้ยง	สวัสดิกำร 1,248,879 1,310,381

ค่ำตอบแทนพิเศษ 37,536 1,657,086

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 2,775,138 2,282,766

รวม 115,152,949 92,649,276

3) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของบุคลำกรซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่งและเป็นกลไกส�ำคัญที่จะท�ำให้บริษัทประสบควำมส�ำเร็จ	 จึงมี 
	 นโยบำยในกำรพฒันำบคุลำกรของบริษทัให้มคีวำมเป็นมอือำชีพ	สำมำรถท�ำงำนในปัจจบุนัได้อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพและมคีวำมพร้อม	 
	 มศัีกยภำพในกำรรองรบักำรเจรญิเตบิโตทำงธุรกจิของบรษิทัในอนำคตนอกจำกนีย้งัเน้นให้บคุลำกรของบรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรน�ำ 
	 เทคโนโลยสีำรสนเทศและวทิยำกำรทีท่นัสมยัมำใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม	โดยส่งเสรมิให้บรษิทัเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู	้สนบัสนนุ 
	 ให้บุคลำกรได้มีโอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมภำยในบริษัทและกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับ 
	 กำรฝึกอบรมภำยนอกอย่ำงสม�่ำเสมอ	

	 โดยท่ีผ่ำนมำบริษทัได้มีกำรจดัฝึกอบรมภำยในบรษัิทเพือ่ให้พนกังำนมคีวำมเข้ำใจเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั	ควำมคำดหวงั	รวมทัง้เสริม 
	 สร้ำงทัศนคต	ิสร้ำงแรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำนให้แก่พนกังำน	นอกจำกนี	้บรษิทัยงัได้จดัส่งพนกังำนเข้ำอบรมในหลกัสตูรต่ำงๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง 
	 กับกำรปฏิบัติงำน	เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง



52

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รำยใหญ่	10	อันดับแรก	ณ	วันที	่10	มีนำคม	2563

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละของจ�ำนวนหุ้น

ทั้งหมด

1. นำยเบน	เตชะอุบล	 1,897,626,424	 22.96

2. นำยสดำวุธ	เตชะอุบล	 873,180,191 10.56

3. บริษัท	คันทรี	่กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด	(มหำชน) 747,954,100 9.05

4. นำยทอมมี	่เตชะอุบล	 648,373,845 7.84

5. นำยจิรศักดิ์	ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.25

6. N.C.B.TRUST	LIMITED-NORGES	BANK	1 245,149,800 2.97

7. LGT	BANK	(SINGAPORE)	LTD 213,891,000 2.59

8. นำยทรงชัย	อัจฉริยหิรัญชัย 174,440,400 2.11

9. ผำแดงอินดีสทรี	จ�ำกัด	(มหำชน) 161,299,600 1.95

10. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด 143,832,122 1.74

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จัดทำาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	ของก�ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัหลงัหกัภำษเีงนิได้นติบิคุคล	เงนิส�ำรอง 
ตำมกฎหมำย	และเงินส�ำรองต่ำงๆ	ทั้งหมด	อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจก�ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่ก�ำหนดข้ำงต้นได้	 
โดยข้ึนอยูก่บัควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เงนิทนุหมนุเวยีนในกำรด�ำเนนิงำน	กำรขยำยธรุกจิ	และปัจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องในกำรบรหิำรงำนของบริษทั	 
ทั้งนี้มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยปันผล 
ระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบรษัิทมอี�ำนำจอนมุตัใิห้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้และจะด�ำเนินกำรรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
ในกำรประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 50	 ของก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยหลังหักภำษีเงินได้ 
นิติบุคคล	เงินส�ำรองตำมกฎหมำย	และเงินส�ำรองต่ำงๆ	ทั้งหมด	โดยจะพิจำรณำประกอบกับกระแสเงินสด	ฐำนะทำงกำรเงิน	สภำพคล่อง	 
และแผนกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำด้วย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ 

อำยุ	 :	 74

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	และปริญญำเอก	(Ph.D.)	สำขำประวัติศำสตร์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
	 		 	 	 Michigan	State	University,	USA
	 	 	 •	ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สำขำมำนุษยวิทยำ	(Humanities)	จำก	Schiller	International	University,	UK
	 	 	 •	ปริญญำตรี	อักษรศำสตร์บัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรอบรม	 :	 •	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	63/2550	IOD	
	 	 	 •	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	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	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 ประธำนกรรมกำร	และกรรมกำรอิสระ	 2553	–	ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรอิสระ	กรรมกำรตรวจสอบ	และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 2557	–	ปัจจุบัน
•	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 2558	–	2560

บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 2557	–	ปัจจุบัน
•	 กรรมกำรอิสระ	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	และประธำนกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	 2550	–	ปัจจุบัน

บริษัท	สปอร์ต	แอนด์	รีครีเอชั่น	แมนเนจเม้นท	์จ�ำกัด
•	 ประธำนบริษัท	 2553	–	ปัจจุบัน

บริษัท	บำงจำกปิโตรเลียม	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรบริษัท	ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล	 2556	–	2559
	 และกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท	 	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
•	 กรรมกำร	กรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน	 2555	–	2559

หอกำรค้ำอังกฤษ
•	 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์	 2550	–	ปัจจุบัน

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ	
•	 เอกอัครรำชทูต	ณ	กรุงลอนดอน	สหรำชอำณำจักร	และเอกอัครรำชทูต	 2546	–	2549
		 ณ	กรุงดับลิน	สำธำรณรัฐไอร์แลนด์
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รองประธำนกรรมกำร 

อำยุ	:	 71

กำรศึกษำ	 :	 •	หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ	เอกชน	และกำรเมือง	(วปม.)	รุ่น	2	
	 	 	 	 •	ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต	(พัฒนำสังคม)	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	 	 	 	 •	นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ	รุ่นที	่25	โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ	

กำรอบรม	 :	 •	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 รองประธำนกรรมกำร	 2560	–	ปัจจุบัน

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำร	และประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร	 2559	–	ปัจจุบัน	

บริษัท	พลังงำนบริสุทธิ	จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง		 2557	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรอิสระ	กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร	 2556	–	ปัจจุบัน
	 และกรรมกำรบรรษัทภิบำล	

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
•	 สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 2557	–	ปัจจุบัน

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
•	 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ	 2551
•	 รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ	 2548
•	 ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ	 2545
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นายเบน เตชะอุบล

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

อำยุ	 :	 41

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 	 	 •	ปริญญำตรี	สำขำกฎหมำย	(LLB),	University	of	New	South	Wales,	ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย
	 	 	 •	ปริญญำตรี	Commerce	(BCOM),	University	of	New	South	Wales,	ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 22.96%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน	 2552	–	ปัจจุบัน
	 และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร

บริษัท	เจ้ำพระยำ	เอสเตต	เรสซิเด้นซ	์จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2557	–	ปัจจุบัน	

บริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2556	–	ปัจจุบัน

บริษัท	บีซีอีจี	คันทรี่	กรุ๊ป	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด
•		 กรรมกำร	 	 		 2556	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พำร์ทเนอร์ส	จ�ำกัด
•		 กรรมกำร	 	 		 2556	–	ปัจจุบัน

บริษัท	คันทรี่	สเตท	จ�ำกัด
•		 กรรมกำร	 	 		 2561	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ซีจีดี	ดำต้ำ	จ�ำกัด
•		 กรรมกำร	 	 		 2556	–	2562
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

นายศุภกร พลกุล

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ

อำยุ	 :	 62

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำกฎหมำยมหำชน	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
	 	 	 •	ปริญญำตรี	นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ		 2549	–	ปัจจุบัน
	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	และกรรมกำรอิสระ	

บริษัท	มำคอ	บรีดดิ้ง	แอนด์รีเสิร์ช	เซ็นเตอร์	จ�ำกัด
•	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 2561	–	ปัจจุบัน

บริษัท	สวนปำล์มฟำร์มนก	จ�ำกัด
•	 กรรมกำรผู้จัดกำร		 2561	–	ปัจจุบัน

สมำคมอัสสัมชัญ	(สมำคมศิษย์เก่ำอัสสัมชัญ)
•	 กรรมกำรและอุปนำยก	 2543	–	2561	

บริษัท	กรุงไทยกฎหมำย	จ�ำกัด
•	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 2557	–	2561
•	 กรรมกำรอิสระ	 2544	–	2556

บริษัท	ไลฟ์	อินคอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ประธำนกรรมกำร		 2548	–	2558
	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	และประธำนกรรมกำรสรรหำ	
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พล.ต.อ.วีรพงษ์ ช่ืนภักดี

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ

อำยุ	 :	 62

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำพัฒนบริหำรศำสตร์	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	
	 	 	 •	ปริญญำโท	สำขำรัฐประศำสนศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 	 	 •	รัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

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
	 	 	 •	ประกำศนียบัตรหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	86/2553	IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำรตรวจสอบ	กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 2552	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ไทร	เบคก้ำ	เอ็นเตอร์ไพร์ส	จ�ำกัด
•	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 2561	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำรอิสระ	 2560	-	ปัจจุบัน

บริษัท	อรินสิริ	แลนด์	จ�ำกัด
•	 ประธำนกรรมกำร	 2560	–	ปัจจุบัน

ธนำคำรไอซีบีซี	(ไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	 2557	–	ปัจจุบัน

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรอิสระ	กรรมกำรตรวจสอบ		 2557	–	ปัจจุบัน
•	 ประธำนกรรมกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

บริษัท	ไทยฮั้ว	ยำงพำรำ	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำร	กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน		 2554	–	ปัจจุบัน

บริษัท	หนังสือพิมพ์	ซินเสียน	เยอะเปำ้	จ�ำกัด
•	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 2553	–	ปัจจุบัน



59รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท	ฟูสิน	อุตสำหกรรมเหมืองแร่	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร			 	 2554	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ริชแลนด์	พร๊อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ำกัด
•	 กรรมกำร			 	 2558	–	ปัจจุบัน

มูลนิธิบุณยะจินดำ	เพื่อข้ำรำชกำรต�ำรวจและครอบครัว
•	 กรรมกำร	และผู้ช่วยเลขำนุกำร		 2545	–	ปัจจุบัน

สมำคมอุตสำหกรรมไทย
•	 ที่ปรึกษำ	 	 	 2554	–	ปัจจุบัน

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
•	 ที่ปรึกษำพิเศษ	 2560	–	2561
•	 ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ		 2559	–	2560
•	 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค	9	 2558	–	2559
•	 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค	7	 2557	–	2558
•	 รองผู้บัญชำกำร	ผู้บังคับบัญชำต�ำรวจภูธรภำค	4	 2556	–	2557
•	 รองผู้บัญชำกำร	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต�ำรวจ	 2555	–	2556
•	 รองผู้บัญชำกำร	ผู้บังคับบัญชำต�ำรวจภูธรภำค	8	 2554	–	2555

นายชู เฟ็ง เช

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ 

อำยุ	 :	 52

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 	 	 •	ปริญญำตรี	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	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ	 2552	–	ปัจจุบัน

บริษัท	มำร์จินอล	จ�ำกัด
•	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร		 2548	–	ปัจจุบัน
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พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์

กรรมกำรอิสระ

อำยุ	:	 67

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิต	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
	 	 	 	 	 •	ปริญญำตรี	วิทยำศำสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนำยเรืออำกำศ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำรอิสระ	 2556	–	ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย	์คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 2561	–	ปัจจุบัน

กองทัพอำกำศ
•	 รองผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ	 2555	–	2556
•	 เสนำธิกำรทหำรอำกำศ		 2554	–	2555
•	 รองเสนำธิกำรทหำรอำกำศ		 2552	–	2554
•	ผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรอำกำศ	ฝ่ำยยุทธบริกำร	 2551	–	2552

นายกวินธร อัตถากร

กรรมกำรอิสระ 

อำยุ	 :	 45

กำรศึกษำ		:	 •	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 	 	 •	ปริญญำตรี	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	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำรอิสระ	 2552	–	ปัจจุบัน

บริษัท	อำร์ทลิงค์	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2545	–	ปัจจุบัน

มูลนิธิศำสตรำจำรย์บุญชนะ	–	ทำ่นผู้หญิงแส	อัตถำกร	เพื่อกำรศึกษำและวิจัย
•	 รองประธำนกรรมกำร	 2542	–	ปัจจุบัน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำร	 	 	 2554	–	ปัจจุบัน

บริษัท	เอคโค่	360	จ�ำกัด
•	 ประธำนกรรมกำร	 2553	–	2558

บริษัท	โอโซน	เทคโนโลยี	จ�ำกัด
•	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 2549	–	2553

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

กรรมกำรอิสระ

อำยุ	 :	 53

กำรศึกษำ	 :	 •	รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยเคนทักกีสเตต	สหรัฐอเมริกำ
	 	 	 •	รัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ	(นรต.	43)

กำรอบรม	 :	 •	หลักสูตรนักบริหำร	กำรยุติธรรมทำงปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นที่	6
	 	 	 •	หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย	ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง	รุ่นที่	13	(ปปร.13)	
	 	 	 	 สถำบันพระปกเกล้ำ
	 	 	 •	หลักสูตร	Supervisory	Criminal	Investigation	Course	สถำบัน	ILEA	
	 	 	 	 (International	Law	Enforcement	Academy)	สหรัฐอเมริกำ	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำรอิสระ	 2558	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรอิสระ	 2561	–	ปัจจุบัน

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
•	 รองผู้บัญชำกำร	ส�ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมือง	 2560	–	ปัจจุบัน
•	 ผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม	 2559	–	2560
•	 ผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัดนครนำยก	 2557	–	2559
•	 ผู้บังคับกำรอ�ำนวยกำร	ส�ำนักงำนส่งก�ำลังบ�ำรุง	 2556	–	2557
•	 รองผู้บังคับกำร	กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน	ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง	 2554	–	2556
•	 รองผู้บังคับกำร	กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง	5	ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง		 2552	–	2554
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นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล

กรรมกำร

อำยุ	 :	 49

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำตรี	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 3.25%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำร	 	 		 2553	–	ปัจจุบัน

นางสาวเจแอล อัง เคอเจ่ีย

กรรมกำร 

อำยุ	 :	 39

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	Imperial	College	London
	 	 	 •	ปริญญำตรี	สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์	University	College	London

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 0.32%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำร	 	 		 2556	–	ปัจจุบัน
•	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	 2556	–	2559
•	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	 2553	–	2556

The	Great	Room
•	 ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร	 2559	–	ปัจจุบัน

Capital	H	Private	Ltd.
•	 กรรมกำร	 	 		 2558	–	ปัจจุบัน

Credit	Suisse
•	 Business	development	 2552

Citigroup
•	 Strategy,	Merger	&	Acquisitions	 2548	–	2551
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

นายยู ซิง ซี

กรรมกำร 

อำยุ	 :	 36

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำตรี	Business,	Marketing	and	Advertising,	University	of	Technology,
	 	 	 	 ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย		

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 1.72%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำร	 	 		 2558	–	ปัจจุบัน

Epic	Capital
•	 ผู้ก่อตั้ง	และกรรมกำร	 2561	–	ปัจจุบัน	

ED	Ventures	Ltd.
•	 ผู้ก่อตั้ง	และกรรมกำร	 2559	–	ปัจจุบัน	

Campfire	
•	 ผู้ก่อตั้ง	และกรรมกำร	 2558	–	ปัจจุบัน	

Nikuya	298
•	 กรรมกำร	 	 		 2555	–	ปัจจุบัน	

Providore	Global	Australia
•	 ผู้ก่อตั้ง	และกรรมกำร	 2554	–	ปัจจุบัน	

Ancardi,	Hong	Kong	
•	 ผู้ก่อตั้ง		 	 		 2551	–	ปัจจุบัน	

Ancardi	Capital
•	 กรรมกำร	 	 		 2549	–	ปัจจุบัน
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ประวัติคณะผู้บริหาร

นายเบน เตชะอุบล

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

อำยุ	 :	 41

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 	 	 •	ปริญญำตรี	สำขำกฎหมำย	(LLB),	University	of	New	South	Wales,	ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย
	 	 	 •	ปริญญำตรี	Commerce	(BCOM),	University	of	New	South	Wales,	ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 22.96%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน		 2552	–	ปัจจุบัน
	 และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร

บริษัท	เจ้ำพระยำ	เอสเตต	เรสซิเด้นซ	์จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2557	–	ปัจจุบัน	

บริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2556	–	ปัจจุบัน

บริษัท	บีซีอีจี	คันทรี่	กรุ๊ป	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2556	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พำร์ทเนอร์ส	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2556	–	ปัจจุบัน

บริษัท	คันทรี่	สเตท	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2561	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ซีจีดี	ดำต้ำ	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2556	–	2562
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก

เลขำนุกำรบริษัท
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนบัญชีและกำรเงิน
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน

อำยุ	:	 36

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยมหิดล
	 		 	 	 •	ปริญญำตรี	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ส่วนงำนบัญชีและกำรเงิน	 2555	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พำร์ทเนอร์ส	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2557	–	ปัจจุบัน

บริษัท	ซีจีดี	ดำต้ำ	จ�ำกัด
•	 กรรมกำร	 	 		 2556	–	2562

บริษัท	ออสสิริส	จ�ำกัด	
•	 รองประธำนฝ่ำยบัญชี	และกำรเงิน	 2552	–	2555

นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ

รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนปฏิบัติกำร 

อำยุ	 :	 44

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 0.0087%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	

•	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ส่วนงำนปฏิบัติกำร	 2560	–	ปัจจุบัน
•	 ผู้อ�ำนวยกำร	ส่วนงำนบัญชี	และกำรเงิน	 2557	–	2560	

ธนำคำรทหำรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ผู้อ�ำนวยกำร	สำยงำนวำงแผน	และวิเครำะห์ทำงกำรเงิน	 2551	–	2557
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นายวรากร เตชะมนตรีกุล

รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนพัฒนำ 

อำยุ	 :	 41

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์	Savannah	College	of	Art	and	Design,	USA
	 	 	 •	ปริญญำตรี	สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ส่วนงำนพัฒนำ	 2559	–	ปัจจุบัน
•	 ผู้อ�ำนวยกำร	ส่วนงำนพัฒนำ	 2557	–	2559

บริษัท	เอพี	ไทยแลนด์	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ผู้อ�ำนวยกำร	ฝ่ำยออกแบบและพัฒนำสินคำ้	 2555	–	2557

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

นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์

รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนลงทุน 

อำยุ	 :	 36

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำตรี	Commerce,	University	of	Melbourne,	Australia

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ส่วนงำนลงทุน		 2559	–	ปัจจุบัน

บริษัท	วินเวสต์เม้นท์	จ�ำกัด	
•	 รองประธำนกรรมกำร	ส่วนงำนลงทุนและโครงกำร	 2557	–	2559

บริษัท	แคปปิตอล	แอดไวซอรี่	จ�ำกัด
•	 ผู้บริหำร	ส่วนงำนลงทุน	 2555	–	2557

บริษัท	หลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
•	 ผู้บริหำร	ส่วนงำนวำณิชธนกิจร	 2550	–	2554	

บริษัทหลักทรัพย	์ไทยพำณิชย์	จ�ำกัด
•	 นักวิเครำะห์	ส่วนงำนตลำดทุน	 2549	–	2550
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

นางวาทิณี จาตุรงคกุล

รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนโครงกำร

อำยุ	 :	 40

กำรศึกษำ	 :	 •	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	,Texax	A&M	Commerce
	 	 	 •	ปริญญำตรี	วิทยำศำสตร์บัณฑิต	สำขำสถำปัตยกรรม	
	 	 	 	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	:	 ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	:	

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ส่วนงำนโครงกำร	 2562	–	ปัจจุบัน
•	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	ส่วนงำนโครงกำร	 2561	–	2562
•	 ผู้อ�ำนวยกำร	ส่วนงำนโครงกำร	 2558	–	2561

บริษัท	โจนส์	แลง	ลำซำลล์	แอ๊ดไวซอรี่	จ�ำกัด	
•	 ผู้จัดกำรโครงกำรอำวุโส	 2550	–	2558
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ควำมตั้งใจของเรำคือมอบประสบกำรณ์ที่มีควำมหมำยมำกกว่ำ 
อสงัหำรมิทรพัย์	ควำมมุง่มัน่ของเรำคอืกำรให้โครงกำรของเรำสร้ำง 
มำตรฐำนใหม่ของควำมเป็นเลิศ

ประวัติความเป็นมาของ CGD
บริษัท	 คันทรี่	 กรุ๊ป	 ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)(“บริษัท”)	 
ก่อตัง้	เมือ่วนัที	่8	มถินุำยน	2525	และได้เข้ำเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลำดหลักทรัพย	์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ในวันที่	25	มิถุนำยน	2550	
ต่อมำ	บรษิทัเปลีย่นช่ือเป็นบรษิทั	คนัทรี	่กรุ๊ป	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ำกดั	
(มหำชน)ในเดือนพฤษภำคม	2553	หลังจำกนั้นบริษัทได้ย้ำยหลัก
ทรพัย์ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์	เอ็ม	เอ	ไอ
(mai)	ไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	โดยหุ้นของ
บริษัทเริ่มชื้อขำยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	ในวันที่ 
30	 กันยำยน	 2557	 เป็นต้นมำ	 ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท	 คือ	
“CGD”	หมวดธุรกิจของบริษัทคือพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทมุ่งท่ีจะเป็นบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชั้นน�ำและพัฒนำ 
สินค้ำ	 “ท่ีดีที่สุดในกลุ่ม”	 กลยุทธ์ทำงธุรกิจในกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทและบริษัทย่อย	สำมำรถแบ่งได้เป็น	2	ส่วนได้แก่	ธุรกิจกำร 
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทพัฒนำโครงกำรด้วยควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่เหนือกว่ำ 
และ	“ดีที่สุดในกลุ่ม”	โครงกำรที่ถูกพัฒนำมีดังนี้

1. โครงกำรเจ้ำพระยำ เอสเตท

เป็นโครงกำรขนำด	35	ไร่	2	งำน	68	ตำรำงวำ	(14.2	เอเคอร์)	มี
ลักษณะเป็นโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์แบบผสมผสำน	ตั้งอยู่
ที่ถนนเจริญกรุง	64	เขตยำนนำวำ	กรุงเทพมหำนคร	ซึ่งเป็นที่ดิน
ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำที่เดินทำงเข้ำถึงได้โดยสะดวกและมีควำมยำว
ของที่ดินติดแม่น�้ำถึง	350	เมตร	ที่ดินของโครงกำรบริษัทเป็นผู้ถือ
สิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำกส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์	
และได้ให้เช่ำช่วงกบับรษิทั	แลนด์มำร์ค	โฮลดิง้ส์	จ�ำกดั	(บริษทัย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	70)	ซึ่งเป็นผู้พัฒนำโครงกำร	ซึ่งปัจจุบันได้
ท�ำกำรจดทะเบยีนสทิธกิำรเช่ำต่อกรมทีด่นิเรยีบร้อยแล้ว	โครงกำร
ประกอบไปด้วยไปด้วย

1.	 โฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 
	 (สินทรัพย์เพื่อขำย)

2.	 โรงแรมคำเพลลำ	 กรุงเทพ	 (สินทรัพย์ท่ีสร้ำงกำรรับรู้รำยได ้
	 อย่ำงต่อเนื่อง)

3.	 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	(สินทรัพย์ 
	 ที่สร้ำงกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง)

กำรก่อสร้ำงเร่ิมเมื่อปี	 2557	 และคำดว่ำกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ
ปี	2563

2. โครงกำรพระรำม 3

โครงกำรขนำด	22	ไร	่3	งำน	93.6	ตำรำงวำ	(9.1	เอเคอร์)	เป็น
โครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์แบบผสมผสำน	 ตั้งอยู่บนถนน
วงแหวนอุตสำหกรรม	 พระรำม	 3	 กรุงเทพฯ	 ท�ำเลที่ตั้งสำมำรถ
เข้ำถึงทำงด่วนและเครือข่ำยขนส่งมวลชนได้โดยง่ำย	 ซึ่งท�ำให้กำร
เดินทำงสะดวกสบำยและเข้ำถึงศูนย์กลำงทำงธุรกิจของกรุงเทพได้
ภำยใน	15	นำที	โครงกำรประกอบไปด้วย	

1.	 โครงกำรโพรวิแนนซ์	พระรำม	3	(สินทรัพย์เพื่อขำย)

2.	 โรงเรียนนำนำชำติคอนคอร์เดีย	 กรุงเทพ	 (สินทรัพย์ท่ีสร้ำง 
	 กำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง)

กำรก่อสร้ำงเร่ิมเมื่อปี	 2563	 และคำดวำ่กำรก่อสรำ้งจะแล้วเสร็จ
ปี	2567

3. โครงกำรฉะเชิงเทรำ

โครงกำรขนำด	 79	 ไร่	 3	 งำน	 63	 ตำรำงวำ	 (31.2	 เอเคอร์)	
เป็นโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์แบบผสมผสำน	 ตั้งอยู่ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 เป็นโครงกำรเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเกิดใหม่	
(Emerging	 economy)	 ในภูมิภำคตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจของ
โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก	 (Eastern	
Economic	Corridor:	EEC)	ซึง่จะเป็นศนูย์กลำงด้ำนสนิค้ำอตุสำหกรรม
และอุตสำหกรรมส่งออกของประเทศไทย	โครงกำรได้ถูกออกแบบ
มำให้ตรงกับกำรประกำศของทำงกำรเกี่ยวกับโครงกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูงสำยกรุงเทพ	-	ระยอง	และกำรเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
ชำวไทยและชำวต่ำงชำตใินภมูภิำคนี	้ทัง้นีร้ำยละเอยีดของโครงกำร
อยู่ระหว่ำงพัฒนำ

4. โครงกำรอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

โครงกำรขนำด	 13	 ไร่	 89	 ตำรำงวำ	 (5.23	 เอเคอร์)	 ซ่ึงเป็น
คอนโดมเินยีมสงู	8	ชัน้	มทีัง้หมด	7	อำคำร	ห้องชุด	1	-	2	ห้องนอน	 
จ�ำนวน	 1,059	 ห้อง	 พื้นที่ขำยทั้งหมด	 45,000	 ตำรำงเมตร	



69รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

โครงกำรตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์และอยู่ตรงข้ำมห้ำงสรรพสินค้ำ
ซคีอนสแควร์	โครงกำรมส่ิีงอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงมำกมำย	อำทิ
เช่น	สระว่ำยน�้ำขนำดใหญ่	ห้องออกก�ำลังกำย	สวนขนำดใหญ่และ
รำ้นค้ำ	

กำรก่อสร้ำงโครงกำรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	 และได้ขำยหมดและปิด
โครงกำรแล้วในปี	2561

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มุ่งกำรลงทุนไปที่โอกำสทำงธุรกิจนอกตลำดซ่ึงเข้ำถึงได้ยำกและ 
มีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

1. โครงกำร OVINGDEAN

โครงกำรเป็น	อำคำร	และสิ่งปลูกสร้ำงขนำด	881,654	ตำรำงฟุต	 
ซึ่งปัจจุบันมีผู ้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวเพื่อประกอบธุรกิจด้ำนกำร
ศึกษำบริษัทท่ีเข้ำลงทุนคือบริษัท	 ซีจียูเค	 1	 จ�ำกัด	 ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท	 เมื่อวันที่	 1	 กรกฎำคม	 2559	 ซีจียูเค	 1	 ได้เข้ำ
ลงทุนใน	 Ovingdean	 Hall	 ตั้งอยู่ที่เมืองไบรตัน	 ประเทศสหรำช
อำณำจักร	ประกอบด้วย	ที่ดิน	อำคำร	และสิ่งปลูกสร้ำง	ทรัพย์สิน
ดังกล่ำวมีสัญญำเช่ำระยะยำวกับผู้เช่ำเพ่ือประกอบธุรกิจด้ำนกำร
ศึกษำ	 ทรัพย์สินประกอบไปด้วย	 อำคำรซ่ึงเป็นอำคำรส�ำนักงำน	 
ที่พัก	อำคำรเรียน	และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 โดย	ณ	วันที่	 31	

ธันวำคม	2562	สัญญำเช่ำมีอำยุคงเหลือประมำณ	13	ปี	สัญญำ
เช่ำสิ้นสุดปี	2575	มีอัตรำเช่ำ	100%

2. โครงกำร ANCHORAGE POINT

บริษัท	ได้ลงทุนใน	อำคำรศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	ตั้งอยู่ที่เมือง
ลอนดอน	ประเทศสหรำชอำณำจักร	ผ่ำนกำรจัดตั้งบริษัท	เอพียูเค 
จ�ำกัด	 ซึ่งอำคำรศูนย์ข้อมูลดังกล่ำวมีสัญญำเช่ำระยะยำว	 โดยมี
อัตรำกำรเช่ำ	100%	และเมื่อวันที	่21	สิงหำคม	2558	บริษัทมี
มติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2558	 ให้จ�ำหน่ำยเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัท	 เอพียูเค	 จ�ำกัด	 ให้แก่กองทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์	เอ็มเอฟซี	อินดัสเตรียล	ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อ
กำรลงุทนในอสังหำริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทยที่มีสินทรัพย์
อยู่ในต่ำงประเทศ	ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่	15	ธันวำคม	2558	และ
กองทรัสต์ได้มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น

วันแรกเมื่อวันที	่23	ธันวำคม	2558

สินทรัพย์
บรษิทัและบรษิทัย่อยมุง่เน้นกำรประกอบธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์	และ
มกีลยทุธ์กำรลงทนุในสนิทรพัย์สองประเภทซึง่ทำงกลุม่ได้ประกอบ
ธรุกิจอสงัหำริมทรพัย์ด้วยพอร์ตโฟลโิอทีส่มดลุระหว่ำงสนิทรพัย์เพือ่

ขำยและสินทรัพย์ที่สร้ำงกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง

สินทรัพย์ที่สร้ำงกำรรับรู้รำยได้อยำ่งต่อเนื่อง

สินทรัพย์ประเภทนี้สรำ้งกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อมุ่งสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน	

1.	 โรงแรมคำเพลลำ	กรุงเทพ
	 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่สรำ้งกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง

พื้นที่ 10	ไร่	2	งำน	80	ตำรำงวำ	(4.2	เอเคอร์)

ประเภท โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่

ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร

จ�ำนวนห้องพัก 101	ห้องสวีท

จุดเด่นโครงกำร •	โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวร่ีที่มีแต่ห้องสวีททั้งหมดและทุกห้องสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น�้ำ 
เจ้ำพระยำได้เป็นอย่ำงดี

•	เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพฯ	ที่มีวิลลำ่ติดริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
•	โครงกำรมีสถำปัตยกรรมที่โดดเด่น	ทันสมัย	และสวยงำม	รวมทั้งเน้นกำรตกแต่งภำยในที่หรูหรำ	และ			 
ให้ควำมเป็นส่วนตัวแก่ผู้เข้ำพักอย่ำงสูงสุด

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวตำ่งชำติ
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2.	 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส	์กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ
	 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส	์จ�ำกัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่สรำ้งกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง

พื้นที่ 22	ไร่	(9	เอเคอร์)

ประเภท โรงแรมสไตล์รีสอร์ทใจกลำงเมือง

ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร

จ�ำนวนห้องพัก 299	ห้อง

จุดเด่นโครงกำร •	กำรออกแบบและตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ทซึ่งมีสวนที่ออกแบบให้มีลักษณะต่ำงกันหลำยรูป 
แบบ

•	โรงแรมมีพื้นที่ประมำณ	22	ไร่	(9	เอเคอร์)	และมีหนำ้กวำ้งติดริมแม่น�้ำเจำ้พระยำถึง	200	เมตร
•	โครงกำรมีสถำปัตยกรรมที่โดดเด่น	ทันสมัย	และสวยงำม	รวมทั้งเน้นกำรตกแต่งภำยในที่หรูหรำ	 
และใช้วัสดุที่มีคุณภำพสูง	กำรจัดวำงที่เป็นเอกลักษณ์	มีกำรใช้งำนพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ

•	ห้องแกรนด์	บอลรมูทีม่พีืน้ทีป่ระมำณ	1,400	ตำรำงเมตร	ซึง่จะเป็นห้องจดัเลีย้งรมิน�ำ้ขนำดใหญ่ทีส่ดุ 
ในกรุงเทพฯ

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ

3.	 โรงเรียนนำนำชำติ	คอนคอร์เดีย	กรุงเทพ

	 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท	คันทรี	่กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่สรำ้งกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง

พื้นที่ 16	ไร่	2	งำน	18.6	ตำรำงวำ

ประเภท โรงเรียนนำนำชำติชั้นน�ำ

ที่ตั้ง ถนนพระรำมสำม	วงแหวนอุสำหกรรม	เขตช่องนนทรี	กรุงเทพมหำนคร

จ�ำนวนนักเรียนสูงสุด 1,750	คน

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
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สินทรัพย์เพื่อขำย

บริษัทวำงต�ำแหน่ง	“สินทรัพย์เพื่อขำย”ด้วยเอกลักษณ์โครงกำร	“ดีที่สุดในกลุ่ม	(Best	in	Class)”และ	“ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลก�ำไร 
ที่เหนือกว่ำ”	และสินทรัพย์เพื่อขำยท�ำให้กำรพัฒนำโครงกำรไม่เพียงแค่สร้ำงรำยได้ที่สูงกว่ำ	แต่ท�ำให้บริษัทเป็นบริษัทอสังหำริมทรัพย์ที่ม ี
ลักษณะเฉพำะ

1.	 โฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ	์กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ
	 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส	์จ�ำกัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขำย

ประเภท ที่อยู่อำศัย

ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร

รำยละเอียดโครงกำร อำคำรชุดพักอำศัยสูง	73	ชั้น	จ�ำนวน	366	ยูนิต	โดยคำดว่ำจะแบ่งเป็น
ห้องพักแบบ	1	ห้องนอน	จ�ำนวน	38	ยูนิต	
ห้องพักแบบ	2	ห้องนอน	จ�ำนวน	235	ยูนิต	
ห้องพักแบบ	3	ห้องนอน	จ�ำนวน	55	ยูนิต	
ห้องพักแบบ	4	ห้องนอน	จ�ำนวน	29	ยูนิต	
ห้องพักแบบ	5	ห้องนอน	(Duplex)	จ�ำนวน	3	ยูนิต
เพ้นท์เฮำส์	จ�ำนวน	6	ยูนิต	

จุดเด่นโครงกำร • อำคำรที่อยู่อำศัย	73	ชั้น	จ�ำนวน	366	ยูนิต	ที่สำมำรถมองเห็นวิวแม่น�้ำและวิวของเมืองโดยไม่มี
สิง่บดบงั	และผูพ้กัอำศยัสำมำรถใช้บรกิำรจำกโรงแรมในโครงกำรเจ้ำพระยำเอสเตทอย่ำงโรงแรม
คำเพลลำ	กรุงเทพและโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจำ้พระยำ

•	ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง	 ซึ่งเป็นถนนสำยแรกของประเทศไทย	ที่มีควำมส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์
และมีควำมสะดวกสบำยในกำรอยู่อำศัย

•	ตั้งอยู่ในจุดที่เดินทำงสะดวก	สำมำรถเดินหรือโดยสำรเรือเพื่อไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำ	 BTS	 และอยู่
ห่ำงจำกทำงด่วนถนนจันทร์เพียง	5	นำที	

•	แนวคิดในกำรสร้ำงอำคำรทั้งหมดคือกำรออกแบบให้ทุกห้องเป็นห้องหัวมุม	 เพื่อให้ผู้พักอำศัยได้
ดื่มด�่ำกับทัศนียภำพของแม่น�้ำและเมืองกรุงเทพฯ	อย่ำงเต็มตำ

•	โครงกำรโฟร์ซีซั่นส	์ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	ออกแบบเพื่อกำรใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครด้วยกำรรวมกำร
บริกำรที่มีชื่อเสียงและเอ็กซ์คลูซีฟจำกโฟร์ซีซั่นส์กับสิ่งอ�ำนวนควำมสะดวกที่ได้รับแรงบันดำลใจ
จำกโรงแรม

พื้นที่ขำย ประมำณ	64,000	ตำรำงเมตร

รำคำขำยเฉลี่ย ประมำณ	380,000	บำทต่อตำรำงเมตร

มูลค่ำโครงกำร ประมำณ	21,000	ล้ำนบำท	

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ลูกค้ำชำวไทยและชำวตำ่งชำติ

กำรก่อสรำ้ง คำดว่ำแล้วเสร็จในปี	2563
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2.	 โครงกำร	โพรวิแนนซ์	พระรำม	3

	 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท	คันทรี	่กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขำย

ประเภท ที่อยู่อำศัย

ที่ตั้ง ถนนพระรำมสำม	-	วงแหวนอุตสำหกรรม	เขตช่องนนทรี	กรุงเทพมหำนคร

รำยละเอียดโครงกำร รำยละเอียดอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

กำรก่อสรำ้ง คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี	2566

3.	 โครงกำรอิลีเม้นท์	ศรีนครินทร์

	 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท	คันทรี	่กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขำย

ประเภท ที่อยู่อำศัย

ที่ตั้ง ซอยสุภำพงษ์	1	แยก	6	(ศรีนครินทร์	40)	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพมหำนคร	

พื้นที่ 13	ไร่	89	ตำรำงวำ	(5.23	เอเคอร์)

พื้นที่ขำย 45,000	ตำรำงเมตร

รำยละเอียดโครงกำร อำคำรชุดพักอำศัยสูง	8	ชั้น	จ�ำนวน	7	อำคำร	ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องชุดเพื่อพักอำศัยแบบ	1-2	ห้อง
นอน	และเพื่อกำรพำณิชย์	รวม	1,059	ยูนิต	

จุดเด่นโครงกำร โครงกำรต้ังอยู่บนถนนศรีนครินทร์ในซอยสุภำพงษ์	 1	 แยก	 6	 อยู่ตรงข้ำมกับห้ำงสรรพสินค้ำ
ซีคอนสแควร์	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยสระว่ำยน�้ำขนำดใหญ่	 ห้องออกก�ำลังกำย	 สวน
พักผ่อนขนำดใหญ่	ร้ำนค้ำ	และอื่นๆ

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย กลุ่มครอบครัวที่มีรำยได้ระดับล่ำงถึงปำนกลำง	รำยรับรวมต่อเดือน	35,000	บำท	ขึ้นไป	

รำคำขำยเฉลี่ย ประมำณ	60,000	บำทต่อตำรำงเมตร

มูลค่ำโครงกำร ประมำณ	2,700	ล้ำนบำท

ระยะเวลำด�ำเนินกำร กำรก่อสร้ำงโครงกำรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	และได้ขำยหมดและปิดโครงกำรแล้วในป	ี2561

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

4.	 โครงกำร	Ovingdean

	 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท	ซีจียูเค	1	จ�ำกัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขำย

ประเภท ที่ดิน	อำคำร	และสิ่งปลูกสร้ำง

ที่ตั้งทรัพย์สิน เมืองไบรตัน	ประเทศสหรำชอำณำจักร

พื้นที่ให้เช่ำ 881,654	ตำรำงฟุต

รำยละเอียดโครงกำร ที่ดิน	อำคำร	และสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวเพื่อประกอบธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ

อัตรำกำรเช่ำ 100%

ระยะเวลำสัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำสิ้นสุดปี	2575

5.	 โครงกำร	Anchorage	Point

	 รำยละเอียดโครงกำร

บริษัท บริษัท	เอพียูเค	จ�ำกัด

ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขำย

ประเภท อำคำรศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)

ที่ตั้งทรัพย์สิน เมืองลอนดอน	ประเทศสหรำชอำณำจักร

สถำนะ สัญญำเช่ำระยะยำวสิน้สดุสญัญำในปี	2576	โดยมอีตัรำกำรเช่ำ	100%	และเม่ือวนัที	่21	สงิหำคม	2558	 
บริษัทมีมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2558	ให้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท	เอพียูเค	
จ�ำกัด	ให้แก่กองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์	เอ็มเอฟซี	อินดัสเตรียล	ซึ่งเป็นกองทรัสต์
เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์กองแรกของประเทศไทยทีม่สีนิทรัพย์อยูใ่นต่ำงประเทศ	ซึง่แล้วเสรจ็
เมือ่วนัที	่15	ธนัวำคม	2558	และกองทรสัต์ได้มีกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น
วันแรกเมื่อวันที	่23	ธันวำคม	2558
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โครงสรำ้งรำยได้ 

โครงสรำ้งรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

รำยได้ ด�ำเนิน
กำรโดย

ส�ำหรับปี
2560

ส�ำหรับปี
2561

ส�ำหรับปี
2562

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

รำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุด บริษัท	
LH

908.59
-

82.03
-

244.06
-

66.03
-

7.79
404.61

0.82
42.54

รำยได้คำ่นำยหน้ำ บริษัท 1.06 0.10 0.47 0.13 - -

รำยได้คำ่เชำ่จำกอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน

CGUK1 52.51 4.74 51.39 13.9 47.36 4.98

รำยได้ดอกเบี้ย บริษัท 3.15 0.28 5.22 1.41 3.56 0.37

LH 1.90 0.17 1.53 0.50 1.33 0.14

LURH 0.18 0.02 - - - -

LWR 0.18 0.02 - - - -

LWH 0.17 0.02 - - - -

CER 0.12 0.01 0.12 0.42 0.28 0.03

CGUK1 0.03 - 0.08 0.02 0.18 0.02

BCE - - 1.86 0.03 1.91 0.20

รำยได้เงินปันผล บริษัท 4.24 0.38 5.36 1.45 - -

ก�ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

CGUK1 4.35 0.39 - - - -

ก�ำไร	(ขำดทนุ)	จำกอตัรำแลกเปลีย่น
เงินตรำต่ำงประเทศ

บริษัท (0.19) (0.02) 43.22 11.69 (129.45) (13.61)

LH 125.03 11.29 8.1 2.19 601.53 63.25

CGDDP - - (0.01) (0.00) 0.10 0.01

BCE - - (0.14) (0.04) (3.47) (0.36)

CGUK1 - - - - (0.01) (0.00)

HK 0.02 - - - - -

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน ่ำยเงินลงทุน 
ชั่วครำว

บริษัท - - - - 2.20 0.23

ก�ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน 
ชัว่ครำว

บริษัท - - 0.50 0.14 - -

รำยได้อื่น บริษัท 1.98 0.18 0.77 0.21 0.66 0.07

LH 4.32 0.39 7.11 1.92 11.22 1.18

BCE - - - - 1.13 0.12

รวมรำยได้ 1,107.64 100.00 369.64 100.00 951.08 100.0

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสรำ้งรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์หลักดังนี้

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

รำยได้

ส�ำหรับปี
2560

ส�ำหรับปี
2561

ส�ำหรับปี
2562

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

รำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุด 908.59 82.03 244.06 66.03 412.40 43.36

รำยได้คำ่นำยหน้ำ 1.06 0.10 0.47 0.13 - -

รำยได้คำ่เช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 52.51 4.74 51.39 13.9 47.36 4.98

รำยได้ดอกเบี้ย 5.73 0.52 8.82 2.39 7.27 0.76

รำยได้เงินปันผล 4.24 0.38 5.36 1.45 - -

ก�ำไรจำกกำรปรับมลูค่ำยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน

4.35 0.39 - -
- -

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 124.86 11.27 51.16 13.84 468.70 49.29

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว - - - - 2.20 0.23

ก�ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนชั่วครำว - - 0.50 0.14 - -

รำยได้อื่น 6.30 0.57 7.87 2.13 13.15 1.38

รวมรำยได้ 1,107.64 100.00 369.64 100.00 951.08 100.00
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1. ภาพรวมธุรกิจ
บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัท”)	 
หรือ	 CGD	 ด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวเนื่องกับอสังหำริมทรัพย์ใน
ด้ำนกำรพัฒนำและกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์	 ทั้งในและต่ำง
ประเทศ	 ตั้งแต่ปี	 2553	 เป็นต้นมำ	 ในส่วนของกำรพัฒนำธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัย์ในปี	2558	นบัว่ำบรษิทัประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงสงู
จำกกำรเปิดตวัโครงกำรโฟร์ซซีัน่ส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรงุเทพ	ณ	
แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ซึง่เป็นโครงกำรแบบผสมผสำนรมิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	 
โดยโครงกำรได้รับกำรตอบรับท่ีดีมำกในวงกว้ำงหลังเปิดตัวไปใน
เดือนมกรำคม	 2558	 สำมำรถท�ำลำยสถิติหลำยด้ำนของธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ไทย	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องรำคำหรือกำรทุบสถิติยอด
ขำยสูงสุดในโรดโชว์ต่ำงประเทศ	 ที่ส�ำคัญคือโครงกำรโฟร์ซีซั่นส์	 
ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรงุเทพ	ณ	แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ได้รับกำรยอมรบัว่ำ
เป็นบรรทดัฐำนใหม่ส�ำหรบัโครงกำรท่ีพกัอำศยัระดบัซเูปอร์ลกัชวัรี่ 
ในเอเชีย	 ควำมส�ำเร็จเหล่ำน้ีย่อมมีผลต่อรำคำของยูนิตที่เหลืออยู่
ท�ำให้บริษัทสำมำรถสร้ำงรำยได้ที่สูงมำกขึ้นในอนำคต	 โดยมียอด
จองจำกกำรเปิดขำยโฟร์ซีซั่นส	์ ไพรเวท	 เรสซิเด้นซ	์ กรุงเทพ	 ณ	 
แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 อย่ำงต่อเน่ืองนับตั้งแต่เปิดตัวโครงกำรในเดือน
มกรำคม	 2558	 จนถึงปัจจุบัน	 และในส่วนของโครงกำรอิลีเม้นท	์ 
ศรีนครินทร์	 ได้ท�ำกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จในช่วงปลำยปี	 2558	
และมีกำรขำยรวมถึงโอนกรรมสิทธิ์อยำ่งต่อเนื่อง	โดยในระหว่ำงปี	 
2561	 บริษัทได้ปิดกำรขำยส�ำหรับโครงกำรอิลีเม้นท	์ ศรีนครินทร์
แล้ว	 อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรเตรียมกำรเปิด
ตวัโครงกำรใหม่เพือ่สร้ำงรำยได้ให้กบับริษทัต่อไป	ส�ำหรับธรุกจิด้ำน
กำรลงทนุ	ในระหว่ำงปี	2559	บริษทั	ซจียีเูค	1	จ�ำกดั	ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยทีบ่รษิทัลงทุนโดยผ่ำนบริษทั	ลดีดิง้	สคลู	พำร์ทเนอร์ชพิ	จ�ำกดั	
(บริษทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ร้อยละ	96.45)	ได้เข้ำซือ้ทรพัย์สนิ	ต้ังอยู่
ที่เมืองไบรตัน	ประเทศอังกฤษ	ประกอบด้วยที่ดิน	20.24	เอเคอร์	 
(ประมำณ	881,654	ตำรำงฟุต)	อำคำรเรียน	หอพัก	สิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกรวมทัง้ระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ	มลูค่ำ	842	ล้ำนบำท	 
ทรัพย์สินดังกล่ำวได้มีสัญญำเชำ่กับผู้เช่ำรำยหนึ่งซึ่งใช้ทรัพย์สินดัง
กล่ำวในกำรประกอบธุรกิจโรงเรียนโดยสัญญำเช่ำมีอำยุคงเหลือ
ประมำณ	13	ป	ีซึ่งปี	2560,	2561	และ	2562	สร้ำงรำยได้ให้กับ
กลุ่มบริษัทได้ถึง	52.5,	51.4	และ	47.4	ล้ำนบำท

ภำพรวมธุรกิจในปี 2562

บรษิทั	คนัทรี	่กรุป๊	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	และบรษิทัย่อย	 
(“กลุ่มบริษัท”)	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	 2562	 โดยมี
ขำดทุนสุทธิจ�ำนวน	 434.5	 ลำ้นบำท	 ขำดทุนลดลงร้อยละ	 19.9	
จำกปีทีผ่่ำนมำ	และรำยได้รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ	157.3	จำกปีทีผ่่ำนมำ	 
ซึ่งสำเหตุหลักเกิดจำกกำรเริ่มรับรู้รำยได้ของโครงกำรโฟร์ซีซั่นส	์ 
ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำในไตรมำสที่	4		
และบริษัทรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	2562	โดยมีขำดทุน
สทุธ	ิ526.7	ล้ำนบำท	ขำดทนุเพิม่ข้ึนร้อยละ	127.5	จำกปีทีผ่ำนมำ	
และรำยได้รวมลดลงร้อยละ	62.1	จำกปีท่ีผ่ำนมำ	ซึง่สำเหตหุลกัเกดิ
จำกโครงกำรอิลีเม้นท	์ศรีนครินทร์	ซึ่งได้ปิดโครงกำรลงในปี	2561

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญในปี 2562

•	 โครงกำรเจ้ำพระยำ	 เอสเตท	 มีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำง
ไปอย่ำงมำก	 ซึ่งทั้ง	 3	 โครงกำรที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร
เจ้ำพระยำ	เอสเตท	ซึ่งประกอบด้วย	

	 1)		 โครงกำรโฟร์ซีซั่นส์	 ไพรเวท	 เรสซิเด้นซ์	 กรุงเทพ	 ณ	
แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์เพื่อขำย	ได้เริ่มรับรู้	 
รำยได้ในไตรมำส	4	

	 2)		โรงแรมคำเพลลำ	 กรุงเทพ	 ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์เพื่อรับ
รู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง	 คำดว่ำกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและ
เริ่มรับรู้รำยได้ในปี	2563	

	 3)		โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ซึ่งจัด
เป็นสินทรัพย์เพื่อรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง	 คำดว่ำกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รำยได้ในปี	2563

•	 โครงกำรพระรำม	3	ซึ่งมีกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินที่เป็นที่ดินใน
ระหว่ำงปี	 2560	 นั้น	 ในปี	 2561	 ได้มีควำมคืบหนำ้ในกำร
วำงแผนด�ำเนนิธรุกิจไปอย่ำงมำก	โดยในประชมุคณะกรรมกำร
ของบริษัท	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที	่21	มกรำคม	2562	ได้
มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงกำรโรงเรียนนำนำชำติบน
ที่ดินขนำด	16	ไร่	2	งำน	18.6	ตำรำงวำ	จำกที่ดินทั้งหมด
ของโครงกำร	โดยมีเงินลงทุนจ�ำนวนไม่เกิน	3,742	ล้ำนบำท	

(ไม่รวมมูลคำ่ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท)	

ค�ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

2. ผลการด�าเนินงาน

รำยได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวมส�ำหรับ	 ปี	 2561	 และ	 2562	
จ�ำนวน	369.6	ล้ำนบำทและ	951.1	ล้ำนบำท	เพ่ิมขึน้ร้อยละ	157.3	
และมีรำยได้รวมในปี	2560	และ	2561	จ�ำนวน	1,107.6	ล้ำนบำท
และ	369.6	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	หรอืลดลงร้อยละ	66.6	รำยได้ส่วน
ใหญ่มำจำกกำรขำยอำคำรชุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ	66.0	 และร้อยละ	 
43.4	ของรำยได้รวมส�ำหรับปี	2561	และ	2562	ตำมล�ำดบั	และคดิ
เป็นร้อยละ	82.0	ของรำยได้รวมส�ำหรับปี	2560	ส่วนที่เหลือเป็น
รำยได้อื่นเช่น	รำยได้เงินปันผล	ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ	รำยได้ค่ำเช่ำจำกอสงัหำรมิทรัพย์เพือ่กำรลงทนุ	เป็นต้น	

• รำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุด 

	 บริษัทเริ่มรับรู ้รำยได ้จำกกำรขำยอำคำรชุดอิลีเม ้นท	์ 
ศรีนครินทร	์ตั้งแต่ไตรมำสที	่4	ของปี	2556	โดยได้ปิดกำร
ขำยเฟสสดุท้ำยของโครงกำรในปี	2561	ซึง่มกีำรทยอยรบัรูร้ำย
ได้จำกโครงกำรดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ืองจนเสรจ็สิน้ในต้นปี	2562	
และบริษัทเริ่มรับรู้รำยได้จำกโครงกำร	 โฟร์ซีซ่ันส์	 ไพรเวท	 
เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ในไตรมำสที่	4	ของ
ป	ี2562	 โดยส�ำหรับ	ปี	 2562	บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย	
อำคำรชุด	412.4	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	69.0	เปรียบเทียบ
กับป	ี2561	ที่มีรำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุด	244.1	ลำ้นบำท	
สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกลุ่มบริษัทเริ่มรับรู้รำยได้จำกกำรขำย
อำคำรชุดโครงกำรโฟร์ซีซั่น	ไพรเวท	เรสซิเด้นท์	กรุงเทพ	ณ	
แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	จ�ำนวน	404.6	ล้ำนบำท	ถึงแม้ว่ำบริษัทจะมี 
รำยได ้จำกกำรขำยอำคำรชุดของโครงกำร	 อิลี เม ้นท ์	 
ศรีนครินทร์	 ลดลงจ�ำนวน	 236.3	 ล้ำนบำท	 เนื่องจำกปิด
โครงกำรไปในป	ี2561	และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	 
2561	 บริษัทมีรำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิ	์ จ�ำนวน	 244.1	
ล้ำนบำท	 ลดลงร้อยละ	 73.1	 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลำ
เดยีวกนัของปี	2560	ทีม่รีำยได้จำกกำรขำยอำคำรชดุ	908.6	
ล้ำนบำท	 ทั้งนี้ยอดขำยลดลงสืบเนื่องจำกโครงกำร	 อิลีเม้นท	์
ศรีนครินทร	์ได้ปิดกำรขำยลงในปี	2561

• รำยได้อื่น 

	 ในปี	2561	และ	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นอยู่
ที่	125.6	ลำ้นบำท	และ	538.7	ลำ้นบำท	ตำมล�ำดับ	เพิ่มขึ้น	 
413.1	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ	 328.9	
สำเหตุหลักเป็นผลมำจำกก�ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ	 โดยปี	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรจำก
อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศจ�ำนวน	468.7	ล้ำนบำท	 
เพิม่ขึน้	417.5	ล้ำนบำท	หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้ร้อยละ	816.2	
เปรียบเทียบกับปี	 2561	 ที่มีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
ตรำต่ำงประเทศจ�ำนวน	 51.2	 ล้ำนบำท	 โดยสำเหตุส�ำคัญที่
ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ	 
คือกำรที่ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	 ประกอบ
กับบริษัทย่อยในประเทศมีกำรกู้ยืมเงินในสกุลดอลลำร์สหรัฐ
เพิม่ขึน้	ตำมควำมคบืหน้ำของกำรก่อสร้ำงโครงกำรเจ้ำพระยำ	 
เอสเตท	ซึ่งมีควำมคืบหน้ำไปมำกในปี	2562	ส�ำหรับรำยกำร 
อื่นๆ	ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 ในปี	2560	และ	2561	บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รำยได้อื่น
จ�ำนวน	 199.1	 ลำ้นบำท	 และ	 125.6	 ลำ้นบำท	 ตำมล�ำดับ	
ลดลงจ�ำนวน	73.5	ล้ำนบำท	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	36.9	
เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2560โดยสำเหตุหลักมำจำกก�ำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศลดลงจ�ำนวน	73.7	ล้ำน
บำท	เนื่องจำกในระหว่ำงปี	2560	ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นมำก	 
ในขณะท่ีปี	 2561	 เงินบำทแข็งค่ำข้ึนน้อยกว่ำเม่ือเปรียบ
เทียบกับปี	2560	ทั้งนี้บริษัทย่อยในประเทศมีกำรกู้ยืมเงินใน
สกุลดอลลำร์สหรัฐเพิ่มขึ้นตำมควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำง
โครงกำรเจ้ำพระยำ	 เอสเตท	 ซึ่งมีควำมคืบหน้ำไปมำกใน
ระหว่ำงปี	 2561	 ส�ำหรับรำยกำรอื่นๆ	 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	

สรุปรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ปี ควำมเห็น/ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

สิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2560 ถูกต้องตำมควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

สิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2561 ถูกต้องตำมควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

สิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2562 ถูกต้องตำมควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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คำ่ใช้จ่ำย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	
ธันวำคม	2561	และ	2562	จ�ำนวน	912.4	ล้ำนบำท	และ	1,341.9	
ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	เพิ่มขึ้น	429.5	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นกำรเพิ่ม
ขึน้ร้อยละ	47.1	และมีค่ำใช้จ่ำยรวมส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	
2560	และ	2561	จ�ำนวน	1,304.0	ล้ำนบำทและ	912.4	ล้ำนบำท	
ตำมล�ำดับ	หรือลดลงร้อยละ	30.0

ค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่มำจำกต้นทุนขำยอำคำรชุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ	
49.2	ของรำยได้รวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2560	ส่วน
ที่เหลือเป็น	ต้นทุนทำงกำรเงิน	ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย	ค่ำใช้จำ่ย
ในกำรขำยและบริหำร	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร	 และ
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนต่ำงประเทศ	 ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยส่วน
ใหญ่ส�ำหรับปี	2561	และ	2562	มำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ	56.6	และ	ร้อยละ	48.8	ของรำยได้รวม	ตำมล�ำดับ	
และมต้ีนทนุขำยอำคำรชดุซึง่คดิเป็นร้อยละ	39.8	และ	ร้อยละ	19.1	
ของรำยได้รวม	ตำมล�ำดบั	ซ่ึงสอดคล้องกบักำรลดลงของรำยได้จำก
กำรโอนกรรมสิทธิอำคำรชุดของโครงกำร	อิลีเม้นท	์ศรีนครินทร์

• ต้นทุนขำยอำคำรชุด

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2561	และ	2562	บริษัท
มีต้นทุนขำยอำคำรชุดจ�ำนวน	 146.9	 ล้ำนบำท	 และ	 181.5	
ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นร้อยละ	60.2	และ	44.0	ของ
รำยได้อำคำรชุด	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อย
ละ	39.8	และ	56.0	ของรำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุด	ตำม
ล�ำดับ

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2560	และ	2561	บริษัท
มีต้นทุนขำยอำคำรชุดจ�ำนวน	544.4	ล้ำนบำท	และ	146.9	
ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นร้อยละ	59.9	และ	60.2	ของ
รำยได้อำคำรชุด	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อย
ละ	40.1	และ	39.8	ของรำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุด

• ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย

	 ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย	ประกอบด้วยค่ำนำยหน้ำ	ค่ำใช้จำ่ย
ทำงกำรตลำด	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย	 ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรโอนกรรมสิทธิ์	 และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
31	ธันวำคม	2561	และ	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุน
ในกำรจัดจ�ำหนำ่ยจ�ำนวน	180.5	ล้ำนบำท	และ	183.0	ล้ำน
บำท	ตำมล�ำดับ	 โดยต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	 
2.5	 ล้ำนบำท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.4	 โดยต้นทุนในกำร
จัดจ�ำหน่ำยหลักท่ีเกิดข้ึนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวำคม	 
2562	 มำจำกค่ำใช้จ ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงกำร
ตลำดของโครงกำรโฟร์ซีซั่นส	์ ไพรเวท	 เรสซิเด้นซ	์ กรุงเทพ	 
ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2561	บริษัท
และบรษิทัย่อยมต้ีนทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำยจ�ำนวน	286.5	ล้ำน
บำท	และ	180.5	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยต้นทุนในกำรจัด
จ�ำหน่ำยลดลงจ�ำนวน	106	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	37.0	
ซึ่งสอดคล้องกับโครงกำร	 อิลีเม้นท์	 ศรีนครินทร์	 ได้ปิดกำร
ขำยในระหว่ำงปี	 2561	 ประกอบกับมีกำรกิจกรรมทำงกำร
ตลำดของโครงกำร	โฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	
ณ	แม่น�้ำเจำ้พระยำ	ลดลง

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	 ประกอบด้วยเงินเดือน	 ค่ำใช้จ่ำย
สำธำรณูปโภค	ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ	ค่ำเสื่อมรำคำ	ค่ำใช้จำ่ย
เบด็เตลด็	และค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ	ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	 
2561	 และ	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจ�ำนวน	209.2	ลำ้นบำท	และ	464.4	ลำ้นบำท	ตำม
ล�ำดับ	โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	255.2	ลำ้น
บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	122.0	สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่ม
ขึน้ของค่ำใช้จ่ำยเพือ่เตรยีมกำรเปิด	โรงแรมคำเพลลำ	กรงุเทพ	
และโรงแรม	โฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ซึ่งคำด
ว่ำจะเปิดด�ำเนินกำรในไตรมำส	2	ปี	2563

ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2560	และ	2561	บริษทัและ
บริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ�ำนวน	 207.4	 ล้ำนบำท	 
และ	209.2	ลำ้นบำท	ตำมล�ำดับ	โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
เพิม่ขึน้จ�ำนวน	1.8	ล้ำนบำท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	0.9	โดยค่ำใช้
จ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ส่วนใหญ่มำกจำกจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำตอบแทน
พนักงำนและผู้บริหำร

• ต้นทุนทำงกำรเงิน

	 ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธันวำคม	2561	และ	2562	บรษัิทและ
บริษัทย่อยมีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน	330.1	ลำ้นบำท	และ	
454.6	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	ซึง่เพ่ิมขึน้จ�ำนวน	124.5	ล้ำนบำท
หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	37.7	สำเหตหุลกัเกดิจำกกำรทีบ่ริษทัออก
ตัว๋แลกเงนิ	กำรออกหุ้นกูร้ะยะยำว	และกำรกูย้มืเงนิระยะยำว	 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	 และใช้เพื่อขยำยธุรกิจของกลุ่ม
บรษิทั	ท้ังนี	้ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษิทัและบริษทัย่อย	 
มอีตัรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบีย้เท่ำกบั	0.21	เท่ำ	เพิม่
ขึ้นจำก	(0.54)	เท่ำ	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2561	สำเหตุหลัก
มำจำกในปี	 2562	 มีกำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย	
ภำษีเงินได	้ค่ำเสื่อมรำคำ	และคำ่ตัดจ�ำหน่ำยจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของรำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุดอย่ำงมีนยัส�ำคัญจำกโครงกำร
โฟร์ซีซั่น	ไพรเวท	เรสซิเด้นท์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจำ้พระยำ	
ประกอบกบับริษทัและบริษทัย่อยมกี�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น
เงินตรำต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ค�ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2560	และ	2561	บริษัท
และบริษัทย่อยมีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน	 211.4	 ล้ำนบำท
และ	 330.1	 ล้ำนบำท	 ตำมล�ำดับ	 ซึ่งเพิ่มข้ึนจ�ำนวน	 118.7	
ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	56.1	สำเหตุหลักเกิดจำกกำรที่
บริษัทออกตั๋วแลกเงิน	 กำรออกหุ้นกู้ระยะยำว	 และกำรกู้ยืม
เงินระยะยำว	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	 และใช้เพื่อขยำย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัท
และบรษิทัย่อยมอีตัรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบ้ียเท่ำกบั	 
(0.54)	เท่ำ	ลดลงจำก	0.45	เทำ่	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	 
สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยภำษี 
เงินได	้ค่ำเสื่อมรำคำ	และค่ำตัดจ�ำหน่ำยจำกกำรลดลงอย่ำงมี
นัยส�ำคัญของรำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุดโครงกำร	อิลีเม้นท	์
ศรีนครินทร	์สืบเนื่องจำกกำรปิดกำรขำยในป	ี2561

• รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้

	 ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2561	บรษิทัและบรษิทัย่อยมี
รำยได้ภำษีเงนิได้จ�ำนวน	0.3	ล้ำนบำท	ในขณะทีส่�ำหรับปีสิน้สดุ 
วนัที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษัิทและบรษิทัย่อยมค่ีำใช้จ่ำยภำษี 
เงินได้จ�ำนวน	 43.7	 ล้ำนบำท	 โดยคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินเพิ่มขึ้น 
จ�ำนวน	44.0	ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12,780.2	สำเหตุ 
หลักมำจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุดโฟร์ซีซั่น	 
ไพรเวท	เรสซิเด้นท	์กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจำ้พระยำ	ในปี	2562

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2560	และ	2561	บริษัท
และบรษัิทย่อยมีรำยได้ภำษเีงนิได้จ�ำนวน	3.00	ล้ำนบำท	และ	 
0.3	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยรำยได้ภำษีเงินได้ลดลงจ�ำนวน	 
2.7	 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ	 88.5	 สำเหตุหลักมำจำกใน
ระหว่ำงปี	2560	บรษิทั	ซจียูีเค	1	จ�ำกดั	สำมำรถใช้สทิธปิระโยชน์ 
ทำงภำษีจำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้

• ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่ 31	ธันวำคม	2561	และ	31	ธันวำคม	 
2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิจ�ำนวน	 542.4	
ล้ำนบำท	และ	434.5	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	โดยขำดทนุสทุธลิด
ลงจ�ำนวน	107.9	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	19.9	สำเหตหุลกั
มำจำกในปี	2562	มกีำรเพิม่ขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยอำคำร
ชดุอย่ำงมนียัส�ำคญัจำกโครงกำรโฟร์ซซีัน่	ไพรเวท	เรสซเิด้นท์	
กรงุเทพ	ณ	แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ประกอบกบับรษิทัและบรษิทัย่อย
มกี�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศทีเ่พิม่ขึน้อย่ำง
มนียัส�ำคญัเช่นกนั	ส่งผลให้	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษัิท
และบริษัทย่อย	มีอัตรำขำดทุนสุทธิร้อยละ	45.68	ลดลงจำก
อัตรำขำดทุนสุทธิร้อยละ	146.75	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2561

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวำคม	2560	และ	2561	บริษัท
และบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิจ�ำนวน	193.4	ล้ำนบำท	และ	 

542.4	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ซึ่งขำดทุนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	349	
ล้ำนบำท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	180.5	สำเหตหุลกัมำจำกกำรลด
ลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญของรำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุดโครงกำร	 
อลิเีม้นท์	ศรนีครนิทร์	สบืเนือ่งจำกกำรปิดกำรขำย	จงึส่งผลให้
รำยได้ลดลงจ�ำนวน	664.5	ลำ้นบำท	หรือลดลงร้อยละ	73.1	
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลำเดยีวกนัของปี	2560	ส่งผล
ให้	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำ
ขำดทุนสุทธิร้อยละ	 146.75	 เพิ่มขึ้นจำกอัตรำขำดทุนสุทธ ิ
ร้อยละ	17.46	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

3. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	
จ�ำนวน	28,905.1	ล้ำนบำท	เม่ือเทยีบกบั	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	 
ที่มีสินทรัพย์รวมที่	 24,344.0	 ล้ำนบำท	 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	 
4,561.1	ลำ้นบำท	คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	18.7	โดยสินทรัพย์หลัก 
ที่เพิ่มขึ้นมำจำกที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงและ
สำธำรณูปโภค	จ�ำนวน	2,427.6	ลำ้นบำท	โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	41.5	
สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของที่ดินและต้นทุนโครงกำร
ระหว่ำงก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคของโครงกำร	 โฟร์ซีซั่นส์	 ไพรเวท	 
เรสซิเด้นซ์	 กรุงเทพ	 ณ	 แม่น�้ำเจำ้พระยำ	 และที่ดิน	 อำคำรและ
อปุกรณ์-สทุธ	ิท่ีเพิม่ข้ึน	2,598.0	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	34.1	ซึง่ 
เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรก่อสร้ำงโรงแรมคำเพลลำ	 กรุงเทพ	 และโรง
แรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	 24,344.0	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำก	 ณ	 วันที่	
31	 ธันวำคม	 2560	 จ�ำนวน	 7,561.7	 ลำ้นบำท	 หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ	 45.1	 โดยสินทรัพย์หลักที่เพิ่มข้ึนมำจำกที่ดินและ
ต้นทุนโครงกำร	 ระหว่ำงก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค	 จ�ำนวน	
2,377.0	 ล้ำนบำท	 โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ	 68.6	 จำกปี	 2560	
สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของที่ดินและต้นทุนโครงกำร
ระหว่ำงก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคของโครงกำร	 โฟร์ซีซั่นส์	 ไพร
เวท	 เรสซิเด้นซ์	 กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	และที่ดิน	อำคำร
และอุปกรณ์	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2561	 ที่เพิ่มข้ึนจ�ำนวน	 
3,663.1	ลำ้นบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	92.9	จำกปี	2560	ซึ่งมำจำก
ควำมคืบหนำ้ในกำรก่อสร้ำงของโรงแรม	 คำเพลลำ	 และ	 โรงแรม 
โฟร์ซีซั่นส์	 กรุงเทพ	 ณ	 แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงกำรเจ้ำพระยำ	เอสเตท	นอกจำกนั้นเงินสดและรำยกำรเทียบ
เท่ำเงินสด	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2561	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	1,092.9	
ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	257.1	จำกปี	2560	เป็นผลจำกกระแส
เงินสดจำกกำรที่บริษัทออกหุ้นกู้ระยะยำวเพิ่มเติม	ในป	ี2561	เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	และใช้เพื่อขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัท	
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บรษิทัและบริษทัย่อยมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	
2560	และ	2561	จ�ำนวน	5,405.5	ล้ำนบำทและ	9,398.3	ล้ำนบำท	 
ตำมล�ำดับ	 คิดเป็นร้อยละ	 32.2	 และ	 38.6	 ของสินทรัพย์รวม	 
ตำมล�ำดับ

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมจ�ำนวน	 11,247.7	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 38.9	
ของสินทรัพย์รวมโดยมีรำยละเอียดที่ส�ำคัญ	ดังนี้

• ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที	่ 31	ธันวำคม	

2560	และ	2561	มีจ�ำนวน	1,269.3	ล้ำนบำท	และ	1,932.8	
ล้ำนบำท	 ตำมล�ำดับ	 คิดเป็นร้อยละ	 7.6	 และ	 7.9	 ของ
สินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ	ซึ่งเพิ่มขึ้น	จ�ำนวน	663.5	ลำ้นบำท	
เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	 31	ธันวำคม	2560	สำเหตุที่
ส�ำคัญเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น	 86.5	 ล้ำนบำท	
เงินมัดจ�ำจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงท่ีจ่ำยล่วงหน้ำให้กับผู้รับ
เหมำโครงกำรเจ้ำพระยำ	เอสเตท	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	93.6	ลำ้น
บำท	และเพิม่ขึน้จ�ำนวน	434.2	ล้ำนบำท	จำกกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่จำกสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมำแสดงในลูกหน้ี
กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดง
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562

	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที	่ 31	ธันวำคม	
2562	มีจ�ำนวน	2,362.8	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	8.2	ของ
สินทรัพย์รวม	ซึ่งเพิ่มขึ้น	จ�ำนวน	430.0	ล้ำนบำท	เมื่อเปรียบ
เทียบกับ	ณ	 วันที	่ 31	 ธันวำคม	 2561	 สำเหตุที่ส�ำคัญเกิด
จำก	 เงินมัดจ�ำจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงที่จ่ำยให้กับผู้รับเหมำ
โครงกำรเจำ้พระยำ	เอสเตท	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	309.1	ลำ้นบำท	
ลูกหนี้กรมสรรพำกรเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	169.9	ล้ำนบำท	ในขณะ
ที่คำ่ใช้จ่ำยจำ่ยล่วงหน้ำลดลง	79.9	ล้ำนบำท

• ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสรำ้งและสำธำรณูปโภค

	 ทีด่นิและต้นทนุโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงสำธำรณปูโภค	ณ	วัน
ที	่31	ธนัวำคม	2560	และ	2561	มจี�ำนวน	3,465.7	ล้ำนบำท 
และ	5,842.7	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นร้อยละ	20.7	และ	
24.0	ของสนิทรพัย์รวม	โดยเพ่ิมขึน้ร้อยละ	68.6	จำกปี	2560	
หรือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	 2,377.0	 ล้ำนบำท	 สำเหตุที่ส�ำคัญเกิด
จำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำก่อสร้ำงอำคำรชุดโครงกำร	 โฟร์ซีซั่นส์	 
ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงกำรเจ้ำพระยำ	 เอสเตท	ซึ่งกำรก่อสร้ำงมีควำม
คืบหน้ำไปอยำ่งมำกในปี	2561

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินและ
ต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภคจ�ำนวน	 
8,270.4	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	28.6	ของสนิทรพัย์รวม	โดย
เพิ่มขึ้นร้อยละ	41.6	จำก	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	หรือ

เพิม่ขึน้	จ�ำนวน	2,427.6	ล้ำนบำท	สำเหตทุีส่�ำคญัเกดิจำกเพิม่
ขึน้ของท่ีดนิและต้นทนุโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงสำธำรณปูโภค
ของโครงกำร	โฟร์ซีซัน่ส์	ไพรเวท	เรสซเิด้นซ์	กรงุเทพ	ณ	แม่น�ำ้
เจ้ำพระยำ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรเจ้ำพระยำ	เอสเตท

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่	ณ	วนัที	่31	ธันวำคม	2560	และ	2561	 
มจี�ำนวน	245.4	ล้ำนบำท	และ	1.0	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	คิดเป็น 
ร้อยละ	1.5	และ	0.0	ของสินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ	หรือลดลง 
ร้อยละ	99.6	จำกปี	2560	หรอืลดลงจ�ำนวน	244.4	ล้ำนบำท 
สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่จำก
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนไปแสดงในลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้
หมนุเวยีนอืน่เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรแสดงรำยกำรในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2562

	 ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน	28.4	ลำ้นบำท	คิดเป็นร้อยละ	0.1	ของ
สินทรัพย์รวม	โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	2,728.3	จำก	ณ	วันที่	31	
ธันวำคม	2561	หรือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	27.4	ลำ้นบำท	สำเหตุที่
ส�ำคญัเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองตกแต่งที่
เตรียมน�ำไปติดตั้งในโรงแรมคำเพลลำ	กรุงเทพ	และโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงกำรเจ้ำพระยำ	เอสเตท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

• เงินฝำกธนำคำรที่ใช้เป็นหลักประกัน
	 เงนิฝำกธนำคำรทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2560	 

และ	2561	มจี�ำนวน	1,581.8	ล้ำนบำท	และ	1,764.9	ล้ำนบำท	 
ตำมล�ำดบั	คดิเป็นร้อยละ	9.4	และ	7.2	ของสนิทรพัย์รวม	ตำม 
ล�ำดับ	ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญจ�ำนวน	183.1	ลำ้นบำท	คิด 
เป็นร้อยละ	 11.6	 สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงิน
ฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลักประกันกำรช�ำระเงินตำมสัญญำ
ก่อสร้ำงของโครงกำรเจ้ำพระยำ	เอสเตท

	 ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝำก
ธนำคำรทีใ่ช้เป็นหลกัประกนัจ�ำนวน	1,992.7	ล้ำนบำท	คิดเป็น
ร้อยละ	6.9	ของสนิทรพัย์รวม	โดยเพิม่ขึน้ร้อยละ	12.9	จำก	ณ	 
วันที	่31	ธันวำคม	2561	หรือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	227.8	ล้ำนบำท	 
สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินฝำกธนำคำรที่ใช้
เป็นหลกัประกนักำรช�ำระเงนิตำมสญัญำก่อสร้ำงของโครงกำร
เจ้ำพระยำ	เอสเตท

• เงินลงทุนเผื่อขำย

เงินลงทุนเผื่อขำย	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	2561	และ	 
2562	มีจ�ำนวน	307.1	ลำ้นบำท	219.0	ล้ำนบำท	และ	169.3	
ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	 คิดเป็นร้อยละ	 1.8	 ร้อยละ	0.9	 และ
ร้อยละ	0.6	ของสินทรัพย์รวม	โดยยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	

ค�ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ธนัวำคม	2562	ลดลงจำก	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	จ�ำนวน	
49.7	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	22.7	เกิดจำกกำรวัดมูลคำ่
เงินลงทุนตำมรำคำตลำดซึ่งมีกำรปรับตัวลดลง

• เงินมัดจ�ำจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสรำ้ง

	 เงินมัดจ�ำจำ่ยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560		
2561	และ	2562	มจี�ำนวน	895.5	ล้ำนบำท	895.5	ล้ำนบำท	
และ	895.5	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	คิดเป็นร้อยละ	5.3	ร้อยละ	
3.7	และร้อยละ	3.1	ของสินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ

• อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

	 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	
2561	และ	2562	มีจ�ำนวน	845.7	ล้ำนบำท	789.2	ลำ้นบำท	
และ	744.0	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	คิดเป็นร้อยละ	5.0	ร้อยละ	
3.2	และร้อยละ	2.6	ของสินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ	โดยยอด
คงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	ลดลงจำก	ณ	วันที	่31	
ธันวำคม	2561	จ�ำนวน	45.2	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	5.7	
เกดิจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทนุตำมรำคำตลำดซึง่มกีำรปรบัตวั
ลดลง	และผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ

• ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

	 ทีด่นิ	อำคำรและอปุกรณ์	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2560	2561	และ	 
2562	มีจ�ำนวน	3,945.0	ล้ำนบำท	7,608.1	ล้ำนบำท	และ	 
10,206.1	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ	23.5	ร้อยละ	 
31.3	และร้อยละ	35.3	ของสินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดบั	โดยสำเหตุ 
ท่ีท�ำให้ทีดิ่น	อำคำรและอปุกรณ์เพิม่ขึน้ในแต่ละปีเนือ่งจำกกำร
รับรู้ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงของโรงแรมคำเพลลำ	กรุงเทพ	และโรง
แรมโฟร์ซซีัน่ส์	กรงุเทพ	ณ	แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ 
โครงกำรเจำ้พระยำ	เอสเตท	ท�ำให้ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	 
ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	วันที่	 
31	ธันวำคม	2561	จ�ำนวน	2,598.0	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	34.1

• สิทธิกำรเช่ำ

	 สทิธกิำรเช่ำ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2560	มจี�ำนวน	100	ล้ำนบำท	 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 0.6	 และลดลงทั้งจ�ำนวน	 ณ	 วันที่	 31	
ธันวำคม	 2561	 จำกกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่โดยถูกจัด
ประเภทเป็น	 ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงและ
สำธำรณูปโภค	และจัดประเภทเป็นที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์

• ค่ำควำมนิยม

	 ค่ำควำมนยิม	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2560	2561	และ	2562	มี
จ�ำนวน	3,614.4	ล้ำนบำท	ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ	21.6	ร้อยละ	14.8	 
และร้อยละ	12.5	ของสินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ	ค่ำควำมนิยม 
ดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรรวมธุรกิจแบบย้อนกลับและกำร
ค�ำนวณต้นทุนกำรรวมธุรกิจ	 เนื่องจำกบริษัทมีรำคำยุติธรรม
ของตรำสำรทุนที่มีหลักฐำนสนับสนุนที่ชัดเจนมำกกว่ำ

เนือ่งจำกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์	ดังนัน้จงึใช้
มลูค่ำยตุธิรรมของตรำสำรทนุบรษิทัคนัทร่ี	กรุป๊	ดเีวลลอปเมนท์	 
จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ก่อนกำรรวมธุรกิจเป็นฐำนในกำรค�ำนวณ
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ	 ส่วนต่ำงของต้นทุนกำร
รวมธุรกิจที่สูงกว่ำส่วนได้เสียของผู้ถูกซื้อทำงบัญชีในมูลค่ำ
ยุติธรรมสุทธิแสดงเป็นค่ำควำมนิยม

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	และ	 
2561	มีจ�ำนวน	64.2	ลำ้นบำท	และ	10.5	ลำ้นบำท	ลดลง
จ�ำนวน	 53.7	 ล้ำนบำท	 หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงร้อยละ	
83.7	 สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรจัดประเภทค่ำใช้จ่ำยทำง
ตรงในกำรออกหุ้นกู้รอตัดจ่ำย	 จำกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อ่ืนไปแสดงสุทธิกับหุ้นกู้ระยะยำว	 จึงส่งผลให้สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่นลดลง

	 ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น	จ�ำนวน	13.0	ลำ้นบำท	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	วันที่	
31	ธันวำคม	2561	จ�ำนวน	2.5	ลำ้นบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
23.8	สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกเงินประกันสัญญำที่เกี่ยวของกับ
เรือที่จะน�ำมำให้บริกำรในโครงกำรเจ้ำพระยำ	เอสเตท	จึงส่ง
ผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	 ณ	 วันที	่ 31	 ธันวำคม	 2560	
และ	2561	จ�ำนวน	10,868.2	ลำ้นบำท	และ	19,117.2		ลำ้นบำท	 
ตำมล�ำดับ	หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	8,249.0	ล้ำนบำท	คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ	75.9	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้ง
สิ้นจ�ำนวน	23,861.9	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 
2561	จ�ำนวน	4,744.8	ลำ้นบำท	คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	24.8	

หนี้สินที่ส�ำคัญ	 ได้แก	่ เงินมัดจ�ำและเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกค้ำ	 ตั๋ว
แลกเงิน	เงินกู้ยืมระยะยำว	หุ้นกู้ระยะยำว	เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำง	และ
เงินกู้ยืมระยะยำว	เป็นต้น

หนี้สินหมุนเวียน

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิหมนุเวยีน
ลดลงจำก	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	จ�ำนวน	193.9	ล้ำนบำท	
คิดเป็นร้อยละ	3.7	สำเหตุหลักเกิดจำกในระหว่ำงปี	2561	บริษัท
ได้จ่ำยช�ำระเงินค่ำหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดจ�ำนวน	1,750	ลำ้นบำท	และ
จ่ำยช�ำระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบก�ำหนดอีกจ�ำนวน	 230.2	 ล้ำนบำท	
ถึงแม้ว่ำบริษัทจะได้รับเงินมัดจ�ำรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำจำกกำรขำย
อำคำรชดุโครงกำร	โฟร์ซซีัน่ส์	ไพรเวทเรสซิเด้นซ์	กรงุเทพ	ณ	แม่น�ำ้
เจ้ำพระยำ	เพิ่มอีกจ�ำนวน	1,418.8	ลำ้นบำท	แต่ก็ยังน้อยกว่ำกำร
ลดลงจำกหุน้กู	้และต๋ัวแลกเงนิจงึเป็นเหตใุห้หนีส้นิหมนุเวยีนลดลง	
อย่ำงไรก็ตำม	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อย
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มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระภำระผูกพันเท่ำกับ	(0.41)	เท่ำ	ลดลง
จำก	0.04	เท่ำ	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	สำเหตุหลักเกิดจำก	
บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ำย	ภำษีเงินได้	ค่ำ
เส่ือมรำคำ	และค่ำตัดจ�ำหน่ำยจำกกำรด�ำเนนิงำนในปี	2561	จ�ำนวน	
179.5	ล้ำนบำท	ในขณะที	่บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�ำไรก่อนดอกเบีย้
จ่ำย	ภำษีเงินได	้คำ่เสื่อมรำคำ	และค่ำตัดจ�ำหน่ำยจำกกำรด�ำเนิน
งำนในปี	2560	จ�ำนวน	95.3	ล้ำนบำท

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2562	บรษัิทและบรษัิทย่อยมหีนีส้นิหมนุเวียน
เพิม่ขึน้จำก	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	จ�ำนวน	17,907.6	ล้ำนบำท	
คดิเป็นร้อยละ	356.3	โดยสำเหตหุลกัเกดิจำกกำรจดัประเภทหุ้นกู้
ระยะยำวที่จะครบก�ำหนดช�ำระใน	1	ป	ีจำกหนี้สินไม่หมุนเวียนมำ
เป็นหนี้สินหมุนเวียน	จึงส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	และกำร
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยำวที่จะครบก�ำหนดช�ำระใน	1	ปี	จำกหนี้
สินไม่หมุนเวียนมำเป็นหนี้สินหมุนเวียน	ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่ำวมียอด
เพิม่ขึน้จำก	บรษิทั	แลนด์มำร์ค	โฮลดิง้ส์	จ�ำกดั	ซึง่เป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั	ได้รบักำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิโครงกำร	เจ้ำพระยำ	เอสเตท	 
เพิม่ในระหว่ำงปี	2562	จ�ำนวน	2,791.7	ล้ำนบำท	อย่ำงไรกต็ำม	ณ	
วันที่	31	ธันวำคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถใน
กำรช�ำระภำระผูกพันเทำ่กับ	0.01	เท่ำ	เพิ่มขึ้นจำก	(0.41)	เท่ำ	ณ	
วันที่	31	ธันวำคม	2561	สำเหตุหลักเกิดจำก	บริษัทและบริษัทย่อย 
มกี�ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย	ภำษเีงนิได้	ค่ำเสือ่มรำคำ	และค่ำตดัจ�ำหน่ำย 
จำกกำรด�ำเนนิงำนในปี	2562	จ�ำนวน	96.4	ล้ำนบำท	ในขณะทีบ่รษิทั
และบริษัทย่อยมีผลขำดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ำย	ภำษีเงินได้	ค่ำเสื่อม 
รำคำ	 และค่ำตัดจ�ำหน่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนในปี	 2561	 จ�ำนวน	 
179.5	ล้ำนบำท

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ	วนัที	่31	ธันวำคม	2561	บริษทัและบรษิทัย่อยมีหน้ีสินไม่หมนุเวยีน 
เพิม่ข้ึนจำก	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2560	จ�ำนวน	8,442.8	ล้ำนบำท	
คดิเป็นร้อยละ	149.5	สำเหตหุลกัเกิดจำกในระหว่ำงปี	2561	บรษิทั
ออกหุ้นกู้ระยะยำวเพิ่มขึ้นสุทธิจ�ำนวน	3,700	ล้ำนบำท	เพื่อใช้เป็น
เงนิทนุหมนุเวยีน	และใช้เพือ่ขยำยธรุกจิของกลุม่บรษัิท	ประกอบกบั	 
บริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ได้
รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินโครงกำร	เจ้ำพระยำ	เอสเตท	เพิ่มใน
ระหว่ำงปี	2561	จ�ำนวน4,886.5	ล้ำนบำท	และมีหนี้ค่ำก่อสร้ำง
ระยะยำวเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	688.9	ล้ำนบำท

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษิทัและบรษิทัย่อยมีหน้ีสนิไม่หมนุเวยีน 
ลดลงจำก	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	จ�ำนวน	13,162.8	ล้ำนบำท	 
คิดเป็นร้อยละ	 93.4	 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรจัดประเภทเงินกู้ยืม

ระยะยำวที่จะครบก�ำหนดช�ำระใน	 1	 ปี	 จำกหนี้สินไม่หมุนเวียน
ไปเป็นหนี้สินหมุนเวียน	 และกำรจัดประเภทหุ้นกู้ระยะยำวที่จะ
ครบก�ำหนดช�ำระใน	1	ปี	จ�ำนวน	3,700	ลำ้นบำท	จำกหนี้สินไม่
หมนุเวยีนไปเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน	จงึเป็นเหตใุห้หนีส้นิไม่หมนุเวยีน
สุทธิลดลง

ณ	วันที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษัิทมอีตัรำส่วนหนีส้นิสทุธต่ิอก�ำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่ำย	ภำษีเงินได้	ค่ำเสื่อมรำคม	และค่ำตัดจ�ำหนำ่ย	เท่ำกับ	
233.99	เท่ำ	ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับสูง	เนื่องจำกบริษัทมีหนี้สินสุทธิ 
เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	จ�ำนวน	5,861.35	ล้ำนบำท	จำกกำรเพิ่มขึ้น
ของเจ้ำหนี้กำรค้ำ	และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

โครงสร้ำงเงินทุน

ณ	 วันที	่ 31	 ธันวำคม	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม
จ�ำนวน	10,868.2	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	64.8	ของสนิทรพัย์รวม	 
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	 5,914.1	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	
35.2	ของสินทรัพย์รวม	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	 
1.84	 เท่ำและอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นอยู่ที่	1.36	เท่ำ

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	บรษัิทและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิรวมจ�ำนวน	 
19,117.2	ลำ้นบำท	คิดเป็นร้อยละ	78.5	ของสินทรัพย์รวม	และมี
ส่วนของผูถ้อืหุน้จ�ำนวน	5,226.8	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	21.5	ของ 
สินทรัพย์รวม	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที	่3.66	เท่ำ
และอัตรำส่วนหน้ีสนิทีมี่ภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที	่2.49	
เท่ำ	โดยมีอัตรำส่วนเพิ่มขึ้นจำกปี	2560	โดยมีสำเหตุหลักจำกกำร 
เพิ่มข้ึนของเงินกู้ยืมระยะยำวเพื่อใช้ขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัท	
ประกอบกับ	บริษัท	แลนด์มำร์ค	โฮลดิ้งส	์จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท	 ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพิ่มในระหว่ำงปี	 2561	
เพื่อพัฒนำโครงกำร	เจ้ำพระยำ	เอสเตท

ณ	 วันที	่ 31	 ธันวำคม	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม
จ�ำนวน	23,861.9	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	82.6	ของสินทรพัย์รวม	 
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	 5,043.1	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 
17.4	 ของสินทรัพย์รวม	 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที	่
4.73	เท่ำและอตัรำส่วนหนีสิ้นทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
อยู่ที่	3.23	เท่ำ	โดยมีอัตรำส่วนเพิ่มขึ้นจำกปี	2561	โดยมีสำเหตุ
หลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยำวเพื่อใช้ขยำยธุรกิจของ
กลุม่บรษิทั	ประกอบกบั	บรษัิท	แลนด์มำร์ค	โฮลด้ิงส์	จ�ำกดั	ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทั	ได้รบักำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิเพิม่ในระหว่ำง
ปี	2562	เพื่อพัฒนำโครงกำร	เจ้ำพระยำ	เอสเตท

ค�ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

สภำพคล่อง

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน	 1,518.0	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำกป	ี
2560	จ�ำนวน	1,092.9	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	257.1	โดย
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
จ�ำนวน	358.3	ล้ำนบำท	ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรรับเงินมัดจ�ำและ
เงินรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำจ�ำนวน	1,418.8	ล้ำนบำท	อย่ำงไรกต็ำมได้
ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	534.1	ล้ำนบำท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ถำวร	จ�ำนวน	336.9	ล้ำนบำท	เงินสด
จ่ำยเพ่ือเงนิฝำกธนำคำรทีใ่ช้เป็นหลักประกนัจ�ำนวน	197.2	ล้ำนบำท	 
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำ
เงินจ�ำนวน	 1,316.7	 ล้ำนบำท	 โดยเป็นกำรออกหุ้นกู้ระยะยำว	 
จ�ำนวน	 3,621.7	 ล้ำนบำท	 และมีเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว	 
จ�ำนวน	459.7	ล้ำนบำท	และออกตัว๋แลกเงนิเพิม่จ�ำนวน	147.4	ล้ำนบำท	 
แต่ได้จำ่ยคืนเงินตั๋วแลกเงินที่ครบก�ำหนดจ�ำนวน	410.7	ล้ำนบำท	
และช�ำระคืนหุ้นกู้ระยะยำวจ�ำนวน	2,500	ล้ำนบำท

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน	 274.0	 ล้ำนบำท	 ลดลงจำกสิ้นป	ี
2561	จ�ำนวน	1,243.9	ล้ำนบำท	โดยบริษทัและบรษิทัย่อยใช้เงนิสด
สทุธไิปในกิจกรรมด�ำเนนิงำน	จ�ำนวน	1,512.9	ล้ำนบำท	ซึง่ส่วนใหญ่ 
มำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
และสำธำรณูปโภคจ�ำนวน	472.8	ล้ำนบำท	และมำจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน	465.7	ล้ำนบำท	 
นอกจำกนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้เงินไปในกิจกรรมกำรลงทุน
จ�ำนวน	735.3	ล้ำนบำท	โดยเป็นกำรจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัย์ถำวรเพิม่
เตมิจ�ำนวน	358.9	ล้ำนบำท	และจ่ำยเพือ่เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระ
ผูกพันจ�ำนวน	 366.2	 ล้ำนบำท	 ส�ำหรับกิจกรรมจัดหำเงินบริษัท
และบริษัทย่อยได้รับเงินสดกิจกรรมกำรจัดหำเงินจ�ำนวน	 877.7	

ล้ำนบำท	โดยเป็นกำรออกหุ้นกู้ระยะยำว	จ�ำนวน	500.0	ล้ำนบำท	 
และมีเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว	 จ�ำนวน	 455.2	 ล้ำนบำท	
และออกตั๋วแลกเงินเพิ่มจ�ำนวน	 89.7	 ล้ำนบำท	 แต่ได้จำ่ยคืนเงิน
ตั๋วแลกเงินที่ครบก�ำหนดจ�ำนวน	168.2	ล้ำนบำท

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2561	บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัรำส่วนสภำพ
คล่องเท่ำกับ	1.87	เท่ำ	เพิ่มขึ้นจำก	1.04	เท่ำ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	
2560	สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินหมุนเวียนที่ร้อย
ละ	73.9	สำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
ชุดโครงกำร	 โฟร์ซีซั่นส์	 ไพรเวท	 เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำ
เจ้ำพระยำ	 ซึ่งกำรก่อสร้ำงมีควำมคืบหน้ำไปอย่ำงมำกในปี	 2561	
ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดเพิ่มขึ้นอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกกิจกรรมจัดหำเงินในปี	2561	
ส่งผลให้	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 บริษัทและบริษัทย่อยมี
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ	0.32	เท่ำ	เพิ่มขึ้นจำก	0.08	
เท่ำ	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัรำส่วนสภำพ
คล่องเท่ำกับ	0.49	เท่ำ	ลดลงจำก	1.87	เท่ำ	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	
2561	สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนที่ร้อยละ	
356.3	 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรจัดประเภทหุ้นกู้ระยะยำวที่จะ
ครบก�ำหนดช�ำระใน	 1	 ปี	 และเงินกู้ยืมระยะยำวที่จะครบก�ำหนด
ช�ำระใน	1	ปี	 จำกหนี้สินไม่หมุนเวียนมำเป็นหนี้สินหมุนเวียน	จึง
ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	 อยำ่งมีสำระส�ำคัญ	ประกอบกับ
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง
จำกกำรใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนในปี	 2562	 ส่งผลให้	 ณ	 วัน
ที่	 31	 ธันวำคม	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนสภำพ
คล่องหมุนเร็วเท่ำกับ	0.01	เท่ำ	ลดลงจำก	0.32	เท่ำ	ณ	วันที่	31	
ธันวำคม	2561

สรุปเงินสดสุทธิได้มำและใช้ไปในกิจกรรมต่ำงๆ	ดังนี้
หน่วย	:	ล้ำนบำท

รำยกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวำคม

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวำคม

2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวำคม

2562

เงินสดสุทธิได้มำจำก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�ำเนินงำน 1,457.8 358.3 (1,512.9)

เงินสดสุทธิได้มำจำก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (2,698.0) (534.1) (735.3)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 490.6 1,316.7 877.7
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4. ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการ
เงินในอนาคต

บริษัทมีรำยได้หลักจำกธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	 ดังนั้น	 ผล
ประกอบกำรของบริษัทจะขึ้นอยู่กับช่วงของกำรรับรู้รำยได้อันเนื่อง
มำจำกโอนกรรมสิทธิ์จำกโครงกำรต่ำงๆ	ของบริษัท	อย่ำงไรก็ตำม	 
บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่จะสำมำรถก่อให้
เกดิรำยได้อย่ำงต่อเนือ่ง	เช่น	กำรลงทุนในโครงกำร	เจ้ำพระยำ	เอสเตท	 
ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม	 คำเพลลำ	 กรุงเทพ,	 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส	์ 
กรุงเทพ	และโฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ	์กรุงเทพ	นอกจำกนี้
ปัจจยัส�ำคญัอืน่ๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อรำยได้ในอนำคตของบรษิทั	เช่น	 
ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและท่ัวโลกในแต่ละช่วงเวลำ	
สภำวะกำรแข่งขัน	รวมถึงต้นทุนกำรก่อสร้ำง	เป็นต้น

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2560	เมือ่วันที	่27	เมษำยน	2560	
อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทภำยในวงเงิน	 
5,000	ล้ำนบำท	เพือ่ใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	กำรลงทนุโครงกำรต่ำงๆ	 
โดยรวมถึงกำรขยำยธุรกิจ

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2561	เมือ่วนัที	่26	เมษำยน	2561	 
อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	 2,519,225,590	 หุ้น	
มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำทเพื่อ	1)	เสนอขำยต่อบุคคลในวงจ�ำกัด
ตำมแบบมอบอ�ำนำจทัว่ไป	(General	Mandate)	2)	เพือ่รองรบักำร
ใช้สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ	ทีอ่อก

และเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ	 และ/หรือ	 
บริษัทย่อย	และ	3)	รองรับกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ	ครั้งที่	4	ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุ้น	ประจ�ำปี	2562	เม่ือวนัที	่26	เมษำยน	2562	 
อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	 826,000,000	 หุ้น	
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำทเพื่อ	1)	เสนอขำยต่อบุคคลในวงจ�ำกัด
ตำมแบบมอบอ�ำนำจทั่วไป	 (General	 Mandate)	 ส่งผลให้ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน	9,958,993,608	บำท	เป็น
จ�ำนวน	10,784,993,608	บำท

ที่ประชุมสำมัญวิสำมัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทครั้งที่	 1/2563	 ได้
อนุมัติให้บริษัทออกและสนอขำยหุ้นกู้	 ในวงเงินเพิ่มเติมจ�ำนวน	 
2,000,000,000.-(สองพันบำทล้ำน)	บำท	(เมื่อรวมกับวงเงินเดิม
ตำมมตทิีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2560	แล้ว	บรษิทัจะมวีงเงนิ
ส�ำหรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน	7,000,000,000.-	 
(เจ็ดพันล้ำน)	บำท	หรือในสกุลเงินอื่นในอัตรำที่เทียบเท่ำ	ณ	ขณะ
ใดขณะหนึ่ง	(Revolving	Basis)

ท้ังน้ีส�ำหรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	 มีประกัน
ของบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	ครั้งที่	 
1/2563	ครบก�ำหนดไถ่ถอน	ปี	พ.ศ.	2564	ซึ่งให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ 
ในกำรไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด	ในครัง้นีเ้พือ่ใช้ช�ำระคนืหุน้กูม้ลูค่ำ	
2,000	ลำ้นบำทที่จะครบก�ำหนดวันที	่21	มีนำคม	2563

ค�ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปัจจัยต่ำงๆที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีนัยส�ำคัญ	ให้สำมำรถควบคุม
และอยู่ในระดับที่บริษัทสำมำรถยอมรับได้	 ทั้งน้ีปัจจัยควำมเสี่ยง
หลักสำมำรถสรุปได้ดังนี้

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์

1.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องในกำรรับรู้รำยได้

เนื่องจำกบริษัทเริ่มด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ตั้งแต่ป	ี 
2553	ซึง่มกีำรรับรู้รำยได้จำกสนิทรพัย์เพือ่ขำยและสนิทรัพย์ทีส่ร้ำง
กำรรบัรูร้ำยได้อย่ำงต่อเนือ่ง	ปัจจบุนัมรีำยได้หลกัจำกสนิทรพัย์เพือ่
ขำยได้แก่	โครงกำรอลิเีม้นท์	ศรีนครนิทร์	ทีปั่จจุบันได้ท�ำกำรก่อสร้ำง
แล้วเสร็จและเริ่มทยอยรับรู้รำยได้ตั้งแต่ปี	 2556	 และ	 โครงกำร 
โฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ	์กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ที่จะ 
ท�ำกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รำยได้ตั้งแต่ไตรมำศ	 4	 ปี	 
2562	 เป็นต้นไป	 นอกจำกนั้นบริษัทยังมีค่ำเช่ำจำกจำกโครงกำร	 
Ovingdean	 Hall	 School	 ระหว่ำงที่ยังไม่รับรู้รำยได้จำกกำรขำย	 
ส่วนรำยได้จำกสินทรัพย์ที่สร้ำงกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่องนั้น
ตั้งแต่ปี	2563	เป็นต้นไป	บริษัทจะมีรำยได้จำกโรงแรมคำเพลลำ	
กรุงเทพ	และ	โรงแรมโฟร์ซีซั่นส	์กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ซึ่ง
จะแล้วเสร็จและเปิดด�ำเนินกำรในป	ี2563

จำกโครงกำรที่ด�ำเนินอยู่ข้ำงต้นนั้น	 ที่ผ่ำนมำอำจส่งผลให้กำรรับรู้
รำยได้ของบรษิทัไม่ต่อเนือ่งในระยะสัน้	แต่ทัง้นีใ้นปี	2563	เป็นต้นไป
ทำงบรษิทัจะมรีำยได้จำกสนิทรพัย์เพือ่ขำย	ซึง่หลกัๆ	มำจำกกำรโอน
โครงกำรโฟร์ซซีัน่ส์	ไพรเวท	เรสซเิด้นซ์	กรงุเทพ	ณ	แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	 
และทำงบริษัทจะเร่งท�ำกำรเปิดโครงกำรสินทรัพย์เพ่ือขำยเพื่อ
ควำมต่อเนื่องของกำรรับรู ้รำยได้	 อีกทั้งยังมีแผนที่จะเสำะหำ 
เพื่อพัฒนำโครงกำรสินทรัพย์เพื่อขำยในอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง	ส่วน
สินทรัพย์ที่สร้ำงกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเน่ืองน้ัน	 ตั้งแต่ปี	 2563	
เป็นต้นไป	บริษัทจะมีรำยได้หลักจำกโรงแรมทั้ง	2	โรงแรมและยัง
จะเสำะแสวงหำกำรลงทุนในโครงกำรในรูปแบบน้ีเพ่ือสร้ำงรำยได้
อย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย

1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ

ธุรกิจหลักของบริษัทคือพัฒนำและลงทุนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์	 
ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่
คำดกำรณ์ไว้	 ดังนั้นบริษัทจึงสรรหำโครงกำรท่ีมีศักยภำพเหมำะ

ปัจจัยความเสี่ยง

สมแก่บรษิทัและมผีลตอบแทนทีด่	ีเพ่ือให้ได้มำซึง่โครงกำรดงักล่ำว	
บริษัทจึงมีนโยบำยในกำรพิจำรณำลงทุนที่เข้มงวด	มีกำรจัดท�ำกำร
ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด	 พิจำรณำถึงผล
ตอบแทน	 ควำมเสี่ยงในด้ำนตำ่งๆ	 ต้องมีกำรท�ำ	 Due	 Diligence	
อย่ำงละเอียด	มีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ	เช่น	ที่ปรึกษำ
ด้ำนกฎหมำย	ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน	ที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำด	เพื่อ
ให้ได้มำซึง่ข้อมลูประกอบกำรตดัสนิใจในกำรลงทนุได้อย่ำงเพยีงพอ	
นอกจำกนั้นยังมีกำรก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำนไว้อยำ่งชัดเจน	ซึ่ง
ในกำรก�ำหนดแผนงำนนั้นได้ค�ำนึงถึงปัจจัยภำยนอกที่อำจส่งผลให้
ไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรตำมแผนงำนและหนทำงแก้ไข	อกีท้ังยงัมแีผน
งำนในกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินนำนอยำ่งสม�่ำเสมอและเป็นระบบ	

ทั้งนี้โครงกำรต่ำงๆ	 ที่จะด�ำเนินกำรลงทุนนั้นจะต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกฝ่ำยบริหำรเป็นอย่ำงดี	 รวมถึงผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรของบริษัท	 ที่มีควำมรู้	 ควำมเชี่ยวชำญเพื่อให้มั่นใจ
ว่ำโครงกำรนั้นๆ	เป็นกำรลงทุนที่เหมำะสมแก่บริษัท

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน

2.1 ควำมเสี่ยงดำ้นกำรควบคุมต้นทุนกำรก่อสรำ้ง

ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรอสังหำริมทรัพย์นั้น	 กำรควบคุมต้นทุน
ก่อสร้ำงเป็นหน่ึงในปัจจัยที่ส�ำคัญท่ีจะส่งผลต่อผลตอบแทนของ
โครงกำร	วัสดกุ่อสร้ำงนัน้เป็นต้นทนุหลกัทีส่�ำคญั	โดยค่ำก่อสร้ำงมกั
มีควำมเปลี่ยนแปลงไปมำ	โดยในช่วงปีที่ผำ่นมำ	กระทรวงพำณิชย	์
รำยงำนวำ่ดัชนีรวมวัสดุก่อสร้ำงในป	ี2562	มีจ�ำนวน	106.6	ปรับ
ตัวลดลง	1.2%	จำกดัชนีจ�ำนวน	107.9	ในปี	2561	

อย่ำงไรกด็	ีบรษิทัมกีำรจดัท�ำประมำณกำรค่ำก่อสร้ำงของโครงกำร
ไว้แล้วอย่ำงละเอียด	 เพื่อให้ได้มำซึ่งค่ำก่อสร้ำงที่ใกล้เคียงควำม
เป็นจริงที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงกำร	 และเพื่อสำมำรถก�ำหนดรำคำ
ค่ำก่อสร้ำงรวมไว้กับสัญญำว่ำจ้ำงรับเหมำก่อสร้ำง	 ส�ำหรับวัสดุ
ก่อสร้ำงบำงรำยกำรซึ่งบริษัทจัดหำเองจะมีกำรเปรียบเทียบรำคำ
จำกผู้จ�ำหน่ำยหลำยรำย	 และก�ำหนดรำคำซื้อขำยคงที่	 ณ	 วันท�ำ
สัญญำเพื่อให้ได้รำคำและเงื่อนไขที่ดีที่สุด	ดังนั้น	ท�ำให้ตลอดระยะ
เวลำก่อสร้ำงโครงกำรแต่ละโครงกำร	 บริษัทไม่ต้องรับควำมเสี่ยง
จำกควำมผันผวนดังกลำ่ว	
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2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำยโครงกำรไม่ได้ตำมประมำณกำร

บริษัทมีกำรท�ำประมำณกำร	 กำรขำยห้องชุดของโครงกำรคอนโด
มีเนียม	และก�ำหนดรำคำห้องพักรวมถึงยอดเข้ำพักของโรงแรมทั้ง
สองไว้	แต่หำกบรษิทัไม่สำมำรถขำยโครงกำรและห้องพกัได้จ�ำนวน
หรือรำคำตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้อำจจะส่งผลต่อผลกำรด�ำเนินงำนของ
โครงกำรและผลก�ำไรของบริษัทได้

ถึงแม้ที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่มีโครงกำรใดที่มียอดขำยไม่เป็นไปตำม
ประมำณกำรอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 แต่ด้วยตระหนักถึงควำมเสี่ยงน้ี
บริษัทได้ก�ำหนดแผนกำรขำยโดยมีทีมงำนที่ประสบกำรณ์และมี
ควำมเช่ียวชำญในธุรกิจน้ันๆ	 อีกท้ังยังมีกำรวำงแผนกำรขำยโดย
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่ำงๆ	 อีกท้ังในกระบวนกำรขำยได้จัดหำหลำย
ช่องทำงเพื่อบรรลุยอดขำยตำมที่ได้ตั้งไว้	 อำทิเช่นได้จัดหำบริษัทที่
เป็นนำยหน้ำทำงด้ำนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ
สงูและมเีครอืข่ำยลกูค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ	ดงันัน้ทำงบรษิทัจงึมี
ควำมมัน่ใจว่ำจะสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้	บรษัิท
ยังมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิด	 มีกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง	และมนีโยบำยในกำรปรบัเปลีย่นแผนกำร
ขำยให้เหมำะสมต่อสภำพเศรษฐกิจในเวลำน้ันๆ	 อย่ำงทันท่วงท	ี 
ที่ผ ่ำนมำบริษัทยังไม่มีโครงกำรใดท่ีมียอดขำยไม่เป็นไปตำม
ประมำณกำรอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ในส่วนของยอดเข้ำพักของโรงแรมนั้นบริษัทมีควำมมั่นใจว่ำจะ
สำมำรถหำลูกค้ำเข้ำมำพักได้ตำมประมำณกำรเน่ืองจำกโรงแรม
แต่ละแห่งมีกำรออกแบบและก�ำหนดรำคำที่เหมำะสมกับลูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี	 โดยที่ได้รับกำรปรึกษำจำกทีมโรงแรม
ทั้งสองแห่ง	 ที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนและมีควำมเชี่ยวชำญสูงใน

ตลำดโรงแรม	 ประกอบกับเครือโรงแรมทั้งสองแห่งมีศักยภำพใน
กำรบริหำรโรงแรมสูงและมีฐำนลูกค้ำที่แข็งแกร่ง	 ซ่ึงจะเป็นส่วน
สนับสนุนให้กำรเข้ำพักเป็นไปตำมประมำณกำรที่บริษัทคำดกำรณ์
ไว้ได	้

2.3 ควำมเส่ียงด้ำนธุรกิจโรงแรมและอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว

เน่ืองจำกธุรกิจประเภทโรงแรมมีควำมสัมพันธ์กับจ�ำนวนของนัก
ท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ	 ดังนั้นจึงมีปัจจัยควำมเสี่ยงจำก
ภำยนอกที่ท�ำให้เกิดควำมผันผวนของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว	 
ซึง่ปัจจยัเหล่ำนีอ้ยู่เหนอืกำรควบคมุของบรษิทั	เช่น	กำรก่อกำรร้ำย	 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน	ภัยธรรมชำต	ิรวมถึง 
เหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบภำยในประเทศ	 และภำวะ
เศรษฐกจิถดถอยทัว่โลก	ซึง่อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิำณนกั
ท่องเท่ียวในประเทศและนกัท่องเทีย่วจำกต่ำงประเทศทีก่�ำลงัจะเข้ำ
มำท่องเที่ยวในประเทศไทย	ซึ่งผลกระทบนี้	

อย่ำงไรก็ดี	 ผู้บริหำรมีควำมม่ันใจในศักยภำพกำรด�ำเนินธุรกิจ
โรงแรมของบรษิทั	เน่ืองจำกมีผูบ้ริหำรโรงแรมและทมีงำนระดับโลก
ที่มีควำมเช่ียวชำญและมีประสปกำรณ์สูงเป็นผู้ด�ำเนินกำรบริหำร
โรงแรม	 มีแบรนด์โรงแรมที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก	 
ประกอบกับมีท�ำเลที่ตั้งที่มีศักยภำพสูง	 และมีจุดขำยที่โดดเด่นใน
ตลำด	 จึงมั่นใจได้วำ่โครงกำรของบริษัทจะเป็นที่ต้องกำรและได้รับ
กำรตอบรับอย่ำงดีแม้ในภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ตำม	

3. ความเส่ียงด้านการเงิน

3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน

บริษัทมีกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงใน
กำรพัฒนำและก่อสร้ำงโครงกำร	 จึงจ�ำเป็นต้องพึ่งพำแหล่งเงินทุน
หลำกหลำยทั้งเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน	 กำรออกหุ้นเพิ่มทุน	 
กำรออกตรำสำรหนีต่้ำงๆ	เช่น	หุน้กู	้และต๋ัวแลกเงนิ	รวมท้ังเงินทุน 
หมุนเวียนจำกกำรขำยคอนโดมีเนียมก่อนสร้ำงเสร็จ	ซึ่งหำกบริษัท
ไม่สำมำรถจัดหำแหล่งเงินทุนที่เพียงพอตำมแผนพัฒนำโครงกำรที่
บริษัทก�ำหนดไว้	 อำจส่งผลกระทบต่อแผนกำรด�ำเนินงำนและผล
ประกอบกำรได้	

อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทมีควำมมั่นใจว่ำบริษัทจะสำมำรถหำเงินลงทุน
ได้ตำมเป้ำหมำย	 เนื่องจำกบริษัทมีกำรวำงแผนทำงกำรเงินอย่ำง
รัดกุม	 โดยค�ำนึงถึงเงินสดหมุนเวียนภำยในโครงกำรและประเมิน
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%	กำรเปลี่ยนแปลงต่อปี 3.5% 0.9% 0.7% -5.1% -2.7% 1.9% 2.6% -1.2%

แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์

ปัจจัยควำมเส่ียง
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

กู้เป็นอัตรำส่วนไม่เกิน	5.5	:	1	(ห้ำจุดห้ำต่อหนึ่ง)	เท่ำ	ณ	วันสิ้น
งวดบัญชีรำยไตรมำสของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละไตรมำส	 ตำมงบกำร
เงินรวมรำยไตรมำส	และ	ณ	วันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละ
ปี	ตำมงบกำรเงินรวมประจ�ำปี

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2562	 บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตำมนิยำมในข้อก�ำหนดสิทธิฯ	 หุ้นกู้
เท่ำกับ	 3.23	 เท่ำ	 ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับสูง	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	กำร
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งน้ีเป็นกำรออกและเสนอขำยโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ช�ำระคืนหุ้นกู้รุ่นเดิมท่ีจะครบก�ำหนดไถ่ถอน	
ส่งผลให้อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตำม
นยิำมในข้อก�ำหนดสทิธฯิหุน้กู้จะไม่เพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญั	อย่ำงไร
ก็ตำม	 หำกในอนำคตบริษัทเร่ิมแผนกำรพัฒนำโครงกำรเพิ่มเติม
ได้แก่	โครงกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัยย่ำนพระรำม	3	หรือกำรลงทุน
ในโครงกำรโรงเรียนนำนำชำติ	บริษัทฯอำจมีแผนกำรระดมทุนเพิ่ม
เติมจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินหรือกำรออกหุ้นกู้รุ่นใหม่
เพิ่มเติม	 ซึ่งอำจส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเพิ่มขึ้น	 และใกล้กับระดับอัตรำส่วนตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ
ก�ำหนดสิทธิฯ	หุ้นกู้นี้

อย่ำงไรก็ดี	 บริษัทฯ	 เชื่อมั่นวำ่จะสำมำรถรักษำอัตรำส่วนหนี้สินที่
มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (Interest	Bearing	Debt	 to	
Equity	ratio)	ตำมเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในข้อก�ำหนดสทิธฯิ	หุ้นกูไ้ด้	ทัง้นี้	 
บริษัทมีแผนที่จะลดหนี้สินโดยกำรช�ำระคืนหุ้นกู้อย่ำงต่อเนื่องจำก
กระแสเงินสดจำกกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำรโฟร์ซีซั่นส์	 ไพรเวท	 
เรสซิเด้นซ์	 กรุงเทพ	 ณ	 แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 โดยคำดบริษัทจะโอน
กรรมสิทธิ์ในปี	2563	จ�ำนวน	14,399.10	ลำ้นบำท	และจะปิดกำร
ขำยโครงกำรภำยในปี	2564

4 ความเส่ียงทางด้านนโยบายจากภาครัฐ
ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษิทั	มียอดคงค้ำงตัว๋แลกเงนิระยะสัน้	
อำยไุม่เกนิ	270	วัน	คงค้ำงมลูค่ำรวม	395	ล้ำนบำท	(รำคำหน้ำต๋ัว)	 
ซึ่งจะครบก�ำหนดในระหว่ำงวันที	่9	มิถุนำยน	2563	-	14	สิงหำคม	 
2563	 และมียอดคงค้ำงหุ้นกู้ยังไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอน	 มูลค่ำรวม
ทั้งสิ้น	 4,213.40	 ล้ำนบำท	 ซึ่งจะครบก�ำหนดในระหว่ำงวันที่	 21	
มนีำคม	2563	–	6	กันยำยน	2564	และบรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยำว	 
กับสถำบันกำรเงินจ�ำนวน	2	แห่งรวมจ�ำนวน	11,732.53	ลำ้นบำท	 
เพื่อน�ำมำใช้ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำรเจ้ำพระยำ	 เอสเตท	และ
กำรลงทนุในโครงกำรโอวงิค์ดนี	ฮอลล์	สคลู	โดยทีส่ถำบนักำรเงนิทัง้	 
2	 แห่งไม่มีกำรก�ำหนดกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินใดๆ	 ทั้งนี้	
เงินกู้ยืมจ�ำนวน	11,374.24	ลำ้นบำท	จะครบก�ำหนดช�ำระในวันที่	
20	กันยำยน	2563	นี้	ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับ
สถำบนักำรเงนิแห่งหนึง่เพือ่ขออนมุตัวิงเงนิกูส้�ำหรบักำรรไีฟแนนซ์
เงนิกูย้มืระยะยำวดงักล่ำว	ซึง่บรษิทัคำดว่ำจะได้รับกำรอนมุตัภิำยใน 
ไตรมำส	1	ปี	2563	อย่ำงไรก็ตำมหำกไม่ได้รับกำรอนุมัติ	บริษัท

ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนของบริษัทอยู่เสมอ	นอกจำกนี้	 
บริษัทวำงแผนทำงกำรเงินโดยค�ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรช�ำระ
หนี	้รวมถงึสดัส่วนของหนีส้นิต่อทนุ	ทีจ่ะต้องควบคมุให้อยู่ในระดบั
ที่เหมำะสมอีกด้วย	

3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบำยในกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ	 ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ	บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบของควำมเสี่ยงจำกกำร
ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่จะส่งผลต่อผลประกอบกำรในโครง
กำรนัน้ๆ	บรษิทัมนีโยบำยทีช่ดัเจนในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำร
ผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น	โดยจะเน้นกำรป้องกนัควำมเสีย่งแบบ
ธรรมชำติ	(Natural	Hedging)	ให้มำกที่สุดเพื่อเป็นกำรลดต้นทุน
และควำมซับซ้อนในกำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ	 ส่วนที่เป็นควำมเสี่ยงที่
ยังคงเหลืออยู่นั้น	 บริษัทมีนโยบำยในกำรท�ำสัญญำซ้ือขำยอัตรำ
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ	(Currency	Forward	Contract)	โดยพิจำรณำ
จำกทศิทำงแนวโน้ม	รวมถงึระยะเวลำของกำรส่งมอบของอตัรำแลก
เปลีย่นนัน้ๆ	เพ่ือให้ครอบคลมุควำมเสีย่งทีม่จีำกกำรท�ำธุรกรรมนัน้ๆ
ให้ได้มำกที่สุด	นอกเหนือจำกนี้	บริษัทมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรที่
ไม่ท�ำธรุกรรมในลกัษณะเกง็ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น	ท่ีอำจก่อให้
เกิดควำมไม่แน่นอนต่อผลประกอบกำรของโครงกำรนั้นๆ

3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย

ควำมเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อบริษัท	ในกรณีที่
ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นลูกค้ำจะชะลอกำรซื้อลง	เนื่องจำกต้นทุนกำร
ซือ้อสงัหำริมทรัพย์ของลกูค้ำสงูขึน้	รวมถงึในด้ำนของต้นทนุทำงกำร
เงนิ	เนือ่งจำกบรษิทัต้องได้รบักำรสนบัสนุนจำกสถำบนักำรเงนิในรปู
ของเงินกู้	เพื่อน�ำมำก่อสรำ้งโครงกำรอสังหำริมทรัพย์

อย่ำงไรก็ดี	 บริษัทมีกำรวำงแผนงำนควบคุมผลกระทบจำกควำม
เสีย่งในภำวะอตัรำดอกเบีย้ขำขึน้อย่ำงใกล้ชดิโดยปัจจบุนัเงนิกูส่้วน
ใหญ่ของบริษัทน้ันเป็นเงินกู้ท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ี	 เพื่อหลีกเล่ียง
ผลกระทบจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย	 และหำกต้องมีกำร
ใช้ดอกเบี้ยลอยตัว	บริษัทจะมีกำรพิจำรณำใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน
เช่น	Currency	Swap	เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกลำ่ว	นอกจำกนี้บริษัท
ยังได้กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจกับธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง
เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอท่ีมีต้นทุนเหมำะสมท่ีสุดให้กับทั้งบริษัท
และลูกคำ้อีกด้วย

3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษิทัไม่มหีน้ำทีใ่นกำรด�ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำเงินกู้หรือ
ในข้อก�ำหนดสิทธิฯ	 หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขำยแล้วใดๆ	 แต่อย่ำงไร
ก็ตำม	กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้มีประกันครั้งที	่1/2563	บริษัท
จะมหีน้ำทีใ่นกำรด�ำรงอตัรำส่วนหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น	(Interest	Bearing	Debt	to	Equity	ratio)	ตลอดอำยุหุ้น
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สำมำรถน�ำกระแสเงินสดท่ีได้รับจำกกำรโอนกรรมสิทธิ์โครงกำร
โฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ	์กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจำ้พระยำ	มำ
ใช้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว

บรษัิทมแีผนทีจ่ะช�ำระคนืตรำสำรหนี	้และวงเงนิสนิเชือ่จำกสถำบนั
กำรเงินได้จำก	

	 (1)		กำรขำยโครงกำร	 โฟร์ซีซั่นส์	 ไพรเวท	 เรสซิเด้นซ์
กรุงเทพ	 ณ	 แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 มูลค่ำโครงกำรประมำณ	
21,510.78	 ล้ำนบำท	 ซึ่งมียอดจองแล้วประมำณ	
70%	 ซึ่งในปี	 2562	 ได้ท�ำกำรโอนและรับรู้รำยได้บำง
ส่วน	โดย	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีมูลคำ่
โครงกำรรอกำรโอนกรรมสิทธิ์	 (Backlog)	 จ�ำนวน	 
14,399.10	 ล้ำนบำท	 ซ่ึงบริษัทคำดว่ำจะโอนแล้วเสร็จ
ภำยในปี	2563	และคำดว่ำจะปิดกำรขำยโครงกำรภำยใน
ปี	2564	

	 (2)		กำรด�ำเนนิงำนของโรงแรม	โฟร์ซซีัน่ส์	กรงุเทพ	ณ	แม่น�ำ้
เจำ้พระยำ	และ	

	 (3)		กำรด�ำเนินงำนของโรงแรมคำเพลลำ	กรุงเทพ	

5. ความเส่ียงทางด้านนโยบายจากภาครัฐ

5.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย	 ระเบียบข้อบังคับและกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์จะส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทและอำจส่งผลต่อต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินโครงกำร
ของบริษัทโดยตรง	 เช่น	 ข้อบังคับของผังเมืองเรื่องอัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรรวมต่อพืน้ทีท่ีด่นิ	(FAR)	นโยบำยกำรก�ำหนดพืน้ทีส่่วนกลำง	
ขอบเขตกำรประเมนิและกำรจดัท�ำรำยงำนผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	 
(EIA)	ฯลฯ	ซึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่เข้มงวดขึ้นก็อำจ
จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทได้

อย่ำงไรก็ดี	บริษัทได้ลดควำมเสี่ยงในเรื่องดังกล่ำวโดยบริษัทมีกำร
ท�ำกำรส�ำรวจและจัดท�ำกำรศึกษำถึงข้อจ�ำกัดและข้อก�ำหนดทำง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อ
ให้บริษัทสำมำรถเตรียมรับกับควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจจะเกิดข้ึน
และสำมำรถวำงแผนกำรด�ำเนนิงำนให้สอดคล้องและเกดิประโยชน์
สูงสุดในกำรด�ำเนินธุรกิจต่อไป
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรบรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรประเมนิประสทิธภิำพ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท	 เพื่อให้มีควำมม่ันใจว่ำ	
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท	 รวมท้ังข้อมูลที่ใช้ในกำรตัดสินใจมี
ควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	และนำ่เชื่อถือ	โดยบริษัทมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	 จ�ำนวน	 3	 ท่ำน	 เพื่อดูแลและก�ำกับระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัให้ปฏบิติัตำมนโยบำยและข้อพงึปฏบิตัทิีไ่ด้รบัมอบ
หมำยให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั	และสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์และคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที	่24	
กุมภำพันธ์	2563	โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง	3	ท่ำน	เข้ำ
ร่วมประชมุด้วย	ทัง้นี	้กรรมกำรตรวจสอบทีเ่ขำ้ร่วมประชมุมีบคุคล
ทีม่คีวำมรู้ในด้ำนบัญชแีละกำรเงนิรวมอยูด้่วย	คณะกรรมกำรบรษิทั
ได้ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยใน	ตำมแบบประเมนิควำมเพยีงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	 โดยได้พิจำรณำประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษัิทในด้ำนต่ำงๆ	5	ส่วน	คอื	กำรควบคมุภำยในองค์กร	
กำรประเมนิควำมเส่ียง	กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน	ระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรข้อมูล	 และระบบกำรติดตำม	 คณะกรรมกำรของ
บริษัทมีควำมเห็นว่ำ	 ในปัจจุบันบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัทที่พอเพียงและเหมำะสมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจแล้ว	โดยไม่
พบประเด็นปัญหำหรอืข้อบกพร่องทีม่สีำระส�ำคญัซึง่สำมำรถสรปุผล
กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
ในแต่ละส่วน	ได้ดังนี	้

การควบคุมภายในองค์กร 
(CONTROL ENVIRONMENT) 
บริษัทได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมีกำร
ทบทวนเป้ำหมำยอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน	เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	โดยมีกำรก�ำหนดระดับ
ผลตอบแทนของพนักงำนอ้ำงอิงกับผลประกอบกำรของบริษัทและ
ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอย่ำงสมเหตุสมผลสม�่ำเสมอทุกปี

นอกจำกนี้	 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อ
ปฏิบัติด้ำนจริยธรรม	 รวมถึงนโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์เป็นลำยลักษณ์อักษร	มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะ
สม	 เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
โดยแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำยงำนอย่ำงชัดเจน 
รวมท้ังมีควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรวำงแผนสืบทอด

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ต�ำแหน่ง	โดยกำรสรรหำ	พฒันำ	และตระเตรยีมคนไว้ทดแทน	รวม
ถึงกำรสร้ำงกลุ่มคนไว้รองรับต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญ	 โดยกำรพัฒนำ
และฝึกอบรมพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ	และมีศักยภำพไว้รองรับ	

การประเมินความเส่ียง 
(RISK ASSESSMENT) 
บริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน	 โดย
ใช้แบบประเมินตำมแนวคิดของ	 COSO	 (The	 Committee	 of	
Sponsoring	 Organizations	 of	 the	 Treadway	 Commission)	
ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์	
นอกจำกนัน้ยังมกีำรประเมนิภำยในบรษิทั	ในรปูแบบอืน่ๆ	อำทเิช่น	
ประเมินควำมเสี่ยงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	 รวมถึงแนวทำง
กำรป้องกนัควำมเสีย่ง	ซึง่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ	
ของบริษัท	มีกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต	โดยครอบคลุม
รูปแบบต่ำงๆ	 และกำรเปล่ียนแปลงผู้น�ำองค์กร	 ท่ีอำจะมีผลกระ
ทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	กำรควำมคุมภำยในและกำรเงิน	เป็นต้น

การควบคุมการปฏิบัติงาน 
(CONTROL ACTIVITIES)
บริษัทมีกำรก�ำหนดขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที	่ และวงเงินอนุมัติของผู้
บริหำรระดับสูงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร	 และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
งำนอย่ำงชัดเจน	 เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบระหวำ่งกัน	 นอกจำกนี	้ 
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(INFORMATION & COMMUNICATION)
บรษิทัมีกำรส่งข้อมลูที่ส�ำคญัต่ำงๆ	และเอกสำรประกอบกำรตดัสนิ
ใจให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำล่วงหน้ำ	 เพื่อประกอบกำร
พจิำรณำพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุซึง่มรีำยละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอ
ทุกครั้ง	นอกจำกนี้	บริษัทมีกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม	โดยระบุ
ควำมเห็นและมติของที่ประชุมทุกครั้ง	 รวมทั้งบริษัทยังจัดให้มีกำร
เกบ็เอกสำรกำรลงบญัช	ีและเอกสำรประกอบไว้เป็นหมวดหมูอ่ย่ำง
ชดัเจน	มีกำรน�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรจดัเก็บ	 
และบริหำรข้อมูลในแต่ละส่วนงำน	 อำทิเช่น	 ระบบบริหำรจัดกำร
เนื้อหำ	 (ECM)	 มำใช้ในกำรบริหำรข้อมูลตำ่งๆ	 ในแต่ละส่วนงำน	
และระบบ	Memo	Online	เป็นต้น
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ระบบการติดตาม 
(MONITORING ACTIVITIES)
บรษิทัจัดให้มรีะบบตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อปฏิบัติด้ำนจริยธรรม	 รวมท้ังข้อก�ำหนดด้ำนควำมป้องกัน
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 นอกจำกนี้บริษัทยังมีส�ำนักตรวจสอบ
ภำยในเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบควมคุมภำยในของส่วน
งำนต่ำงๆ	ภำยในองค์กร	โดยได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดยมีกำรก�ำหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
และก�ำหนดให้มกีำรตดิตำมควำมคบืหน้ำในกำรด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ
แก้ไขข้อบกพร่อง	 โดยเฉพำะในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็น
สำระส�ำคัญจะต้องรำยงำนเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรแก้ไขภำยในระยะ
เวลำอันสมควรโดยมิชักช้ำ	

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
นำงสำวอญัชล	ีศรวีวิฒัน์กลุ	ด�ำรงต�ำแหน่งผูจั้ดกำรอำวโุส	ส�ำนกัตรวจ
สอบภำยใน	 มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบ 
ภำยในของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	มำเป็นระยะเวลำ	
20	ปี	ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนตรวจสอบภำยใน	และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทเป็นอยำ่งดี

ทั้งน้ี	 กำรพิจำรณำและอนุมัต	ิ แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกยำ้ยผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำน
กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

1. นโยบายการก�ากับกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแล 
กจิกำรทีด่	ีและส่งเสรมิกำรยกระดบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของ 
บริษัทให้มีมำตรฐำนสอดคล้องกับแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์	 เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำร 
ด�ำเนินธุรกิจท่ีท�ำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ	 
และเป็นส่วนส�ำคัญในกำรส่งเสริมกิจกำรของบริษัทให้มีกำรขยำย 
ตัวอย่ำงต่อเนื่องและม่ันคงต่อไป	 ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นแก่ 
ผูถ้อืหุน้	ผูล้งทุน	และผูท่ี้เกีย่วข้อง	อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุด 
ต่อบริษัทในระยะยำว	โดยบริษัทได้แบ่งออกเป็น	5	หมวด	ดังนี้

หมวดที่	1	นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
หมวดที่	2	สทิธขิองผูถ้อืหุน้และกำรปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั
หมวดที่	3	กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่	4	กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
หมวดที่	5	ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

หมวดที่ 1 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนดนโยบำยสนบัสนนุกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ที่ดีภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร	 โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ใช้ในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยคณะกรรมกำรได้เผยแพร่นโยบำย
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่แีละจรรยำบรรณทำงธรุกจิให้กรรมกำรและ
พนกังำนทกุระดบัเข้ำใจและถือปฏบัิตติำม	ซึง่มีเน้ือหำครอบคลมุหลกั
ส�ำคญั	ดังนี	้

•	 กำรปฏิบัตต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรำยและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	อย่ำงเท่ำ
เทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝำ่ย	

•	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
แก่กิจกำรในระยะยำว	 บริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบและ
ระมัดระวัง	รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมสำมำรถ
และประสิทธิภำพที่เพียงพอ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุ้น	 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหำกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ
รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท�ำต่อตนเอง	

•	 กำรด�ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส	มีคุณธรรม	สำมำรถ
ตรวจสอบได้	 เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝำ่ย	

•	 กำรด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีกำร
ควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม

การกำากับดูแลกิจการ

•	 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก�ำหนดจรรยำบรรณของบริษัท
ขึน้	เพือ่ให้กรรมกำร	ฝ่ำยบริหำร	และพนกังำนทกุคนถอืปฏิบตัิ	 
ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 จึงได้ก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงในกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับระบบกำร
ควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน	 ก�ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรให้
ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เพื่อประโยชน์
ในระยะยำวของผู้ถือหุ้นภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำยและ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ	

•	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุท่ำนและฝ่ำยบรหิำร	เข้ำ
รับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 
(Thai	 Institute	 of	Directors	Association	 :	 IOD)	 และ
สถำบนัอ่ืนๆ	ในหลักสตูรทีเ่กีย่วข้องอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นกำร
เพิม่พนูควำมรูด้้ำนต่ำงๆ	เกีย่วกบับทบำทหน้ำทีข่องกรรมกำร
และฝำ่ยบริหำร

หมวดท่ี 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบรษิทัได้ตระหนกัถงึสทิธคิวำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือ
หุ้น	 บริษัทจึงมีนโยบำยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	
รวมถึงปกป้องและรักษำสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	ดังนี้
1)	 ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิเท่ำเทียมกัน	 ในกำรซื้อขำยหรือโอน

หุ้น	กำรมีส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัทอยำ่งเท่ำเทียมกัน	กำร
ได้รับข่ำวสำร	 ข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ	 กำรเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ัง
หรือถอดถอนกรรมกำร	กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	กำรจัดสรรเงินปันผล	กำรก�ำหนด
หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	 กำรลดทุนหรือ
เพิ่มทุน	และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ	เป็นต้น	

2)	 หุ้นประเภทเดียวกัน	มีสิทธิออกเสียงที่เท่ำเทียมกัน	หนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง

3)	 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ้นโดย
สม�่ำเสมอ	 โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท	นอกจำกนี้	 ผู้ถือหุ้น
ยงัสำมำรถตดิต่อขอข้อมลูเกีย่วกบัสทิธิของตนหรอืข้อมลูต่ำงๆ	
ของบริษัทได้โดยตรงทำง	E-mail	:	info_ir@cgd.co.th

4)	 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังเอกสำรข้อมูล
ประกอบกำรประชุมในวำระต่ำงๆ	 รวมทั้งมีควำมเห็นของ
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คณะกรรมกำรบริษัทในทุกวำระ	 โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ	 7	 วัน	 เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ	 
ประกำศ	 ค�ำสั่ง	 หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น	และเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุม	 ทำง
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลได้อย่ำงละเอียดและสำมำรถตัดสิน
ใจได้อยำ่งเหมำะสม	

5)	 บรษิทัแจ้งกฎเกณฑ	และวิธกีำรในกำรเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้
ให้ผูถ้อืหุน้ทรำบในหนงัสือเชญิประช	ุและแจ้งข้ันตอนกำรออก
เสยีงลงมตใิห้ผูถ้อืหุน้ทรำบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	รวมทัง้ในกำร
ประชมุผูถ้อืหุน้ให้มกีำรก�ำหนดเป็นล�ำดบัขัน้ตอนอย่ำงชดัเจน	 
มีกำรน�ำเสนอ	 ซักถำม	 ออกเสียงลงคะแนน	 และสรุปมติท่ี
ประชุมอย่ำงชัดเจน	 รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	 บริษัทได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 โดยให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลง
ทะเบยีนเข้ำร่วมประชมุได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำงน้อย	
1	ชั่วโมง	และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ	รวมทั้ง
กำรเลี้ยงรับรองที่เหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

6)	 บรษิทัไม่ลดิรอนสิทธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของ
บริษัท	 ที่ต้องเปิดเผยตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ	 และกำรเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	ไม่แจกเอกสำรที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติม
ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน	 ไม่เพ่ิมวำระกำรประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ	ไม่จ�ำกัดสิทธิในกำรเขำ้ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มำสำย	
เป็นต้น	

7)	 บรษัิทได้อ�ำนวยควำมสะดวกและสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้เข้ำร่วม
ประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	 
กำรประชุมด�ำเนินตำมล�ำดับขั้นตอนท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชมุ	กำรเลอืกตัง้กรรมกำรผูถ้อืหุน้สำมำรถลงคะแนนเสยีง
เลือกตั้งกรรมกำรได้เป็นรำยบุคคล	 มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือ
หุ้นซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นโดยกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
ตอบข้อซักถำมอย่ำงเพียงพอ	

8)	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถมำประชุมด้วยตนเอง	 บริษัท
ได้อ�ำนวยควำมสะดวกโดยกำรจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉันทะ	 แบบ	 ข.	 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถระบุควำม
เห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้	โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสำมำรถ
ดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก.	และ	แบบ	ข.	ได้ที่
เวบ็ไซต์ของบรษิทั	และเสนอรำยชือ่กรรมกำรอสิระของบรษิทั
อย่ำงน้อย	 1	 คน	 ให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะให้เข้ำร่วม
ประชุม

9)	 บริษัทจัดให ้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ชัดเจน
ถูกต้องครบถ้วน	 เพ่ือให้ผู ้ ถือหุ ้นสำมำรถตรวจสอบได้	 

ซึง่บรษิทัจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	 
ภำยหลังจำกที่ส่งรำยงำนกำรประชุมให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว

2. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรได้พิจำรณำขจัด
ปัญหำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซือ่สัตย์
สุจริตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภำยใต้กรอบจรรยำบรรณที่ดี
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส�ำคัญ	

ดงันัน้	เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์
ส่วนตน	บรษัิทก�ำหนดให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ต้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมกำรทรำบ	 โดยติดต่อแจ้งที่
เลขำนุกำรบริษัท	 และมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ	ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 อีกท้ัง	 ใน
กำรประชมุคณะผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนดให้บคุคล
ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกำรเข้ำท�ำรำยกำรใดๆ	หรอือำจมคีวำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์กบับรษิทังดให้ควำมเหน็และงดออกเสยีงลงมตใิน
รำยกำรดังกล่ำว

นอกจำกนี้	 บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมัติ
รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรอืรำยกำรทีเ่ก่ียวโยง
กนั	ซึง่ให้เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรำยชือ่และควำมสมัพันธ์ของบคุคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั	นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ	และมลูค่ำของรำยกำร	รวม
ทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเกีย่วกบักำรท�ำรำยงำนดงักล่ำว	โดย
ได้ถอืปฏบิติัตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทีใ่ช้
บงัคบักำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกันอย่ำงเคร่งครดัเพือ่ประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นโดยรวมอย่ำงเท่ำเทียมกัน	

นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อรับทรำบรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	 และรำยกำรที่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม 
อย่ำงรอบคอบ	และได้ปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทยก�ำหนดในรำยงำนและเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวทุก 
ไตรมำสอย่ำงเคร่งครดั	รวมท้ังได้มกีำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 
และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	ด้วย	

ท้ังน้ี	 บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำน
ของบริษัทและบริษัทย่อยน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู ้อื่นไม่ว ่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
นอกจำกนี้	 กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของบริษัทที่ได้รับ 
ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท	ต้องไม่ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกลำ่ว
ในระยะเวลำ	1	เดือนก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณะ	โดยบริษัทได้แจ้งให้
กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯขำ้งต้นหลีกเลี่ยงกำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบรษิทัก่อนทีง่บกำรเงนิจะเปิดเผยสูส่ำธำรณะ	 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

รวมท้ังได้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำใจถึงภำระหน้ำที่กำร
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ในบรษิทั	ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลง
กำรถอืหลกัทรัพย์	ต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ	 59	 และบทลงโทษตำมมำตรำ	 275	
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	
โดยบริษัทได้ก�ำหนดบทลงโทษทำงวินัยต่อพนักงำนของบริษัทที่
กระท�ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับ	 หรือประกำศของบริษัทซึ่งระบุ
ไว้ในระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

หมวดที่ 3 กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุๆ	กลุม่ไม่ว่ำจะ 
เป็นผูถ้อืหุน้	พนกังำน	ผูบ้รหิำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย	ผูร่้วมทนุ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก	อำทิ	คู่ค้ำ	คู่แข่ง	 เจ้ำหนี้	ชุมชนและ
สังคมรวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยมีรำย
ละเอียดดังนี้	

ผู้ถือหุ้น	 :	บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่
คุ ้มค่ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 
โดยค�ำนงึถงึกำรเตบิโตของมลูค่ำบรษัิทในระยะยำว	
ด้วยผลตอบแทนทีด่แีละต่อเนือ่งรวมทัง้กำรด�ำเนนิ
กำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใสและเชือ่ถือได้

พนักงำน	 :	บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถของ
พนักงำนโดยมุ่งหวังให้เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติ
งำนสงูสดุ	โดยจดัให้มสีภำพกำรจ้ำงงำนทีย่ตุธิรรม	 
และมีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษัทอย่ำงเป็นธรรม	 
และจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดีและ
ปลอดภัย

ผู้ร่วมทุน	 :	บริษทัปฏบิตังิำนร่วมกนัอย่ำงมอือำชพีและโปร่งใส
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ลูกคำ้	 :	บรษิทัเน้นทีจ่ะให้บรกิำรตำมค�ำมัน่สญัญำต่อลกูค้ำ	
โดยให้ควำมส�ำคัญแก่ลกูค้ำเป็นอนัดบัแรกโดยสร้ำง
สมัพนัธภำพทีด่กีบัลกูค้ำอย่ำงต่อเน่ืองและสม�ำ่เสมอ

คู่ค้ำ	 :	บรษิทัมีกำรปฏิบตัต่ิอคูค้่ำอย่ำงเสมอภำค	เป็นธรรม

และรักษำควำมลับ	รวมถึงสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

และเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ

เจำ้หนี้	 :	บริษทัจะปฏิบัตติำมพันธะสัญญำ	 และให้ควำมเป็น

ธรรมแก่เจ้ำหนี้ตำมล�ำดับชั้นของหนี้ตำมสัญญำที่

ได้กระท�ำไว้

คู่แข่ง	 :	บรษิทัมกีำรปฏบิตัท่ีิเสมอภำค	ไม่ดหูมิน่คูแ่ข่ง	และ

ปฏิบัติต่อกันอย่ำงมืออำชีพ

ชุมชน/สังคม	 :	บริษัทค�ำนึงถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคม	

เพือ่สร้ำงคณุภำพชวีติทีด่แีก่คนในสงัคมและชมุชน	 

รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมรับผิด

ชอบต่อสังคมในหมู่พนักงำนทุกระดับ

หน่วยรำชกำร	:	บริษัทพึงปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย

และกฎระเบียบต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม	 :	บรษิทัส่งเสรมิให้พนกังำนตระหนกัถงึกำรอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม	 และมีนโยบำยกำรพัฒนำโครงกำร

โดยค�ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมตำม

รำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)

บริษัทจึงได้มีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่ำง
เท่ำเทียมกัน	 เนื่องจำกแรงสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงก�ำไรให้กับ
บริษัท	ถือเป็นกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จให้กับบริษัทในระยะยำว	บริษัท
ได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มท่ีมีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตำมข้อ
ก�ำหนดกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ	 รวมถึงสัญญำและข้อตกลง
ต่ำงๆ	 ที่ท�ำข้ึนระหว่ำงกันรวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมส่ีวนร่วมได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ	และไม่ด�ำเนนิ
กำรใดๆ	 อันจะเป็นกำรลิดรอนสิทธิ	 หรือส่งผลกระทบในด้ำนลบ 
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยใดๆ	
เกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ	รำยงำนทำงกำร
เงนิทีไ่ม่ถูกต้อง	หรอืระบบควบคมุภำยในทีบ่กพร่อง	สำมำรถแจ้งหรอื
สอบถำมได้โดยตรงถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัโดยตดิต่อ
ผ่ำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โทร.	66(0)	2658	7888	 
โทรสำร	66(0)	2658	7880	โดยบริษทัจะด�ำเนนิกำรสอบสวนตำม
ขั้นตอนกำรรับเร่ืองร้องเรียนท่ีก�ำหนดไว้และถือปฏิบัติเป็นเร่ืองลับ
และรำยงำนผลกำรสอบสวนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

1) กำรเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัทที่มีผล
ต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน	 และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งข้อมูล
ทำงกำรเงิน	 และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง	 ครบ
ถ้วน	น่ำเชื่อถือ	ทั่วถึง	ทันเวลำ	 โปร่งใส	และเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	 โดยผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ	แบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	รวมถึง
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจำกนี	้บรษิทัจดัให้มรีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
ต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีใน
รำยงำนประจ�ำปี

2) ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลทีม่ผีลต่อกำร
ตดัสนิใจของผูล้งทนุ	และผู้มส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัเกีย่วกบัควำมถกูต้อง	 
ครบถ้วน	 โปร่งใส	 น่ำเชือ่ถอื	 ทัว่ถงึและทนัเวลำ	 ทัง้รำยงำนข้อมลู
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ทำงกำรเงนิและข้อมลูทัว่ไป	 ตลอดจนข้อมลูส�ำคญั	 โดยได้เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ	 เพ่ือให้ผู้ลงทุน	 นักวิเครำะห์และผู้สนใจโดย
ทั่วไปได้รับทรำบโดยผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ	 ของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 และ/หรอื	 สิง่พมิพ์ต่ำงๆ	 รวมท้ัง
เว็บไซต์ของบริษัท	 ทั้งน้ี	 บริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบงำนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรข้อมูล	 และกำรเปิดเผย
สำรสนเทศทีส่�ำคัญของบรษิทั	โดยตดิต่อได้ที	่โทร.	66(0)	2658	7888	 
โทรสำร	66(0)	2658	7880	E-mail:	info_ir@cgd.co.th

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

1) ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีประสบกำรณ์	 มีควำมรู้	
ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูช้ีแ้นะและก�ำหนด
นโยบำย	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	เป้ำหมำย	และทิศทำงกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัท	 ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	ภำย
ใต้กรอบของกฎหมำย	วัตถุประสงค์		ข้อบังคับของบริษัท	และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยควำมรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	 
ตำมหลกักำรข้อพงึปฏบัิตทิีด่	ีเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท	 
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 นอกจำกน้ี	 บริษัทยังได้ให้
ควำมส�ำคัญและจัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	 กำรตรวจ
สอบภำยใน	กำรประเมิน	และกำรบริหำรงำนที่รัดกุมต่อเนื่องอย่ำง
มปีระสทิธิภำพ	รวมทัง้มกีำรตดิตำมด�ำเนนิกำรในเรือ่งดงักล่ำวอย่ำง
สม�ำ่เสมอ	โดยผ่ำนส�ำนกัตรวจสอบภำยในและน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้รับทรำบทุกครั้ง	

คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำให้มกีำรก�ำหนดและแยกบทบำท	 
หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำย
บรหิำร	โดยก�ำหนดระดบัอ�ำนำจกำรด�ำเนนิกำรอย่ำงชดัเจน	รวมท้ัง 
สือ่สำรบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบดงักล่ำวต่อกรรมกำรและ
พนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	

2) จรรยำบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้จัดท�ำข้อก�ำหนดและถือปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณธุรกิจ	 
(Code	of	Conduct)	ของบริษัทเพื่อให้กรรมกำรและพนักงำนทุก
คนได้รบัทรำบ	ยดึถอื	เข้ำใจถงึมำตรฐำนกำรปฏบิตัตินตำมทีบ่รษัิท
และผูถ้อืหุน้คำดหวงั	และใช้เป็นแนวทำงประพฤติปฏบิตัทิีถ่กูต้องใน
กำรประกอบธุรกิจดังนี้
1.	 ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของ

บริษัท	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท

2.	 บริหำรงำนเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย	ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคตตลอดจนรักษำภำพลักษณ์ของบริษัท

3.	 ไม่มส่ีวนได้เสียในกิจกำรทีก่ระท�ำกบับรษิทัทีต่นเป็นกรรมกำร	 
หรือในกิจกำรท่ีมีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัทที่ตนเป็น

กรรมกำรอยู่	ทั้งนี้ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม
4.	 พึงบรหิำรงำน	โดยหลีกเลีย่งควำมขดัแย้งผลประโยชน์ส่วนตน

ต่อผลประโยชน์ของบรษัิท	เพือ่ให้กำรบรหิำรงำนเป็นไปอย่ำง
เต็มที่และมีประสิทธิภำพ

5.	 บริหำรงำนด้วยควำมระมดัระวงัและไม่สร้ำงข้อผกูมดัทีอ่ำจขัด
แย้งกับหน้ำที่ของตนในภำยหลัง

6.	 ไม่แสวงหำผลประโยชน์อนัมชิอบจำกกำรท�ำงำน	ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม

7.	 ปฏิบัติหน้ำท่ีของตนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.	 ไม่เป็นผูป้ระกอบกำร	หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ส�ำคญั	หรอืมบีคุคลใน
ครอบครวัเป็นกรรมกำร	หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิกำร	หรอืธรุกจิ
กำรค้ำใดอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน	และเป็นกำรแข่งขัน	หรือ
ท�ำธุรกิจกับบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมกำรอยู่	ไม่วำ่กระท�ำเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

ทั้งนี้	 กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทรับทรำบถึงข้อก�ำหนดเกี่ยว
กับจรรยำบรรณ	 และได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ	 
มีจริยธรรมทำงธุรกิจ	 โดยค�ำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

3) องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

1.	 คณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูส้รรหำและพจิำรณำผูท้ีม่ทีกัษะ	 
ประสบกำรณ์	วิชำชีพ	คุณสมบัติเฉพำะในด้ำนต่ำงๆ	และมี
ควำมจ�ำเป็น	 ต่อธุรกิจของบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 เพื่อน�ำเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท

2.	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนตำมที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนด	แต่ต้องไม่น้อยกวำ่	5	คน	ซึ่งมีควำม
สำมำรถ	ประสบกำรณ์หลำกหลำยด้ำน	โดยมกีรรมกำรอสิระ
อย่ำงน้อย	1	ใน	3	แต่ไม่น้อยกวำ่	3	คน

3.	 กรรมกำรอิสระ	มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 1	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง	ทั้งนี	้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ	ด้วย

ข)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำร
งำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประ
จ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท
ร่วม	 บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกลำ่ว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีได้รับกำรแต่งต้ังจำก
คณะกรรมกำรบริษัท	หรือผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี

ค)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	 หรือโดย
กำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ	 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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คูส่มรส	พีน้่อง	และบตุร	รวมท้ังคูส่มรสของบตุร	ของผูบ้รหิำร 
ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่	ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบั
กำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรอืผูมี้อ�ำนำจควบคมุของบริษทั	 
หรือบริษัทย่อย

ง)	 ไม่เคยหรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับริษัท	บรษิทั
ย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 ใน
ลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง
อสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้รำยใหญ่	
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	หรือผู้บริหำรของผู้ที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้น	 แล้ว
แต่กรณี

	 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง	 รวมถึงกำรท�ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ระท�ำเป็นปกติเพือ่ประกอบกจิกำร	 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์	 รำยกำรเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริกำร	 หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน	ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม	ค�้ำประกัน	กำรให ้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน	 รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืน
ท�ำนองเดียวกัน	 ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระ
หนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง	 ต้ังแต่ร้อยละสำมของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	 หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำน
บำทขึ้นไป	แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ	ทั้งนี้	กำรค�ำนวณ
ภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำ
ของรำยกำรเกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ว่ำด้วยกำรเปิดเผย
ข้อมลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำร
ทีเ่กีย่วโยงกนั	โดยอนโุลม	แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนีด้งั
กล่ำว	 ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวำ่งหนึ่งปีก่อน
วันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

จ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม	หรือนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง	และไม่เป็น 
ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่	 กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	 
ผู้บริหำร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้น	 
แล้วแต่กรณี

ฉ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	 ซึ่งรวม
ถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน	 ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อ
ปีจำกบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจ

มีควำมขัดแย้ง	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็น
นิติบุคคล	ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร
ซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	 ผู้บริหำร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร	 
ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวัน
ที่แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 หรือผู้ถือหุ้น	 แล้ว
แต่กรณี

ช)	 ไม่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษำผลประโยชน์
ของกรรมกำรของบรษิทั	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรือผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

ซ)	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำง
เป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

	 ภำยหลังได ้รับกำรแต่งตั้งเป ็นกรรมกำรอิสระแล้ว	 
กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท	 บริษัทย่อย	 
บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�ำดับเดยีวกัน	หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแย้ง	โดยมกีำรตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ	
(Collective	Decision)	ได้

ฌ)		มคีวำมรู	้และเข้ำใจลกัษณะกำรประกอบธรุกจิของบริษทั
เป็นอย่ำงดี

4.	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	กรรมกำรมกี�ำหนดระยะเวลำกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นไปตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยบริษัท
มหำชนจ�ำกดั	และไม่มข้ีอจ�ำกดัจ�ำนวนวำระทีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่ง
ติดต่อกัน

5.	 กำรเป็นกรรมกำรที่อ่ืนของกรรมกำร	 เพื่อให้กรรมกำรได้มี
เวลำในกำรท�ำหน้ำท่ีได้อย่ำงเต็มที่	 จึงก�ำหนดให้กรรมกำร
แต่ละท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัจดทะเบียนไม่เกนิ	5	
บริษัท	 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้
ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี	โดยกรรมกำรมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอ่ืนให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ	 นอกจำกนี้กรณีที่ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทไปด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรทีบ่รษิทัอืน่	ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีเ่ปิดเผยให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ	ซึ่งปัจจุบัน	ไม่มีกรรมกำรที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ	5	บริษัท

4) อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

โปรดดูรำยละเอียดในขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำร	 เรื่อง 
ขอบเขต	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
ในหัวข้อผู้ถือหุ้นและโครงสรำ้งกำรจัดกำร

5) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

กำรประชุมคณะกรรมกำรตำมปกติให้จัดขึ้นอย่ำงน้อยสำมเดือน
ต่อครั้ง	 ให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยเป็นผู้เรียก
ประชุม	หรือในกรณีจ�ำเป็นกรรมกำรตั้งแตส่องคนขึ้นไปอำจรอ้งขอ
ให้ประธำนกรรมกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรได้	 ในกรณีที่มี
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กรรมกำรตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้ประธำนกรรมกำรก�ำหนดวนั
ประชุมภำยในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอ

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครั้ง	 ให้ประธำนกรรมกำร
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม	 เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน
และก�ำหนดวนัประชมุให้เร็วกว่ำนัน้กไ็ด้	โดยประธำนกรรมกำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมกันพิจำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุม	
โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้ำ
สู่วำระกำรประชุมได้

ตำมข้อบังคับของบริษัท	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมี
กรรมกำรมำประชมุไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม	 ในกรณีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำท่ีได้ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้
รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม	 กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่
ประชมุให้ถอืเสยีงข้ำงมำก	ทัง้นีก้รรมกำรคนหนึง่มเีสยีงหนึง่ในกำร
ลงคะแนนเว้นแต่กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน	 ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด	

6) กำรประเมินผลงำนของกรรมกำร และผู้บริหำรสูงสุด

6.1	 ประเมินผลงำนของกรรมกำร
คณะกรรมกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน	 เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร	 โดยจัดให้มีกำร
ประเมินผลตนเองโดยก�ำหนดไว้	2	แบบ	ได้แก่	แบบประเมิน
ผลคณะกรรมกำรทั้งคณะและแบบประเมินผลคณะกรรมกำร
รำยบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำทบทวนผลงำน	ปัญหำและอปุสรรคในปีทีผ่่ำนมำ	และ
น�ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร	
และน�ำข้อเสนอแนะมำพัฒนำกำรด�ำเนินงำนต่อไป

6.2	ประเมินผลงำนผู้บริหำรสูงสุด
คณะกรรมกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน	 เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้
บริหำรสูงสุดของฝ่ำยบริหำรเป็นประจ�ำทุกปี	 และรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ	 เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษทัก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหำรสงูสดุของฝ่ำยบรหิำร	
โดยประธำนกรรมกำรจะเป็นผูแ้จ้งผลกำรพจิำรณำให้ผูบ้รหิำร
สูงสุดของฝ่ำยบริหำรทรำบ	

7) กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

บริษัทก�ำหนดให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	1	ใน	3	แต่ต้องไม่ต�่ำ
กว่ำ	 3	 ท่ำน	 โดยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	 3	 ท่ำน	 ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบ	 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคณุสมบัตแิละขอบเขตกำร
ด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพื่อมำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจ
สอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรต่ำงๆ	ของบริษัทให้เกิดควำมถูก
ต้องเป็นธรรม	

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2562	บรษิทัมคีณะกรรมกำรทีม่ปีระสบกำรณ์
และมีควำมรู้	ควำมสำมำรถจ�ำนวน	12	ท่ำน	ประกอบด้วย	

•	 กรรมกำรทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิำร	11	ท่ำน	โดยเป็นกรรมกำร
อิสระ	7	ท่ำน

•	 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	1	ท่ำน	
โดยมีกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	ทำ่น	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจ
สอบ	ซึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ	เพื่อมำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำร
บริหำรกิจกำรต่ำงๆ	ของบริษัทให้เกิดควำมถูกต้องเป็นธรรม	

8) กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง 

ประธำนกรรมกำรบรษิทัต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบัผูบ้รหิำรสงูสดุ
ของฝ่ำยบริหำร	เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำย
กำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ�ำ	 โดยบริษัทได้ก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน	 
และเป็นลำยลกัษณ์อักษรในประกำศอ�ำนำจด�ำเนนิกำรของบรษิทัซึง่
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบออกจำกกันโดยเด็ดขำดระหว่ำงกำรอนุมัติ	 กำร
บันทึกรำยกำรทำงบัญชี	และกำรดูแลทรัพย์สิน	เพื่อเป็นกำรตรวจ
สอบซึ่งกันและกันได้	

ทั้ งนี้ 	 ประธำนกรรมกำรของบริษัทเป ็นกรรมกำรอิสระคือ	 
นำยวิกรม	 คุ้มไพโรจน์	 ส่วนต�ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท
คือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นกรรมกำรบริษัทอีกท่ำน	 คือ 
นำยเบน	 เตชะอุบล	 ซึ่งทั้งสองต�ำแหน่งได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบกันอย่ำงชัดเจน	 และกำรตัดสินใจในเร่ืองที่ส�ำคัญ
ได้ด�ำเนินกำรผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท	 โปรดดูรำย
ละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต	 อ�ำนำจ	 หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	 ได้ท่ี	 ส่วนที่	 3.2	 (8)	 โครงสร้ำง
กำรจัดกำร	ข้อ	8.1	และ	ข้อ	8.2	เรื่อง	ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของ
ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร

9) ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน 

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน	 ทั้งในระดับ
บริหำรและระดับปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพมีกำรก�ำหนดอ�ำนำจ
กำรด�ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำน	ผู้บริหำร	 ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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อย่ำงชัดเจน	ในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน	(Procedure	Manual)	และ
ผังอ�ำนำจกำรอนุมัติ	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นกำรสอดส่องดูแลระบบกำร
ควบคุมภำยในและตรวจสอบรำยกำรที่ส�ำคัญอย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดย
มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน
อีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อให้อยู่ในระดับท่ีมีประสิทธิภำพ	 ตลอดจนมีกำร
ก�ำหนดและกำรประเมินควำมเส่ียงของกิจกำร	 ก�ำหนดมำตรกำร
ป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยง	และมีกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง	 มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ
งำน	 ผู้ติดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน	 เพื่อให้เกิดกำร
ถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม

ทั้งนี้	 บริษัทได้จัดตั้งส�ำนักตรวจสอบภำยในขึ้นเฉพำะมีควำมอิสระ
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยขึน้ตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพือ่รบั
ผิดชอบช่วยตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของบริษทั	และบรษิทัย่อยให้มี
ประสทิธภิำพ	โดยก�ำหนดให้ส�ำนกังำนตรวจสอบภำยในรำยงำนผล
กำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรทบทวนควำมเหมำะ
สมและควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละ	 1	
ครั้ง	 และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเพ่ือให้ควำมเห็น
เรื่องควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

10) รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำ
หน้ำที่ก�ำกับดูแลกระบวนกำรจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในรำยงำน
ทำงกำรเงนิ	ระบบกำรควบคมุภำยใน	และกำรตรวจสอบภำยในเพือ่
พิจำรณำควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุม
ภำยใน	และกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้ตรงต่อควำมเป็นจริง	ครบถ้วน	 
เพยีงพอ	เชือ่ถอืได้	และมปีระสทิธภิำพ	โดยให้เลขำนกุำรบรษิทัเป็น
ผู้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร

11) กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร

บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำร
และฝ่ำยบริหำรทุกท่ำนเข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD) 
และสถำบันอื่นๆ	ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อเป็นกำร
เพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ	 เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรและ
ฝำ่ยบริหำร

12) กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (Directors Orientation)

ส�ำหรับกรรมกำรที่เข้ำรับต�ำแหน่งใหม่	 ทำงบริษัทได้จัดให้มีกำร
ปฐมนเิทศเพือ่ให้กรรมกำรใหม่ได้รบัทรำบนโยบำยธรุกจิของบริษทั	 
รวมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 อำทิ	 โครงสร้ำงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 ผลกำร
ด�ำเนินกำร	 รวมทั้งกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	 พร้อมทั้งส่งมอบ
คู่มือส�ำหรับกรรมกำรซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับกำรเป็น

กรรมกำรของบริษัทให้กับกรรมกำร	ทั้งนี้	คู่มือกรรมกำรอย่ำงน้อย
ประกอบด้วย

คู่มือกรรมกำร
1.	 พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535
2.	 หนังสือรับรองบริษัท
3.	 วัตถุประสงค์ของบริษัท
4.	 ข้อบังคับบริษัท
5.	 คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
6.	 คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของ	ส�ำนักงำน	ก.ล.ต.

ข้อมูลส�ำหรับกรรมกำร	
1.	 ข้อแนะน�ำกำรให้สำรสนเทศส�ำหรับผู ้บริหำรบริษัท 
	 จดทะเบียน
2.	 หนังสือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
3.	 หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน	 
	 ป	ี2560	(“CG	Code”)
4.	 Company	Profile
5.	 รำยงำนประจ�ำปีล่ำสุด

13) เลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทเลง็เหน็ควำมส�ำคญัของบทบำทและหน้ำทีข่อง
เลขำนุกำรบริษัท	เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทด�ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยมีหน้ำ
ที่และควำมรับผิดชอบหลัก	 รำยละเอียดในขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่
ของเลขำนุกำรบริษัทตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อผู้ถือหุ้นและโครงสร้ำง
กำรจัดกำร	

2. คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ�ำนวน	3	ชุด	ดังต่อไปนี	้

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวนทั้งสิ้น	3	ท่ำน	โดยทั้งหมดเป็น
กรรมกำรอิสระดังนี้	

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยศุภกร	พลกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยช	ูเฟ็ง	เช กรรมกำรตรวจสอบ

3. พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	 กรรมกำรตรวจสอบ	

โดย	นำยศุภกร	พลกุล	และ	นำยชู	 เฟ็ง	 เช	เป็นบุคคลที่มีควำม
รู้และประสบกำรณ์เพียงพอในกำรท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน	 และนำงสำวอัญชลี	 ศรีวิวัฒน์กุล	 ด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรตรวจสอบ 
1.	 สอบทำนให้บรษิทัมรีำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถกูต้องและเพยีง

พอโดยประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินท้ังรำยไตรมำสและประจ�ำปี	 คณะ
กรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทำน
หรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นว่ำจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2.	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	 (Internal	
Control)	 และกำรตรวจสอบภำยใน	 (Internal	 Audit)	 ที่มี
ควำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล	โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน	นอกจำกนี้	 พิจำรณำควำมเป็น
อิสระของส�ำนักตรวจสอบภำยใน	 ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง	โยกย้ำย	เลิกจ้ำง	ผู้บริหำรสูงสุดของ
ส�ำนักตรวจสอบภำยใน

3.	 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจำรณำ	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอิสระเพือ่
ท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำ
ตอบแทนของผู้สอบบัญชี	โดยค�ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ	ควำม
เพียงพอของทรัพยำกร	และปริมำณงำนตรวจสอบของบริษัท
ผูส้อบบญัชนีัน้	รวมถึงประสบกำรณ์ของบคุลำกรทีไ่ด้รับมอบ
หมำยให้ท�ำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.	 จัดให้มกีำรประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	โดยไม่มฝ่ีำย
บริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	ทั้งนี้	ในทำง
ปฏิบัติคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ในกำรพิจำรณำงบกำรเงินประจ�ำปี

6.	 พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัด
แย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย์	และข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจวำ่
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

7.	 พิจำรณำรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	 
ซึ่งมีขนำดรำยกำรที่ต ้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรตรวจสอบตำมทีก่�ำหนดในกฎหมำย	ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย์	และหลกัเกณฑ์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

8.	 อนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนพิจำรณำรับทรำบ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักตรวจสอบภำยใน

9.	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 และ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ

10.	 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	 ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอยำ่งน้อยดังต่อไปนี้
(ก)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นที่เชื่อถือ

ได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข)	ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยใน

ของบริษัท
(ค)	ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด ้วย

หลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพย ์	 ข ้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

(ง)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)	ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผล

ประโยชน์
(ฉ)	จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำ

ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช)	ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจ

สอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(ซ)	รำยงำนอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ	 

ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

11.	 รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะ
กรรมกำรบริษัทรับทรำบ

12.	 ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ	หำกพบหรอื
มข้ีอสงสยัว่ำมรีำยกำรหรือกำรกระท�ำซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำง
มนียัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ	และผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั	
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั	 
เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะ	 กรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร	รำยกำรหรือกำรกระท�ำดังกล่ำว	ได้แก่
(ก)	รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข)	กำรทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญ

ในระบบกำรควบคุมภำยใน
(ค)	กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	

ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์	หรอืกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

	 หำกคณะกรรมกำรของบริษัท	 หรือผู้บริหำร	 ไม่ด�ำเนิน
กำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง	 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดนำยหน่ึงอำจรำยงำนว่ำ	 มี
รำยกำรหรือกำรกระท�ำตำมวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

13.	 ด�ำเนนิกำรตรวจสอบเรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	 
ในกรณทีีผู้่สอบบญัชพีบพฤติกรรมอนัควรสงสยัว่ำ	กรรมกำร	
ผูจ้ดักำร	หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
ได้กระท�ำควำมผิดตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และรำยงำนผลกำรตรวจสอบใน
เบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ตลำดหลักทรัพย	์และ	ผู้สอบบัญชีทรำบภำยในเวลำ	30	วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชี

14.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย	 และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย

15.	 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น	คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มคีวำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยตรงตำมหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย	 และคณะกรรมกำร
บริษัทยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทต่อ
บุคคลภำยนอก

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

บรษิทัมกีรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนซึง่ได้รบักำรแต่ง
ตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวนทั้งสิ้น	3	ท่ำน	ดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยศุภกร	พลกุล ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. พล.ต.อ.วีรพงษ	์ชื่นภักดี กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. นำยเบน	เตชะอุบล กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

หน้ำที่เกี่ยวกับกำรสรรหำ
1.	 ก�ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษัิท	คณะ

อนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	
2.	 พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัท	 คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ	

และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร	โดยพจิำรณำจำกบคุคลท่ีเหมำะ
สมที่จะมำด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว	 เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ	 และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ	แล้วแต่กรณี

3.	 คณะกรรมกำรสรรหำต้องรำยงำนผลกำรประชมุหรอืรำยงำน
อื่นใดที่ เห็นว ่ำคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท

4.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

หน้ำที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1.	 ประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำร	คณะอนุกรรมกำร	และ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2.	 พจิำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร	คณะอนุกรรมกำร	ซึ่ง

รวมถึงค่ำตอบแทนรำยเดือน	 ค่ำเบี้ยประชุม	 โบนัสประจ�ำปี	 
และผลประโยชน์อื่นๆ	 ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	 โดยมี
หลักเกณฑ์หรือวิธีกำรและโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและสมเหตุ
สมผล	และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

3.	 พิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	 ซึง่รวมถึง

ค่ำจ้ำง	 เงินรำงวัลประจ�ำปี	 และผลประโยชน์อื่นๆ	 ทั้งที่เป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	 และพิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนผู้
บรหิำรระดบัสงู	โดยมหีลกัเกณฑ์หรอืวธีิกำร	และโครงสร้ำงท่ี
เป็นธรรมและสมเหตสุมผล	และเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

4.	 พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร	 คณะ
อนกุรรมกำร	และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร	และโครงสร้ำงค่ำ
ตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงู	โดยพิจำรณำตำมผลกำรปฏบิติังำน	 
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	แนวปฏิบัติในอุตสำหกรรมและ
บริษัทจดทะเบียนชั้นน�ำในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และขอบเขตหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ

5.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

3) คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

บริษัทมีกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทจ�ำนวนทั้งสิ้น	2	ท่ำน	ดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยเบน	เตชะอุบล ประธำนกรรมกำร
พิจำรณำกำรลงทุน

2. นำยฉัตรชัย	ช่อดอกรัก กรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน
1.	 พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนต่ำงๆ	 ของบริษัทในวงเงินมูลค่ำทั้ง

โครงกำรไม่เกิน	 100	 ล้ำนบำท	 ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดในนโยบำยลงทุนของบริษัท

2.	 พจิำรณำกลัน่กรองและน�ำเสนอขออนมุตัคิณะกรรมกำรบรษัิท
ในเรื่องกำรลงทุน	 ที่มีวงเงินมูลค่ำท้ังโครงกำรเกินกว่ำ	 100	
ล้ำนบำทขึ้นไป	 หรือกำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
นโยบำยลงทุนของบริษัท

3.	 หน้ำที่อื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย	

	 ท้ังนี้	 บริษัทมิได้ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของประธำน
กรรมกำรพิจำรณำกำรลงทนุและกรรมกำรพจิำรณำกำรลงทนุ	

3. การสรรหาและแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง
3.1) คณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป ็นคณะกรรมกำรบริษัท	 
จะคัดเลือกโดยผ่ำนมติให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำค่ำผลตอบแทน	 ก่อนน�ำเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำแต่งตัง้	 ทัง้นี	้ จะพจิำรณำคดัเลอืก 
โดยใช้หลักเกณฑ์ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	 วิสัยทัศน์	 
และควำมน่ำเชื่อถือ	 รวมทั้งเป็นผู ้มีคุณสมบัติทำงด้ำนทักษะ 
วิชำชีพ	 ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	 และไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อ 
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พิจำรณำแต่งตั้ง	 โดยบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้	ดังนี้
1.	 กรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

จะต้องมีถิ่นอยู่ในรำชอำณำจักร	 และกรรมกำรของบริษัท 
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก�ำหนด

2.	 กำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นนั้น	 ให้ใช้วิธี 
เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังนี้
(1)	ผู ้ถือหุ ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท ่ำกับหนึ่ งหุ ้นต ่อ 
	 เสียงหนึ่ง
(2)	ให้ผู ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็น 
	 รำยบุคคลไป

3.	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกคร้ัง	 ให้กรรมกำร 
	 ออกจำกต�ำแหน ่งเป ็นจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวน 
	 กรรมกำรในขณะนั้น	 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ 
	 ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนท่ีใกล้ที่สุดกับ 
	 ส่วนหนึ่งในสำม	 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่ง 
	 ในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนนั้น	 ให้จับสลำก 
	 กันว่ำผู้ใดจะออก	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไป	 ให้กรรมกำรคนที ่
	 อยู ่ ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น	 เป ็นผู ้ออกจำกต�ำแหน่ง 
	 กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข ้ำมำด�ำรง 
	 ต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4.	 กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงิน 
	 รำงวัล	 เบี้ยประชุม	 บ�ำเหน็จ	 โบนัส	 หรือผลประโยชน์ 
	 ตอบแทนในลักษณะอื่น	 ตำมข้อบังคับหรือตำมท่ีประชุม 
	 ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ	 ซ่ึงอำจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือ 
	 วำงเป็นหลักเกณฑ์	 และจะก�ำหนดไว้เป็นครำวๆ	 ไป	 หรือ 
	 จะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้และ 
	 นอกจำกนั้น	 ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ	 ตำม 
	 ระเบยีบของบรษิทั	 ทัง้นี	้ สทิธดิงักล่ำวจะไม่กระทบกระเทอืน 
	 สิทธิของพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท	 ซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
	 เป็นกรรมกำรในอันท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ 
	 ในฐำนะที่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท
5.	 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออก 
	 ต่อบริษัท	 กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกถึงบริษัท 
	 และจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วย 
	 ก็ได	้
6.	 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำก 
	 ถึงครำวออกตำมวำระ	 ให ้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล 
	 ซ่ึงมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย 
	 ว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย ์
	 และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม 
	 คณะกรรมกำรครำวถัดไป	 เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั้น	 
	 จะเหลือน้อยกว่ำ	 2	 เดือน	 โดยบุคคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำร 
	 แทนดังกล่ำวจะอยู ่ในต�ำแหน่งของกรรมกำรได้เพียงเท่ำ

	 วำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเข้ำมำแทน	 โดยมติ 
	 ของคณะกรรมกำรดังกล่ำวยังประกอบด้วยคะแนนเสียง 
	 ไม่น้อยกวำ่	3	ใน	4	ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่
7.	 ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำก 
	 ต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียง 
	 ไม่น้อยกว่ำ	 3	 ใน	 4	 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ 
	 มีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง 
	 ของจ�ำนวนหุ ้นที่ถือโดยผู ้ ถือหุ ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ 
	 ออกเสียง
8.	 ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป ็นประธำน 
	 กรรมกำร	 ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 
	 และจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่ งหรือหลำยคนเป ็นรอง 
	 ประธำนกรรมกำรก็ได้

3.2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

	 ในส่วนของกำรเลอืกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำร 
	 บริษัทหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้งคณะ 
	 กรรมกำรซึง่จะประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อย 
	 กว่ำ	 3	 ท่ำน	 โดยเลือกจำกคณะกรรมกำรอิสระของบริษัท	 
	 โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	 1	 ท่ำนจะต้องมีควำมรู ้
	 และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชแีละกำรเงนิทีเ่พยีงพอ	ซึง่สำมำรถ 
	 ท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิบรษิทั 
	 ได้	 อีกทั้งพิจำรณำจำกคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำน 
	 กฎหมำยและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท

3.3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ในส่วนของกำรเลือกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน	 คณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรซึ่งจะประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ	2	ท่ำน	และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	1	ท่ำน	
โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำ
จำกคุณสมบัติควำมรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท	 ทักษะควำม
เช่ียวชำญในด้ำนกฎหมำย	 ควำมเชี่ยวชำญในกำรก�ำหนด
โครงสร้ำงกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 โดยบริษัท
ได้มีกำรใช้ฐำนข้อมูลจำกบริษัทที่ปรึกษำเพื่อประกอบกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนในองค์กร	 เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

3.4) กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุด 
กำรสรรหำบุคลำกรเพื่อมำด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัท
นั้น	 มีขั้นตอนสรรหำโดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	 และกำรคัด
เลอืกจะอยูใ่นดุลยพินิจของผู้บริหำร	โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติ	
กำรศกึษำและประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสำยงำนเป็นส�ำคญั	

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและ
บริษัทร่วม

คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วม	เพือ่ให้บรษิทัสำมำรถเข้ำไปมส่ีวนร่วมในกำรดแูล	บรหิำร 
จัดกำร	 และควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทดังกล่ำว	 โดยมีกำร 
ส่งตัวแทนของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำร	 หรือผู้บริหำร	 หรือผู้ม ี
อ�ำนำจควบคุม	ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้	ซึง่กรณมีกีำรตดัสนิใจในเรือ่ง 
ทีม่นียัส�ำคญัจะมกีำรน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่ 
พิจำรณำอนุมัติ	 นอกจำกน้ี	 ยังให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้บริษัท 
ย่อยหรือบริษัทร่วมมีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท�ำรำยกำรได้มำ 
หรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือรำยกำรเกี่ยวโยงให้เป็นไปตำม 
ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง	 
รวมถึงกำรจัดท�ำงบกำรเงินที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ 
ทันตำมก�ำหนดเวลำกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของ 
บริษัทและบริษัทย่อย	 ต้องรักษำควำมลับของบริษัท	 ไม่น�ำข้อมูล 
ภำยในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเอง	 หรือ 
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม	 และ 
ไม่ว่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม	นอกจำกนี้	 เพื่อ 
มิให้บคุลำกรของบรษิทัน�ำข้อมลูภำยในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผูอ่ื้น 
หรอืน�ำไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	รวมถงึเพือ่กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์	 
บริษัทจึงอนุมัติกำรก�ำหนดนโยบำย	 เรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของ 
บริษัท	โดยมีสำระส�ำคัญดังนี้

1.	 ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร	 ให้รับทรำบเกี่ยวกับ
หน้ำท่ีที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน	 คู่สมรส	 
และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 ตำมมำตรำ	 59	 รวมถึงบท
ก�ำหนดโทษตำมมำตรำ	275	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และตำมข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	 ก�ำหนดให้ผูบ้รหิำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกั
ทรัพย์	 ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์	และจดัส่งส�ำเนำรำยงำนดงักล่ำวให้แก่บรษิทั	 
ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

3.	 ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัท
ย่อยทรำบถึงหน้ำที่ของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ
บริษทัย่อย	กรณทีีไ่ด้รบัทรำบข้อมลูทำงกำรเงนิของบรษิทัหรอื
ข้อมลูภำยในทีเ่ป็นสำระส�ำคญัทีม่ผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำ
หลกัทรพัย์	จะต้องหลีกเล่ียงกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั
ในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิด
เผยต่อสำธำรณชน	 และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระ
ส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

6. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส�าหรับปี 2562
บริษทั	มค่ีำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีองบรษิทั	ดลีอยท์	 
ทู้ช	โธมัทส	ุไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี	ประจ�ำปี	
2562	ของบริษัทเป็นจ�ำนวน	2,150,000	บำท	

7. การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้
บริษัทได้ทบทวนและน�ำหลักปฏิบัติจำกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2555	 ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน	 ปี	 2560	 (“CG	 Code”)	 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 มำประยุกต์ใช้ตำมควำม
เหมำะสมกับกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั	โดยเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำทบวนอยำ่งน้อยปีละ	1	ครั้ง	ทั้งนี้	พบว่ำบริษัทได้น�ำ
หลักปฏิบัติส่วนใหญ่มำปรับใช้แล้ว	 โดยมีบำงเร่ืองที่ยังไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำวโดยมีเรื่องที่ส�ำคัญดังนี้

•	 คณะกรรมกำรบรษัิทควรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกดัจ�ำนวนปีในกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน	9	ปี	

	 ค�ำชี้แจง	 เนื่องจำกบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัท	 ต้องกำรกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู	้
ควำมเชีย่วชำญ	และประสบกำรณ์เฉพำะทำง	อกีทัง้กรรมกำร
อิสระของบริษัท	 ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมนิยำม
กรรมกำรอสิระของบรษิทั	ซึง่ยงัสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะ
กรรมกำรอิสระได้เป็นอย่ำงดี

•	 คณะกรรมกำรสรรหำควรเป็นกรรมกำรอิสระทั้งคณะ	

	 ค�ำชี้แจง	 ปัจจุบันคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทน	ประกอบด้วยสมำชิก	3	คน	ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ
จ�ำนวน	2	คน	และกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน	1	คน	ซึ่งมำกกว่ำ	 
กึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งคณะ	 และประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ	 ซึ่งจำก
ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทนที่ผำ่นมำ	กรรมกำรทั้ง	3	คน	มีควำมเป็นอิสระใน
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำที	่บรษิทัจงึเหน็ว่ำ	องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในปัจจุบันมีควำมเหมำะสม	
รวมถงึกรรมกำรทกุท่ำนมคีณุสมบตัทิีเ่หมะสม	สำมำรถปฏบิตัิ
หนำ้ที่ได้เป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	เล็งเห็นควำม
ส�ำคัญของผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่โครงกำรของบริษัทอำจก่อให้
เกิดขึ้นได	้บริษัทฯได้สนับสนุนกำรพัฒนำและดูแลสิ่งแวดล้อมโดย
เฉพำะอย่ำงยิง่กำรพฒันำดแูลสิง่แวดล้อมในพืน้ทีใ่กล้เคยีงโครงกำร
เจำ้พระยำ	เอสเตท	บริษัทฯ	มีควำมมุ่งมั่นและได้เข้ำร่วมกิจกรรม
กับกลุ่มบำงกอก	ริเวอร	์พำร์ตเนอร์ส	(Bangkok	River	Partners)

กลุม่บำงกอก	รเิวอร์	พำร์ตเนอร์ส	(Bangkok	River	Partners)	เป็น
องค์กรไม่แสวงหำก�ำไรที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรสนับสนุนกำรปกป้อง
แม่น�้ำเจ้ำพระยำเพื่อรักษำชุมชนประวัติศำสตร์อำยุหลำยศตวรรษ
แห่งนี้ให้ด�ำรงเอกลักษณ์และมรดกที่สืบทอดมำ	 และชุมชนแห่งนี้
เป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นควำมภำคภูมิใจของเมืองกรุงเทพฯ

ในขณะท่ีโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทก�ำลังเติบโต
บรษัิทฯ	ได้รเิร่ิมกำรสร้ำงผลกระทบทำงบวกแก่สงัคมท่ีมำกกว่ำผลก

ระทบทำงบวกต่อสิ่งแวดล้อม	โครงกำรของบริษัทฯ	เช่น	โครงกำร
โรงเรียนนำนำชำติก่อให้เกิดแรงบัลดำลใจที่จะสร้ำงผลอันยั่งยืนแก่
อนำคตเช่นผลทำงด้ำนกำรศึกษำแก่ชุมชน

กิจกรรมรักษ์โลก 2562 (CLEAN UP THE WORLD 
2020)

บริษัทฯ เข้ำร่วมกิจกรรมรกัษ์โลก 2562 เพือ่ลดขยะพลำสติกและ
ท�ำควำมสะอำดพื้นที่บริเวณรอบแม่น�้ำเจำ้พระยำ

กิจกรรมรักษ์โลก	2562	จัดขึ้นเมื่อวันเสำร์ที่	21	กันยำยน	2562	
ซึ่งนับเป็นปีที่	 26	 และมีอำสำสมัครเข้ำร่วมกว่ำ	 350	 ล้ำนรำย
จำก	130	กวำ่ประเทศทั่วโลก	อำสำสมัครจำกบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	 
ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ำกัด	(มหำชน),	โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ
แม่น�้ำเจ้ำพระยำ,	โรงแรมคำเพลลำ	กรุงเทพ	และครอบครัวพร้อม

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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ด้วยอำสำสมัครจำกสถำนทูตแคนำดำประจ�ำประเทศไทย	 และ 
สถำนทตูสงิค์โปร์ประจ�ำประเทศไทยกว่ำ	350	รำย	เข้ำร่วมกจิกรรม
กบัเขตสำทรและตวัแทนจำกมหำวทิยำลยัมหดิลเพือ่ท�ำควำมสะอำด
แม่น�้ำเจ้ำพระยำท่ีและบริเวณโดยรอบซ่ึงเป็นพื้นที่ตั้งของโครงกำร
โฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์

บรษิทัฯ	เข้ำร่วมกจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมของโลกนีเ้ป็นปีที	่3	ตดิต่อ
กัน	 นำยเบน	 เตชะอุบล	 ประธำนบริหำรกล่ำววำ่	 “บริษัทฯ	 รู้สึก
ยินดีเป็นอย่ำงมำกที่ได้เข้ำร่วมในกิจกรรมน้ี	 แม่น�้ำเจ้ำพระยำนับ
ส่วนส�ำคัญของชีวิตของคนไทยทุกคน	 เรำจึงมีควำมยินดีอยำ่งยิ่งที่
มีโอกำสได้แสดงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรมนี้มุ ่งหวังที่จะกระตุ ้นกำรกำรตระหนักถึงกำรลดขยะ
พลำสติกโลกและสนับสนุนชุมชนให้รักษำควำมสะอำดรอบพื้นที่
แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	อำสำสมคัรได้ท�ำกำรเกบ็และคัดแยกขยะจำกทำง
เดนิ	ถนนและคูคลอง	ซ่ึงจำกกำรท�ำควำมสะอำดจะส่งผลให้สำมำรถ
ป้องกันมลภำวะในแม่น�้ำเจ้ำพระยำและรวมถึงอ่ำวไทยได้อีกด้วย	 
กลุ่ม	 บำงกอก	 ริเวอร์	 พำร์ตเนอร์ส	 ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล
ท�ำกำรคัดแยกขยะ	6	ประเภท	คือ	ขยะถุงพลำสติก	ขวดพลำสติก	
แก้วพลำสติก	ขวดแก้ว	โฟมบรรจุอำหำร	ชิน้ส่วนพลำสตกิ	และเศษ
ชิน้ส่วนผ้ำ	ขยะเหล่ำนีถ้กูนบัและท�ำกำรบนัทกึข้อมลูเพือ่น�ำข้อมลูไป
ใช้ในกิจกรรมในปีถัดไป	ซึง่ข้อมลูเหล่ำนีจ้ะช่วยแก้ปัญหำสิง่แวดล้อม
และสำมำรถวัดควำมส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้
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1. ลักษณะรายการระหว่างกัน
บรษิทัและบริษทัย่อยมรีำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคล	และ/หรอื	นิตบิคุคลทีเ่กีย่วข้องทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทั
ย่อย	ซึง่ผูส้อบบญัชรีะบไุว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ	ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม		2562	โดยมรีำยละเอยีดในสำระส�ำคญั	ดังนี้

1) นำยสดำวุธ เตชะอุบล

ลักษณะควำมสัมพันธ	์:	เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	ณ	วันที่	10	มีนำคม	2563	จ�ำนวน	จ�ำนวน	873,180,191	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	10.56	ของทุนช�ำระแล้ว	และเป็นบิดำของ	นำยเบน	เตชะอุบล	กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท

รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง	(บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

มูลคำ่รำยกำร
ในปี	2562

ยอดคงค้ำง	
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	2562

1.	ค ่ำจองซ้ือ	 ค ่ำท�ำสัญญำจะซื้อจะ
ขำยและค่ำงวดในกำรซ้ืออำคำรชุด	 
โครงกำร	 อิลีเม้นท์	 ศรีนครินทร	์
จ�ำนวน	2	ยูนิต	

2.	ค ่ำจองซ้ือ	 ค ่ำท�ำสัญญำจะซื้อจะ
ขำยและค่ำงวดในกำรซ้ืออำคำรชุด
โครงกำร	โฟร์	ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิ
เด้นซ์	 กรุงเทพ	 ณ	 แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	
จ�ำนวน	1	ยูนิต

เงินรับล่วงหน้ำ -

-

1,181,244

11,000,000

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 มี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
เป ็นไปตำมรำคำขำยห ้อง
ชุดที่ก�ำหนดและมีเง่ือนไขที่
เป็นปกติเช่นเดียวกับกำรท�ำ
รำยกำรกับบุคคลที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้อง

2) นำยเบน เตชะอุบล

ลักษณะควำมสัมพันธ	์ :	 เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	ณ	 วันที่	 10	มีนำคม	2563	 จ�ำนวน	 1,897,626,424	หุ้น	 คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ	22.96	ของทุนช�ำระแล้ว	โดยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และกรรมกำรของบริษัท	

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง	(บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

มูลคำ่รำยกำร
ในปี	2562

ยอดคงค้ำง	
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	2562

1.	ค่ำจองซื้อ	 ค่ำท�ำสัญญำจะซื้อจะขำย
และค่ำงวดในกำรซ้ือห้องชดุ	โครงกำร	
โฟร์ซซีัน่ส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรงุเทพ	 
ณ	แม่น�้ำเจำ้พระยำ	จ�ำนวน	1	ยูนิต	

เงินรับล่วงหน้ำ 11,722,268 22,722,268 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 มี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
เป็นไปตำมรำคำขำยห้องชุด
ที่ก�ำหนดและมีเง่ือนไขทีเ่ป็น
ปกตเิช่นเดยีวกับกำรท�ำรำยกำร
กับบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง

รำยกำรระหว่ำงกัน
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3) นำงอรวรรณ เตชะอุบล

ลักษณะควำมสัมพันธ	์:	เป็นภรรยำของนำย	สดำวุธ	เตชะอุบล	และเป็นมำรดำของ	นำยเบน	เตชะอุบล

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง	(บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

มูลคำ่รำยกำร
ในปี	2562

ยอดคงค้ำง	
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	2562

1.	ค่ำจองซื้อ	 ค่ำท�ำสัญญำจะซื้อจะขำย
และค่ำงวด	ในกำรซ้ือห้องชดุ	โครงกำร	 
โฟร ์ซีซั่นส ์	 ไพรเวท	 เรสซิเด ้นซ์	
กรุงเทพ	ณ	แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	จ�ำนวน	 
1	ยูนิต	

เงินรับล่วงหน้ำ 10,305,000 37,348,172 คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
เป็นไปตำมรำคำขำยห้องชุด
ที่ก�ำหนดและมีเง่ือนไขที่เป็น
ปกติเช่นเดยีวกบักำรท�ำรำยกำร
กับบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	:	นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์

ลักษณะควำมสัมพันธ	์:	มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท	1	คน	คือ	พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	คือ	นำยสดำวุธ	 
เตชะอุบล	ถือหุ้น	CGS	ทำงอ้อม	โดยถือหุ้นผ่ำนบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(CGH)	ณ	วันที	่29	มีนำคม	2562	คิดเป็น 
จ�ำนวน	604,490,326	หุ้น	หรือร้อยละ	13.94	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง	(บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ในปี	2562

ยอดคงค้ำง	
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	2562

1.	บริษัทวำงเงินประกันซ้ือหลักทรัพย์ 
ให้แก	่CGS

เงินประกัน 
ซื้อหลักทรัพย์

43 5,565 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำม
เหน็ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไป
ตำมสัญญำที่ตกลงกันและมี
เง่ือนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับ
กำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้อง

2.	บริษัทรับดอกเบี้ยจำก	 CGS	 เป็น 
ดอกเบี้ยจำกเงินประกันหลักทรัพย	์ 
อัตรำดอกเบี้ย	0.8%	

ดอกเบี้ยรับ 44 -

3.	บริษัทได้มีกำรช�ำระเงินค่ำบริกำรใน
กำรออกหุ้นกู้

คำ่ธรรมเนียม 
ในกำรออกหุ้น 
กู้จำ่ยล่วงหน้ำ

คำ่ธรรมเนียม 
ในกำรออกหุ้นกู้

(2,944,850)

9,536,906

11,280,010

-

5) บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหำชน) (“CGH”)

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	:	กำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holdings	Company)

ลักษณะควำมสัมพันธ์	:	มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท	1	คน	คือ	พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	คือ	นำยสดำวุธ	
เตชะอุบล	โดยถือหุ้นในบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(CGH)	ณ	วันที่	29	มีนำคม	2563	คิดเป็นจ�ำนวน	604,490,326		
หุ้น	หรือร้อยละ	13.9	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว



106

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง	(บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ในปี	2562

ยอดคงค้ำง	
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	2562

1.	บรษัิทซือ้เงนิลงทนุในหุน้สำมัญ	บริษัท	
คนัทรี	่กรุป๊	โฮลดิง้ส์	จ�ำกัด	(มหำชน) 
จ�ำนวน	153,061,800	หุ้น

เงินลงทุน 
ในหุ้นสำมัญ

- 123,980,058 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำม
เหน็ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไป
ตำมสัญญำที่ตกลงกันและมี
เง่ือนไขที่เป็นปกติเช่นเดียว
กับกำรท�ำรำยกำรกับบุคคล
และ/หรือนิติบุคคลที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้อง

2.	ได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 CGH-W3	
จำกบรษิทั	คนัทรี	่กรุป๊	โฮลดิง้ส์	จ�ำกดั	
(มหำชน)จ�ำนวน	51,020,600	หน่วย

CGH-W3 - 1,530,618

5) บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“MFH”) 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	:	ลงทุนในกิจกำรอื่น

ลักษณะควำมสัมพันธ์	:	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	และ	บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“CGH”)	ซึ่ง	CGH	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมเอ็มเอฟซ	ีจ�ำกัด	(มหำชน)	(“MFC”)	โดย	MFH	เป็นบริษัทย่อยของ	MFC	

ลักษณะของรำยกำร
ประเภท
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร/ยอดคงค้ำง	(บำท)

ควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ในปี	2562

ยอดคงค้ำง	
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	2562

1.	บริษัทออกตั๋วแลกเงินให้แก่	MFH

• ออกวนัที	่18	ตลุำคม	2562	จ�ำนวน

เงิน	 100	 ล้ำนบำท	 เงินต้นครบ

ก�ำหนด	14	กรกฎำคม	2563	รวม

ระยะเวลำ	270	วัน	อัตรำดอกเบี้ย

ร้อยละ	6	ต่อปี	

• ออกวันที	่ 19	 พฤศจิกำยน	 2562	

จ�ำนวนเงิน	100	ลำ้นบำท	เงินต้น

ครบก�ำหนด	 14	 สิงหำคม	 2563	

รวมระยะเวลำ	 269	 วัน	 อัตรำ

ดอกเบี้ยร้อยละ	6	ต่อปี

ช�ำระดอกเบีย้	ณ	วนัออกตัว๋แลกเงนิ	โดย
หักเป็นส่วนลดจำกมูลค่ำที่ตรำไว้ของตั๋ว
แลกเงินฉบับนั้น

ตั๋วแลกเงิน - 200,000,000 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำม
เหน็ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไป
ตำมสัญญำที่ตกลงกันและมี
เง่ือนไขที่เป็นปกติเช่นเดียว
กับกำรท�ำรำยกำรกับบุคคล
และ/หรือนิติบุคคลที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้อง

2.	ดอกเบี้ยจำ่ยจำกตั๋วแลกเงิน ดอกเบี้ยจ่ำย

ล่วงหน้ำ

ดอกเบี้ยจ่ำย

5,477,871

11,490,933

6,658,485

-

รำยกำรระหว่ำงกัน
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2. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	บริษัทจึงได้ก�ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	โดยที่
คณะกรรมกำรบริษัทจะก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	 กฎระเบียบของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด	

หำกรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยเกดิกบับคุคลทีอ่ำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	บคุคลทีม่ส่ีวนได้เสีย	หรอือำจมคีวำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต	 บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของ
รำยกำร	โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกันที่อำจ
เกิดขึ้น	บริษัทจะจัดหำผู้เชี่ยวชำญอิสระ	หรือ	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว	เพื่อประกอบกำรตัดสิน
ใจของคณะกรรมกำรหรอื	ผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณี	และจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบัญชี	

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บรษิทัมกีำรก�ำหนดนโยบำยหรอืแนวโน้มในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต	โดยกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต
นั้น	 บริษัทจะด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทั่วไป	 สำมำรถอ้ำงอิงได้กับเงื่อนไขทำงธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทท�ำ
กับบุคคลภำยนอก	 ทั้งนี้	 บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และข้อบังคับ	
ประกำศ	 ค�ำสั่ง	 หรือข้อก�ำหนดของ	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	
รวมถึงปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท�ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั	และกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิทีส่�ำคญัของบรษิทั
จดทะเบยีนและบรษิทัย่อย	ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีก่�ำหนดโดยสมำคมนกับัญช	ีและผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครดั

ทั้งนี้	 หำกรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 บุคคลที่มีส่วนได้เสีย	 หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในอนำคต	 บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำร	 
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น	 บริษัทจะจัดหำผู้เช่ียวชำญอิสระ	 หรือผู้
สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว	เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	
และจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี	
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน
ตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ซีึง่ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์พงึปฏบิตันิัน้	 
คณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนควรจัดท�ำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดท�ำและกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินของกิจกำร	
(Statement	of	Directors	Responsibilities)	ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ำกัด	(มหำชน)	ขอรับรองว่ำ	งบกำรเงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	ได้จัดท�ำขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 โดยถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่ง
ประเทศไทย	 และงบกำรเงินดังกล่ำวได้แสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำเป็นจริงและสมเหตุผล	 ท้ังนี้	 
งบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ

นำยวิกรม	คุ้มไพโรจน์
ประธำนกรรมกำร

นำยเบน	เตชะอุบล
ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2562

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	 คันทรี่	 กรุ๊ป	 ดีเวลลอปเมนท์	
จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	จ�ำนวน	3	ท่ำน	โดยม	ี
นำยศุภกร	พลกลุ	เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	พล.ต.อ.	วรีพงษ์ 
ชื่นภักด	ีและ	นำยชู	เฟ็ง	เช	เป็นกรรมกำรตรวจสอบ	ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒ	ิและมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีกำรเงิน	ด้ำนกฎหมำย	ด้ำน
บริหำรธุรกิจ	 และด้ำนบริหำรองค์กร	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมีอิสระตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์	(กลต.)	และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	อย่ำงครบถ้วน

ในปี	2562	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมทั้งสิ้น	9	ครั้ง	 
โดยได้มีกำรหำรือร่วมกับผู้บริหำร	 ผู้ตรวจสอบภำยใน	 และผู้สอบ
บัญชี	สรุปสำระส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้	ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ได้สอบทำนควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	และ
เชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	และงบกำรเงินรวมของบริษัท	และบริษัท
ย่อย	 ทั้งรำยไตรมำส	 และประจ�ำปี	 2562	 ซ่ึงผ่ำนกำรสอบทำน	 
และตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว	 โดยเชิญฝ่ำยบริหำร
ที่เกี่ยวข้อง	และผู้สอบบัญชี	เข้ำร่วมประชุมในกำรพิจำรณำงบกำร
เงนิ	เพือ่ชีแ้จง	และตอบข้อซกัถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ใน
เรือ่งควำมถกูต้อง	ควำมครบถ้วน	กำรปรับปรงุรำยกำรบญัชทีีส่�ำคญั	 
ควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน	 ข้อสังเกตของผู้
สอบบัญชี	เรื่องส�ำคัญที่พบจำกกำรสอบบัญชี

นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
เป็นกำรเฉพำะ	โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรของบริษัทเขำ้ร่วมประชุม	เพื่อ
ปรึกษำหำรือกันอย่ำงอิสระถึงกำรได้รับข้อมูล	ควำมเป็นอิสระใน

กำรปฏบิตังิำน	เรือ่งส�ำคญัทีพ่บจำกกำรสอบบัญช	ีและข้อเสนอแนะ
ต่อระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับควำมร่วมมือเป็น
อย่ำงดีจำกฝ่ำยบริหำร	มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน	และไม่
ได้มีข้อสังเกตท่ีมีนัยส�ำคัญต่อกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบ
กำรเงินของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 มีควำมเห็นว่ำ	 รำยงำนทำงกำรเงินได้
แสดงรำยกำรอย่ำงถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เชื่อถือได้	 และเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป	 มีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบ
กำรเงินอย่ำงเพียงพอ	 และไม่พบรำยกำรใดที่อำจมีผลกระทบอัน
เป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ได้สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน	ตำม
แนวทำงของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์ 
และผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	 และผู้สอบ
บญัช	ีซึง่ไม่พบประเดน็หรอืข้อบกพร่องทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อบรษิทั
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ตลอดจนฝำ่ยบริหำรได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ผู้สอบบัญชี	 และ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่อง	 แสดงให้เห็นถึงกำรให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยใน	 ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น
อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำ	 บริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
เพียงพอ

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
ระดับองค์กร	 ท้ังควำมเสี่ยงอันเกิดจำกปัจจัยภำยใน	 และปัจจัย
ภำยนอก	และมีกำรพิจำรณำติดตำม	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนใน
โครงกำรต่ำงๆ	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน	และ	ควำมเสี่ยงดำ้น
กำรเงนิ	อย่ำงสม�ำ่เสมอ	พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ	เพือ่น�ำไปปรับปรงุ
กระบวนกำรให้ดยีิง่ขึน้	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ	บรษิทัมกีระบวนกำรบรหิำร
จดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม	สำมำรถลดผลกระทบ	และตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. การพิจารณาให ้ความเห็นรายการได ้มาซึ่ ง
สินทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นรำยกำรที่
เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้แก่	 กำรพิจำรณำกำรลงทุน
พัฒนำโครงกำรโรงเรียนนำนำชำติ	เพื่อให้มั่นใจวำ่	กำรท�ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 
และมคีวำมเป็นธรรมด้ำนรำคำ	รวมถงึมกีำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกู
ต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญ

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้สอบทำน	 และก�ำกับดูแลให้บริษัท	 
ด�ำเนินกิจกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์	 และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	อยำ่งเคร่งครัด	ซึ่งไม่
พบรำยกำรที่ขัดต่อกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



110

6. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้ก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยในให้
มีควำมเป็นอิสระ	 โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน	 และได้อนุมัติแผน
งำนกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน	ประจ�ำปี	2562	ซึ่งแผน
งำนกำรตรวจสอบดังกล่ำว	จัดท�ำโดยกำรประเมินควำมเสี่ยง	 เพื่อ
ก�ำหนดควำมส�ำคัญของแต่ละระบบงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ขององค์กร	พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ	และกำรติดตำมผล
ตำมข้อเสนอแนะของส�ำนกัตรวจสอบภำยใน	รวมถงึให้ข้อเสนอแนะ
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	 และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำม	KPI	ที่ก�ำหนด
ไว้	เพ่ือน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรงุพฒันำงำนตรวจสอบภำยใน
ให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

7. การติดตามผลการด�าเนินโครงการต่างๆ และผล
การด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้ติดตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำรของ
บริษัททุกไตรมำส	โดยพิจำรณำควำมคืบหน้ำของโครงกำร	ปัญหำ	 
และผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกกำรด�ำเนินโครงกำร	 พร้อมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะที่พอเหมำะ	เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินโครงกำร	และ
ได้ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในภำพรวม	เพื่อประเมินผล
ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้	 นอกจำกน้ี	 ยังมีกำรเสนอแนะ	
และตดิตำมผลกำรน�ำเทคโนโลยทีีเ่หมำะสมมำใช้ในกำรปฏบิตังิำน	
เพื่อรับรองกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในอนำคต

8. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกฎบัตรของส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้พิจำรณำทบทวน	 และปรับปรุงควำม
เหมำะสมของกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 และกฎบัตรของ
ส�ำนกัตรวจสอบภำยใน	เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัทิีด่	ีและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

9. การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และค่าสอบ
บัญชีประจ�าปี 2562

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี	 เสนอ
แต่งตั้ง	และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�ำป	ี2562	โดย
ประเมนิจำกควำมเป็นอิสระ	และคณุภำพงำนของผูส้อบบญัชใีนรอบ
ปีท่ีผ่ำนมำ	 และควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชี	 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมมีตต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทั	เพือ่พจิำรณำ	และน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 เพื่อขออนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจำก
บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบ
บัญชี	ประจ�ำปี	2562

โดยสรุป	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติตำมหนำ้ที่	 และควำม
รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดยใช้
ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ควำมระมัดระวังรอบคอบ	และมีควำมเป็น
อิสระอย่ำงเพียงพอ	 ตลอดจนให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ	 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 รำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัท	 มีควำมถูกต้อง	 เช่ือถือได้	 สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	 บริษัทมีกำรปฏิบัติงำนที่
สอดคล้องตำมกฎหมำย	ข้อผูกพันต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	 รวมถึงมีระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 มีระบบกำรบริหำร
ควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	และมรีะบบกำรควบคมุภำยใน
ที่เพียงพอกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นำยศุภกร	พลกุล
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
วันที	่17	มกรำคม	2563

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษทั คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็นเกณฑ ์                 
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าความนิยมจ านวน 3,614 ลา้นบาท 
จากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลับซ่ึงมีบริษัทเป็น
บริษัทใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็นผู ้ถูกซ้ือในทาง
บัญ ชี  ค่ าความ นิ ยม เป็ น เร่ือ งส าคัญ ในการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า  เน่ืองจากค่าความนิยม
ดังก ล่ าวมีจ านวน เงิน ท่ี เป็น สาระส าคัญ ต่ อ           
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ในการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมดงักล่าวฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและ
อัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าความนิยมท่ี
แสดงอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าความนิยม นโยบายการบญัชี
และการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมได้
เปิ ด เผยไว้ใน หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 2.2.4 ขอ้ 3.13 และขอ้ 3.21.2 ตามล าดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง  
• ท าความเขา้ใจการออกแบบและการปฏิบติั

ตามการควบคุมภายในที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

• ทดสอบเน้ือหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

-  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณา
ของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ี
ส าคัญและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารใช ้ในการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

-  สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดร้ับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง              
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ           
ท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้  
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
งบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้และประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้  
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 



116 รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

 
- 6 - 

 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 274,043,223       1,517,968,181    101,583,484       818,060,461       

เงินลงทุนชั�วคราว 6 - 100,502,312       - 100,502,312       

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 7 2,362,812,871    1,932,820,577    445,268,419       395,704,584       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28.2 - - 1,587,632,758    820,905,043       

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค 8 8,270,383,484    5,842,742,804    604,871,660       17,338,733         

ตน้ทุนในการไดม้าซึ�งสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 9 308,736,672       - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 3,359,828           3,258,601           2,893,336           3,183,550           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 28,408,722         1,004,442           - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 11,247,744,800  9,398,296,917    2,742,249,657    2,155,694,683    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 1,992,745,610    1,764,912,934    - -

เงินลงทุนเผื�อขาย 11 169,310,676       218,969,946       169,310,676       218,969,946       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 28.1 - - 4,695,237,021    5,276,695,841    

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 895,501,448       895,501,448       - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 743,970,530       789,158,751       - -

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 13 10,206,087,620  7,608,076,281    1,772,735,603    2,198,616,111    

ค่าความนิยม 2.2.4 3,614,375,768    3,614,375,768    - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 14 22,291,334         5,864,249           5,584,054           3,407,148           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 - 38,340,870         47,956,660         38,340,870         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 13,023,418         10,456,102 3,432,244           3,354,358

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 17,657,306,404  14,945,656,349  6,694,256,258    7,739,384,274    

รวมสินทรัพย์ 28,905,051,204  24,343,953,266  9,436,505,915    9,895,078,957    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท คันทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 16 3,044,389,587    717,703,167       88,392,708         65,537,490         

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28.4 - - - 445,734,402       

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�เกิดจากสญัญา 4,442,462,544    3,863,059,642    1,401,244           3,217,199           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 18 11,374,237,507  - - -

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 3,682,047,015    - 3,682,047,015    -

เงินกูย้มืระยะสั�น 7,998,450           8,312,624           - -

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28.3 - - 475,102,955       438,889,250       

ตั�วแลกเงิน 17 380,992,887       437,071,705       380,992,887       437,071,705       

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 1,606,885           26,935                - -

รวมหนี� สินหมุนเวียน 22,933,734,875  5,026,174,073    4,627,936,809    1,390,450,046    

หนี� สินไม่หมุนเวียน

เจา้หนี�ค่าก่อสร้าง 18.1 - 1,485,322,090    - -

เงินกูย้มืระยะยาว 18 358,288,071       8,954,080,829    - -

หุน้กูร้ะยะยาว 19 502,038,332       3,643,078,946 502,038,332       3,643,078,946

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 38,232,970         - - -

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 26,529,863         8,499,592           14,939,759         8,270,079           

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 3,083,888           - - -

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 928,173,124       14,090,981,457  516,978,091       3,651,349,025    

รวมหนี� สิน 23,861,907,999  19,117,155,530  5,144,914,900    5,041,799,071    

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท คันทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 21

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 10,784,993,608 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,784,993,608 10,784,993,608

หุน้สามญั 10,785,353,544 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,785,353,544 10,785,353,544

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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    

ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (1,559,517,810)  (1,559,517,810)  (1,559,517,810)  (1,559,517,810)  

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (819,437,470)     (819,437,470)     (819,437,470)     (819,437,470)     

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

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 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 (1,714,846,968)  (1,358,954,122)  (1,439,108,384)  (910,546,929)     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 24 (343,992,042)     (422,836,205)     (156,473,275)     (123,345,859)     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,674,100,053    4,951,148,736    4,291,591,015    4,853,279,886    

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 369,043,152       275,649,000       - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,043,143,205    5,226,797,736    4,291,591,015    4,853,279,886    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,905,051,204  24,343,953,266  9,436,505,915    9,895,078,957    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท คันทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 412,398,104 244,058,483 7,791,955 244,058,483

รายไดค้่านายหนา้ - 474,953 - 474,953

รายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 47,363,646        51,390,715 - -

รายไดด้อกเบี�ย 7,271,405 8,821,330 88,732,115 77,163,927

รายไดเ้งินปันผล - 5,357,163 - 5,357,163

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 468,698,080 51,157,001 - 43,219,880

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 2,200,388 - 2,200,388 -

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว - 502,312 - 502,312

รายไดอื้�น  13,145,736 7,874,033 63,496,744 56,768,064

รวมรายได้ 951,077,359       369,635,990       162,221,202       427,544,782       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอาคารชุด 181,486,318 146,939,094 5,316,802 146,939,094

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจาก

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 2,789,313 3,012,279 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 182,983,795 180,459,038 12,011,880 22,893,014

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 464,418,079 209,216,400 166,377,781 155,003,260

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 26 39,936,288 42,701,304 39,936,288 42,701,304

ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 162,697 -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - - 129,452,534 -

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุน 12 15,636,400 - - -

ตน้ทุนทางการเงิน 454,612,865 330,076,314 336,532,891 291,945,907

รวมค่าใช้จ่าย 1,341,863,058    912,404,429       689,790,873       659,482,579       

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (390,785,699)     (542,768,439)     (527,569,671)     (231,937,797)     

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 43,706,814 (344,685)            (868,792)            (371,832)            

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (434,492,513)     (542,423,754)     (526,700,879)     (231,565,965)     

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น 15

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 24.1 (33,127,416)       (68,094,625)       (33,127,416)       (68,094,625)       

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

งบการเงินต่างประเทศ 24.2 111,971,579 (77,055,737)       - -

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ (10,138,814)       322,300 (1,860,576)         322,300

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 68,705,349        (144,828,062)     (34,987,992)       (67,772,325)       

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (365,787,164)     (687,251,816)     (561,688,871)     (299,338,290)     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (489,189,006)     (464,172,704)     (526,700,879)     (231,565,965)     

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 54,696,493 (78,251,050)       - -

(434,492,513)     (542,423,754)     (526,700,879)     (231,565,965)     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (418,000,186)     (609,000,766)     (561,688,871)     (299,338,290)     

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 52,213,022 (78,251,050)       - -

(365,787,164)     (687,251,816)     (561,688,871)     (299,338,290)     

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 27

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท (0.059)                (0.056)                (0.064)                (0.028)                

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั หุ้น 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (390,785,699)     (542,768,439)     (527,569,671)     (231,937,797)     

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,584,996 33,233,427 3,710,401 6,102,678

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว (2,200,388)         - (2,200,388)         -

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว - (502,312)            - (502,312)            

ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 162,697 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 5,949,984

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (9,022)                1,669,957 (9,022)                51,424

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (604,410,585)     (8,543,359)         129,555,256 (43,215,249)       

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 15,636,400        - - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,356,753 2,088,671 4,343,960 1,859,158

รายไดด้อกเบี�ย (7,271,405)         (8,821,330)         (88,732,115)       (77,163,927)       

รายไดเ้งินปันผล - (5,357,163)         - (5,357,163)         

ตน้ทุนทางการเงิน 454,612,865 330,076,314 336,532,891 291,945,907

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน (496,486,085)     (198,924,234)     (144,205,991)     (52,267,297)       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

เงินลงทุนชั�วคราว 102,702,700 (100,000,000)     102,702,700 (100,000,000)     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (465,748,223)     (420,368,437)     (187,301,752)     (67,698,585)       

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค (472,801,629)     (255,205,137)     (35,585,974)       142,431,218

ตน้ทุนในการไดม้าซึ� งสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ (82,401,230)       - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (27,404,280)       (1,004,442)         - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (2,567,316)         52,115,036 (77,886)              (110,958)            

บริษทั คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

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

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (413,543,274)     37,655,114 20,713,838 (31,898,491)       

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�เกิดจากสัญญา 581,039,230 1,418,829,685 (1,815,955)         (2,710,775)         

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 1,447,560 -27,423,728 - -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (1,275,762,547)  505,673,857      (245,571,020)     (112,254,888)     

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 7,271,405          9,761,999          3,563,212 5,691,146

เงินสดรับจากเงินปันผล - 5,357,163          - 5,357,163

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (241,037,792)     (159,274,313)     (270,446,027)     (200,347,265)     

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,359,828)         (3,250,002)         (2,893,336)         (3,183,550)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชใ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,512,888,762)  358,268,704      (515,347,171)     (304,737,394)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั (366,188,068)     (197,245,405)     - -

เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั - - - 435,302,156

เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื�อขาย 11 8,250,000 3,000,000 8,250,000 3,000,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.1.3 - - (550,858,732)     -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.1.4

จากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - - (531,358)            -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - (672,875)            

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 218,564 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 (358,859,404)     (336,927,226)     (129,684,548)     (327,816,300)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 9,100                 57,804               9,100                 57,804               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 4.1.2 (18,480,341)       (3,003,380)         (2,800,298)         (2,219,817)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (735,268,713)     (534,118,207)     (675,397,272)     107,650,968      

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.1.5 - - 54,000,000 -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.1.5 - - (1,245,648)         -

เงินสดรับจากการออกตั�วแลกเงิน 4.2 89,692,188        145,961,634      89,692,188        145,961,634      

เงินสดจ่ายชาํระคืนตั�วแลกเงิน 4.2 (168,168,541)     (410,718,880)     (168,168,541)     (410,718,880)     

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 4.2 455,160,900      459,706,387      - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 499,989,467      3,621,737,127   499,989,467      3,621,737,127   

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 - (2,500,000,000)  - (2,500,000,000)  

เงินสดรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย

  จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,064,280          - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 877,738,294      1,316,686,268   474,267,466      856,979,881      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ (1,370,419,181)  1,140,836,765   (716,476,977)     659,893,455      

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 126,494,223      (47,978,340)       - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 1,517,968,181   425,109,756      818,060,461      158,167,006      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 5 274,043,223      1,517,968,181   101,583,484      818,060,461      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั คนัทรี� กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท
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บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
1.1  ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“SET”) เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2557 ส านักงานใหญ่ของบริษทั ตั้งอยู่เลขท่ี 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  ชั้ นท่ี13 และ20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิ นี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
1.2.1 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจซ้ือขาย ให้
เช่า และด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากัด ได้             
จดทะเบียนเพิ่มสาขา จ านวน 2 สาขา เพื่อรองรับการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซ่ึง
ประกอบด้วย สาขา 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร และ สาขา 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา      
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่งวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง 
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1.2.3 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต      
ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ประกอบธุรกิจเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

1.2.4 บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 
โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, 
Central, Hong Kong, เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) 

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 28.1) 

1.2.5 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียส
เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8th Floor, Medine Mews, 
La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้น
ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 28.1) 

1.2.6 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2558 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

1.2.7 บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des 
Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company) 

1.2.8 บริษทั เอชวายยูเค จ ากัด เป็นบริษทัที่จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์ เมื่อวนัที่  
27 ตุลาคม 2559 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ 

ปัจจุบนั บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 28.1) 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย 

2.1.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและ             
ส่งงบการเงินและรายการท่ีเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมี
ในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

2.1.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกิจ อัตรำกำรถือหุ้น 
   โดยบริษัท (ร้อยละ) 
   ณ วันท่ี ณ วันที่ 
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
   2562 2561 

บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเทศไทย ซ้ือขาย ให้เช่าและด าเนินงาน 70.00 70.00 
  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์   
  และถือหุ้นในบริษทัอื่น   
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่ง 99.99 99.99 
  เคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง   
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั ฮ่องกง ถือหุ้นในบริษทัอื่น -(1) 100.00 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั มอริเชียส ถือหุ้นในบริษทัอื่น 100.00 100.00 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เกิร์นซีย ์ ถือหุ้นในบริษทัอื่น 96.45 96.45 
บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -(2) 100.00 
     
บริษัทย่อยทำงอ้อม     
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์อง 67.78(3) 70.00(3) 
  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   
บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 96.45(4) 96.45(4) 
(1) ปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้  
(2) ปัจจุบนั บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ 
(3) บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(4) บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั  
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2.2.2 บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อย (รวมบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้ม) มาจดัท า
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนด
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัย่อยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม
บริษทัยอ่ยนั้น  

2.2.3 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหว่างกนั ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นออกจากงบการเงินน้ีแลว้ 
งบการเงินของบริษทัย่อยไดป้รับปรุงใหมี้การใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทัในการจดัท างบการเงินรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม 

2.2.4 ค่าความนิยม 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ 
หน้าท่ี และภาระผูกพัน) จากกลุ่มบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์  กรุ๊ป จ ากดั 
(“LDG”) ภายหลังการรวมกิจการและโอนกิจการทั้ งหมดแล้ว บริษัท แลนด์มาร์ค                           
ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและได้ด าเนินการจดทะเบียน                          
ช าระบญัชีแลว้ในวนัเดียวกนั ท าใหผู้ถื้อหุ้นกลุ่ม LDG เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ และมีอ านาจ
ควบคุมบริษทั จึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ซ่ึงมีบริษทัเป็นบริษทัใหญ่ตามกฎหมาย
แต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี ทั้งน้ี ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สีย
ของผูถู้กซ้ือทางบญัชีในมูลค่ายุติธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยมจ านวน 3,614,375,768 
บาท ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์       
การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

หลกัการส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท า
กบัลูกคา้คือกิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ใน
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินคา้
หรือบริการ มาตรฐานก าหนดหลกัการส าคญั 5 ขั้นตอนในการรับรู้รายไดด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

ขั้นท่ีสาม: ก าหนดราคาของรายการ 

ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 

ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ กิจการ
ตอ้งรับรู้รายได้เม่ือกิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ านาจควบคุมของ
สินค้าหรือบริการท่ีจะต้องปฏิบติัตามภาระท่ีต้องปฏิบัตินั้นมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ใหก้บัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี น ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองรายได้เม่ือมีผลบังคบัใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ก าหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงโดยให้ใชว้ิธี
ปรับยอ้นหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวดของงวด
ปัจจุบนั  

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากับ
ลูกคา้ มาใช้คร้ังแรกเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2562 โดยไม่ไดป้รับยอ้นหลงัตวัเลขเปรียบเทียบ
ส าหรับการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงมีผลกระทบ
ของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562      (หน่วย : บำท) 
 ตามท่ีรายงาน  การจดั  รายการ  หลงัปรับปรุง 
 ไวเ้ดิม  ประเภท  ปรับปรุง  ณ วนัท่ี 
 ณ วนัท่ี  รายการใหม่    1 มกราคม 
 31 ธนัวาคม  (ดูหมายเหตุ    2562 
 2561  ขอ้ 33)     
สินทรัพย์ (หนี้สิน)        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,498,592,685  434,227,892  (85,242,948)  1,847,577,629 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ -  -  311,578,389  311,578,389 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,340,870  -  (45,267,088)  (6,926,218) 
        
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (1,358,954,122)  -  140,951,503  (1,218,002,619) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 275,649,000  -  40,116,850  315,765,850 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี   

(หน่วย: บำท) 
 ตามนโยบาย 

การบญัชีเดิม 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562    
สินทรัพย์ (หนี้สิน)    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,454,305,369 (91,492,498) 2,362,812,871 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 308,736,672 308,736,672 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,215,865 (43,448,835) (38,232,970) 
    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,850,707,361) 135,860,393 (1,714,846,968) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 331,108,206 37,934,946 369,043,152 
    
    
   (หน่วย: บำท) 
 ตามนโยบาย 

การบญัชีเดิม 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562    
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 173,892,527 9,091,268 182,983,795 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (45,525,068) 1,818,254 (43,706,814) 
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (427,219,499) (7,273,014) (434,492,513) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (358,514,150) (7,273,014) (365,787,164) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (0.058) (0.001) (0.059) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งมาเร่ิม 
ถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าว และเห็นว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทในงวดท่ีจะเร่ิม            
ถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช้ 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทในงวดท่ีจะเร่ิม          
ถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธี
ปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า การ
ตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่า
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
เป็นสาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหวา่งสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3.  นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
3.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ านวนเม่ือการควบคุม
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัถูกโอนให้แก่ลูกคา้แลว้ การวดัมูลค่าของรายไดจ้ะพิจารณา
จากขอ้ก าหนดในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

3.1.2 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

3.1.3 รายได้เงินปันผลบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในวนัท่ีบริษทัมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที่ไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ
ตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

3.1.4 รายไดค้่านายหนา้ รายไดด้อกเบ้ีย รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.2 รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการรับรู้รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยใหก้บั
ลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงัน้ี 
3.2.1 การใหสิ้นคา้ (ท่ีเป็นของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการให้สินคา้กับลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าสินคา้ท่ีให้เหล่าน้ี
เป็นส่วนควบของหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตามสัญญา ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกตน้ทุน
ของรายการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายอาคารชุด 

3.2.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุด
พกัอาศยัหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดย
จ่ายแทนลูกค้าเม่ือลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ารายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย
ให้ลูกคา้ ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นส่วนหักจาก
มูลค่ารายได้จากการขายอาคารชุด 

3.3 ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัไดท้ าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิด 
(โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีขายได้ตามเกณฑ์
พื้นท่ีขายและพิจารณาประกอบกับราคาขาย แลว้รับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไม่รวมเงินฝากธนาคาร 
ซ่ึงมีก าหนดคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

  



137รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
- 11 - 

 

 

3.5 ลูกหน้ีการคา้  
ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากยอดลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
การประเมินผลดังกล่าวได้ค  านึงถึงประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอ่ืน 
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หน้ีสงสัยจะสูญบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ที่ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของแต่ละ
โครงการหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยที่ดิน 
ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและตน้ทุนการกูย้มื
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยุดบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้มาเป็นตน้ทุนเม่ือพร้อมท่ีจะขายหรือโครงการ
หยดุพฒันา 

3.7 ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เช่นค่านายหนา้ในการขาย 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบและ
สอดคลอ้งกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  
ของสินทรัพย ์ เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับหักด้วยตน้ทุน              
ค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการกูย้มืนั้น 

3.8 ตน้ทุนการกูย้มื 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการกูย้มืนั้น 
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3.9 เงินลงทุน 
3.9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว  
เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยอ านาจ
ในการควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
ของกิจการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น 

3.9.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด ซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มูลค่ายุติธรรมส าหรับ
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้จะใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน ในการจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของ
เงินลงทุนท่ีถืออยู ่บริษทัค านวณตน้ทุนเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
และผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีบนัทึกเป็นก าไร (ขาดทุน) 
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

3.9.3 ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้
จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุนเผื่อขาย
แสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
เป็นรายการในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยตรงเขา้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.10 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้น
การผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน 
รวมถึงต้นทุนการท ารายการท่ีเก่ียวข้อง และหลังจากนั้ นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึก
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
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ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดม้าโดยการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและรายจ่าย
ทางตรงใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพส าหรับบริการทางกฎหมาย 
ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย ์และตน้ทุนในการท ารายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

3.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

อาคาร - ส านกังานขาย 3 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3 และ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 3 และ 5 ปี 
อุปกรณ์อ่ืน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีมีการขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค ์ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 
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3.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ซ่ึงจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี โดยค่าเผื่อการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค านวณโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

3.13 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 
บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ โดยบริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
ส าหรับจ านวนของส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อ
จะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

บริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและ
เม่ือได้รับบริการ  

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีไดม้า  

บริษทัแสดงค่าความนิยมหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 
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3.14 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยจ านวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระโดยค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี 
ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั
ค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 
เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือในปีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ
หน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัจะหักกลบกนัไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนั กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตั้งใจจะช าระหน้ีสินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับช าระสินทรัพย์และหน้ีสินในเวลา
เดียวกันและทั้ งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกนั 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวข้องกับ
ก าไรหรือขาดทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะบันทึกโดยตรงไปยงังบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ถ้าภาษีเงินได้ท่ีเกิดขึ้นนั้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.15.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 

3.15.2 ผลประโยชน์ระยะยาว 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

บริษทับนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ จากข้อสมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใชปั้จจยัต่าง ๆ รวมทั้ง
การประเมินถึงอายุและจ านวนปีการท างานโดยเฉล่ียของพนกังาน อัตราการลาออก
จากงานของพนกังาน สมมติฐานในการปรับเงินเดือนขึ้นในอนาคต และอตัรามรณะ 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานไดพ้ิจารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตส้มมติฐานที่พนักงานในแต่ละช่วงอายุจะท างาน
ก ับบริษทัจนครบอายเุกษียณ ทั้งน้ีอตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานนั้น อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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3.16 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

3.17 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
3.17.1 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการหรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีเหมาะสมส าหรับรอบระยะเวลาปัจจุบนั 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

- ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการจ่ายช าระเงิน
และการแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

3.17.2  หน่วยงานในต่างประเทศ 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีรายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี่ยนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ บนัทึก
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศในองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

- เม่ือมีการช าระหน้ีรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มี
ความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  
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3.18 สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซ่ึงมีความเส่ียงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเ์ป็นของผูใ้ห้เช่าจะ
บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

3.19 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
- ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี 

- ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยผลรวม
ของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในระหว่างปี กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญั
ท่ีออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน (ใบส าคญัแสดงสิทธิ) ใหเ้ป็นหุน้สามญั 

3.20 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทั
และบริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงผูซ้ื้อหรือผูข้ายในตลาด
ท่ีให้ประโยชน์สูงสุดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือ
จะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ
มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมท่ีไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกก าหนดล าดบัชั้น
เป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 หรือระดับท่ี 3 ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบัท่ี 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 

ระดบัท่ี 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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3.21 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
3.21.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนัยส าคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงิน โดยดุลยพินิจท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

(1) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้ เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้
พิจารณาจากจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
เพื่อประมาณการจ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัควรรับรู้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(2) ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กบั
หลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติ
หลายอยา่ง รวมถึงอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของประมาณการหน้ีสินดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพิ้จารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่
อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ี
ตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที่
ตอ้งจ่ายช าระประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมได้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้
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 (3) การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีอายุการใช้งานท่ี
แน่นอนจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่มีอายุการใช้งานท่ีแน่นอน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะท า
การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า
โดยการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

3.21.2 แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการทางบัญชีซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญั
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
(1) การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้ขอ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตได้ในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไม่สามารถ
หาได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัจะว่าจา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกท่ีไดรั้บการรับรอง
มาเป็นผูป้ระเมินมูลค่า เพื่อก าหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมรวมทั้ง
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งใช ้

ขอ้มูลเก่ียวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินรายการต่าง ๆ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 32.4 

(2) การประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัประเมินโดยใช้
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคา
ประกอบดว้ย ประมาณการรายได ้และอตัราคิดลด  
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(3) การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษัท
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้ับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับ
สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
เก่ียวขอ้งดว้ย 

 (4) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ าเป็นตอ้งใช้การประมาณการมูลค่า
จากการใชข้องหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้
ในการค านวณมูลค่าจากการใชน้ั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสม หากกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้แสดงว่าอาจมีขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดข้ึน 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

4.1.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 860,206  37,450  767,330  37,450 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 3,181,266,351  3,628,888,302  129,205,837  348,546,180 
หกั รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดอืน่ (52,305)  -  (52,305)  - 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีช าระดว้ย        

เงินกูย้ืมระยะยาว  (2,822,185,548)  (3,271,138,320)  -  - 
หกั เงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  (20,000,000)  -  (20,000,000) 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (358,859,404)  (336,927,226)  (129,684,548)  (327,816,300) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,029,300  860,206  236,314  767,330 
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4.1.2 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นยกมา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,511,589  163,710  -  163,710 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17,756,405  4,351,259  2,800,298  2,056,107 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นส่วนท่ี        

จ่ายเป็นเงินสด (18,480,341)  (3,003,380)  (2,800,298)  (2,219,817) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นยกไป        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 787,653  1,511,589  -  - 

4.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 820,905,043  839,943,371 
บวก   เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 550,858,732  - 
บวก   เงินให้กูยื้มระยะส้ันท่ีเพ่ิมขึ้นโดยสุทธิกบัเงินทดรองจ่ายแก่    

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 224,141,268  - 
หกั จ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง -  (3,128,111) 
หกั ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (8,272,285)  (15,910,217) 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,587,632,758  820,905,043 

4.1.4 เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 445,734,402  477,204,099 

หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย    
จากบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (531,358)  - 

หกั สุทธิกบัการไดรั้บช าระคืนทุนหุ้นสามญับางส่วน    
จากบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (581,077,559)  - 

บวก ขาดทนุท่ีเกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 135,874,515  - 
หกั ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  (31,469,697) 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  445,734,402 
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4.1.5   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 438,889,250  469,875,624 
บวก เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54,000,000  - 
หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,245,648)  - 
หกั ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (16,540,647)  (30,986,374) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 475,102,955  438,889,250 

4.1.6 เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีรายการท่ีไม่เก่ียวกบั
เงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกับเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 607.99 ลา้นบาท และ 688.91 
ลา้นบาท ตามล าดบั และเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการจ่าย
ช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 2,791.77 ลา้นบาท และ 4,914.97  ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 18) ทั้งน้ี เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเป็น
รายการท่ีไม่ เ ก่ียวกับเ งินสดของท่ี ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค (ดูหมายเหตุขอ้ 8) และอาคารระหวา่งก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

4.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
               (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรมจัดหำเงิน          31 ธันวำคม 
 2562  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  เงินกู้ยืมระยะยำว  ก ำไรจำกอัตรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2562 
       ที่เพิ่มขึ้น  แลกเปลี่ยนท่ียัง  ดอกเบีย้จ่ำย     
         ไม่เกิดขึ้น  ล่วงหน้ำ     
เงินกูยื้มระยะสั้น 8,312,624  -  -  -  -  -  (314,174)  7,998,450 
ตัว๋แลกเงิน 437,071,705  89,692,188  (168,168,541)  -  -  20,660,788  1,736,747  380,992,887 
เงินกูยื้มระยะยาว 8,954,080,829  455,160,900  -  3,069,920,864  (733,311,084)  -  (13,325,931)  11,732,525,578 
หุ้นกูร้ะยะยาว 3,643,078,946  499,989,467  -  -  -  -  41,016,934  4,184,085,347 
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               (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรมจัดหำเงิน          31 ธันวำคม 
 2561  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  เงินกู้ยืมระยะยำว  ก ำไรจำกอัตรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2561 
       ที่เพิ่มขึ้น  แลกเปลี่ยนท่ียัง  ดอกเบีย้จ่ำย     
         ไม่เกิดขึ้น  ล่วงหน้ำ     
เงินกูยื้มระยะสั้น 8,899,511  -  -  -  -  -  (586,887)  8,312,624 
ตัว๋แลกเงิน 667,275,353  145,961,634  (410,718,880)  -  -  33,137,012  1,416,586  437,071,705 
เงินกูยื้มระยะยาว 4,067,573,235  459,706,387  -  4,455,316,659  (26,383,500)  -  (2,131,952)  8,954,080,829 
หุ้นกูร้ะยะยาว 2,489,552,990  3,621,737,127  (2,500,000,000)  -  -  -  31,788,829  3,643,078,946 

 
 

             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรมจัดหำเงิน        31 ธันวำคม 
 2562  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ก ำไรจำกอัตรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2562 
       แลกเปลี่ยนท่ียัง  ดอกเบีย้จ่ำย     
       ไม่เกิดขึ้น  ล่วงหน้ำ     
              
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 438,889,250  54,000,000  (1,245,648)  (16,540,647)  -  -  475,102,955 
ตัว๋แลกเงิน 437,071,705  89,692,188  (168,168,541)  -  20,660,788  1,736,747  380,992,887 
หุ้นกูร้ะยะยาว 3,643,078,946  499,989,467  -  -  -  41,016,934  4,184,085,347 

 
 

             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรมจัดหำเงิน        31 ธันวำคม 
 2561  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ก ำไรจำกอัตรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2561 
       แลกเปลี่ยนท่ียัง  ดอกเบีย้จ่ำย     
       ไม่เกิดขึ้น  ล่วงหน้ำ     
              
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469,875,624  -  -  (30,986,374)  -  -  438,889,250 
ตัว๋แลกเงิน 667,275,353  145,961,634  (410,718,880)  -  33,137,012  1,416,586  437,071,705 
หุ้นกูร้ะยะยาว 2,489,552,990  3,621,737,127  (2,500,000,000)  -  -  31,788,829  3,643,078,946 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสด 380,000  57,023  40,000  44,302 
เงินฝากออมทรัพย ์ 269,852,122  1,512,735,884  98,510,263  815,454,821 
เงินฝากกระแสรายวนั 3,811,101  5,175,274  3,033,221  2,561,338 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 274,043,223  1,517,968,181  101,583,484  818,060,461 

6. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 รำคำทุน/  มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน/  มูลค่ำยุติธรรม 
 รำคำตำมบัญชี    รำคำตำมบัญชี   

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ        
กองทุนรวม        

ตราสารหน้ี -  -  100,000,000  100,502,312 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า -  -  502,312  - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว -  -  100,502,312  100,502,312 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  100,502,312  - 
ยอดซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 100,000,000  100,000,000 
ยอดจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (202,702,700)  - 
ยอดซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 30,000,000  - 
ยอดไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด (30,000,000)  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 2,200,388  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว -  502,312 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  100,502,312 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 9,638,738  3,310,358  -  - 
ลูกหน้ีค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ 383,082,047  288,572,890  -  - 
รายไดค้รบก าหนดตามสัญญา (383,082,047)  (288,572,890)  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 9,638,738  3,310,358  -  - 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 16,080,882  96,020,412  2,544,198  1,947,882 
เงินทดรองจ่าย 27,358,457  491,434  51,000  20,000 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ 420,369,396  106,340,923  -  - 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,224,187,306  1,241,802,226  6,294,703  23,909,623 
ลูกหน้ีอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 28.4) -  -  22,463,240  52,159,703 
ลูกหน้ีอื่น - บริษทัอื่น 7,682,022  43,121,756  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 28.4) -  -  372,310,576  289,090,775 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 523,055,747  353,160,061  -  - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 90,244,461  59,964,150  32,407  - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,780,466  27,521,865  30,672,769  27,489,219 
เงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย ์ 6,957,330  625,689  6,957,330  625,689 
อื่น ๆ 6,458,066  461,703  3,942,196  461,693 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  2,362,812,871  1,932,820,577  445,268,419  395,704,584 
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8.  ท่ีดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ท่ีดิน 553,771,242  2,435,297  553,771,242  2,435,297 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 6,900,995,123  5,405,419,600  51,017,183  14,765,624 
ตน้ทุนการกูย้ืม 815,617,119  434,887,907  83,235  137,812 

รวมท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหว่าง        
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8,270,383,484  5,842,742,804  604,871,660  17,338,733 

ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหว่างก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคที่บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและได้
รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

  
 

 

 

 

 
- ตน้ทนุขายอาคารชุด 181,486,318  146,939,094  5,316,802  146,939,094 

กลุ่มบริษทัเละบริษทัไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือและการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1 และขอ้ 19.1) โดยมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิดงัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  8,258  5,825  593  - 

9. ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 
ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ดูหมายเหตุขอ้ 2.3) 311,578,389 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 39,118,593 
ลดลงระหว่างปี (41,960,310) 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 308,736,672 
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10. เงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับบริการรับช าระเงิน  205,803  205,803 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับการกูย้ืมเงิน (ดูหมายเหตขุอ้ 18.2)  68,536,233  - 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง      

(Escrow Account) (ดูหมายเหตขุอ้ 18.1)  1,924,003,574  1,764,707,131 
รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  1,992,745,610  1,764,912,934 

11. เงินลงทุนเผ่ือขำย 
เงินลงทุนเผื่อขาย ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        
หุ้นสามญั 234,402,269  123,980,058  234,402,269  146,939,328 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั -  1,530,618  -  1,530,618 
หน่วยทรัสต ์ 130,500,000  43,800,000  138,750,000  70,500,000 

บวก ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า (195,591,593)  -  (154,182,323)  - 
รวมเงินลงทนุเผื่อขาย   169,310,676  169,310,676  218,969,946  218,969,946 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  218,969,946  307,088,227 
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยทรัสตข์องเงินลงทุนเผื่อขาย (8,250,000)  (3,000,000) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (41,409,270)  (85,118,281) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 169,310,676  218,969,946 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้จ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามัญบางส่วนและ เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท์ั้งหมดจ านวน 161.25 ลา้นบาท และ 209.70 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
การออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 19.1 และขอ้ 19.2)  
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวได้
มีสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใช้ทรัพยสิ์นนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่าจะครบ
ก าหนดในปี 2575 

รายการกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  789,158,751  845,666,309 
หกั ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (15,636,400)  - 

หกั ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (29,551,821)  (56,507,558) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 743,970,530  789,158,751 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากัด ได้จดจ านองท่ีดินและอาคารดังกล่าว                   
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2) 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวไดมี้การประเมินราคาใหม่ 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่มีจ านวน 19.03 และ 
19.43 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามล าดบั (ราคาดงักล่าวรวมตน้ทุนในการท ารายการจ านวน 1.33 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิงแลว้)  

รายการท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 47,363,646  51,390,715 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์    

เพ่ือการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าส าหรับปี 2,789,313  3,012,279 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 2,187,694,530  -  -  (551,946,953)  1,635,747,577 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 508,250  -  -  (508,250)  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,485,913  -  -  (52,305)  17,433,608 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 128,922,192  7,717,835  (801,160)  -  135,838,867 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 19,401,433  16,891,883  (97,061)  -  36,196,255 
อุปกรณ์อ่ืน 298,556  140,960  -  -  439,516 
ยานพาหนะ 490,000  -  -  -  490,000 

รวม  2,354,800,874  24,750,678  (898,221)  (552,507,508)  1,826,145,823 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,861,256)  (1,161,247)  -  -  (11,022,503) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (97,528,778)  (25,367,001)  801,109  -  (122,094,670) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (12,776,749)  (4,555,372)  97,034  -  (17,235,087) 
อุปกรณ์อ่ืน (37,900)  (77,345)  -  -  (115,245) 
ยานพาหนะ   (385,557)  (94,711)  -  -  (480,268) 

รวม  (120,590,240)  (31,255,676)  898,143  -  (150,947,773) 
อาคารระหว่างก่อสร้าง 5,373,865,647  3,156,515,673  -  508,250  8,530,889,570 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,608,076,281        10,206,087,620 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2561 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 1,849,246,530  338,448,000  -  -  2,187,694,530 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  508,250  -  -  508,250 
อาคาร - ส านกังานขาย 3,788,807  -  (3,788,807)  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,622,438  5,863,475  -  -  17,485,913 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 128,606,454  378,271  (62,533)  -  128,922,192 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 15,291,184  4,110,249  -  -  19,401,433 
อุปกรณ์อ่ืน 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 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร - ส านกังานขาย (3,477,050)  (211,757)  3,688,807  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,205,200)  (656,056)  -  -  (9,861,256) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (69,616,852)  (27,965,231)  53,305  -  (97,528,778) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (9,709,437)  (3,067,312)  -  -  (12,776,749) 
อุปกรณ์อ่ืน (448,265)  (620,355)  1,030,720  -  (37,900) 
ยานพาหนะ   (287,557)  (98,000)  -  -  (385,557) 

รวม  (92,744,361)  (32,618,711)  4,772,832  -  (120,590,240) 
อาคารระหว่างก่อสร้าง 2,025,366,702  3,348,498,945  -  -  5,373,865,647 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,944,962,524        7,608,076,281 
          
       ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
       2562  2561 
ค่าเส่ือมราคา       31,255,676  32,618,711 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 2,187,694,530  -  -  (551,946,953)  1,635,747,577 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 508,250  -  -  (508,250)  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,485,913  -  -  (52,305)  17,433,608 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2,631,224  7,574,175  (801,160)  -  9,404,239 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 13,836,616  1,423,519  (97,061)  -  15,163,074 
ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  250,000 

รวม  2,222,406,533  8,997,694  (898,221)  (552,507,508)  1,677,998,498 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,861,256)  (1,161,247)  -  -  (11,022,503) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (4,469,284)  (274,762)  801,109  -  (3,942,937) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (9,256,594)  (1,604,289)  97,034  -  (10,763,849) 
ยานพาหนะ   (203,288)  (46,711)  -  -  (249,999) 

รวม  (23,790,422)  (3,087,009)  898,143  -  (25,979,288) 
อาคารระหว่างก่อสร้าง -  120,208,143  -  508,250  120,716,393 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,198,616,111        1,772,735,603 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2561 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 1,849,246,530  338,448,000  -  -  2,187,694,530 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  508,250  -  -  508,250 
อาคาร - ส านกังานขาย 3,788,807  -  (3,788,807)  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,622,438  5,863,475  -  -  17,485,913 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2,471,278  222,479  (62,533)  -  2,631,224 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 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 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร - ส านกังานขาย (3,477,050)  (211,757)  3,688,807  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,205,200)  (656,056)  -  -  (9,861,256) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (1,857,083)  (2,665,506)  53,305  -  (4,469,284) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (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) 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,855,782,885        2,198,616,111 

 
       ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
       2562  2561 
ค่าเส่ือมราคา       3,087,009  5,603,726 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดโ้อนท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 551.95 
ลา้นบาท ไปเป็นท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,635.49 ลา้นบาท 
และ 2,187.70 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูก
สร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 19.1 และขอ้ 19.2) 

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจ านวน 22.43 ลา้นบาท และ 22.44 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ประกอบดว้ย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2562 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,060,531  4,481,944  -  11,542,475 

รวม 7,060,531  4,481,944  -  11,542,475 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,744,069)  (1,329,320)  -  (6,073,389) 
รวม (4,744,069)  (1,329,320)  -  (6,073,389) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 3,547,787  13,274,461  -  16,822,248 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5,864,249      22,291,334 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2561 

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

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

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

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 348,135  3,199,652  -  3,547,787 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2,127,706      5,864,249 
        
     ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
     2562  2561 
ค่าตดัจ าหน่าย     1,329,320  614,716 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2562 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,462,076  1,270,920  -  6,732,996 

รวม 5,462,076  1,270,920  -  6,732,996 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,410,164)  (623,392)  -  (5,033,556) 
รวม (4,410,164)  (623,392)  -  (5,033,556) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 2,355,236  1,529,378  -  3,884,614 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3,407,148      5,584,054 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2561 

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

รวม 5,413,070  49,006  -  5,462,076 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

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

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 348,135  2,007,101  -  2,355,236 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,849,993      3,407,148 
        
     ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
     2562  2561 
ค่าตดัจ าหน่าย     623,392  498,952 
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15. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี/ภำษีเงินได้นิติบุคคล 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วันที่  สะสมจำกกำร  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
  31 ธันวำคม  น ำมำตรฐำน  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2561  กำรรำยงำนทำง      2562 
    กำรเงิน ฉบับที่ 15       
    มำใช้คร้ังแรก       
    (ดูหมายเหต ุ       
    ขอ้ 2.3)       
           
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5,850,390  -  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  30,836,464  -  -  8,281,854  39,118,318 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  -  (45,267,088)  1,818,253  -  (43,448,835) 
ก าไรจากการขายอาคารชุดภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  -  -  (45,058,816)  -  (45,058,816) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,654,016  -  1,117,253  2,534,704  5,305,973 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี  38,340,870  (45,267,088)  (42,123,310)  10,816,558  (38,232,970) 
 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วันที ่  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
  31 ธันวำคม  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2560      2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  13,812,808  -  17,023,656  30,836,464 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,362,759  371,832  (80,575)  1,654,016 

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

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วันที ่  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
  31 ธันวำคม  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2561      2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  30,836,464  -  8,281,854  39,118,318 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,654,016  868,792  465,144  2,987,952 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  38,340,870  868,792  8,746,998  47,956,660 
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(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วันที ่  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2560      2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  13,812,808  -  17,023,656  30,836,464 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,362,759  371,832  (80,575)  1,654,016 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 

         
ขาดทุนทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้  1,102,464,747  1,594,738,404  959,878,172  571,210,095 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาแลว้เห็น
ว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีส าหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ดงักล่าว
ในอนาคต 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั  1,583,504  27,147  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 42,123,310  (371,832)  (868,792)  (371,832) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและ        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 43,706,814  (344,685)  (868,792)  (371,832) 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 

 ก่อนภำษี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก  ก่อนภำษี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก 
   ภำษีเงินได้  ภำษ ี    ภำษีเงินได้  ภำษ ี
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า            
เงินลงทุนเผื่อขาย 41,409,270  (8,281,854)  33,127,416  85,118,281  (17,023,656)  68,094,625 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก            
การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (111,971,579)  -  (111,971,579)  77,055,737  -  77,055,737 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหมข่อง            
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 12,673,518  (2,534,704)  10,138,814  (402,875)  80,575  (322,300) 

รวม (57,888,791)  (10,816,558)  (68,705,349)  161,771,143  (16,943,081)  144,828,062 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

 ก่อนภำษี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก  ก่อนภำษี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก 
   ภำษีเงินได้  ภำษ ี    ภำษีเงินได้  ภำษ ี
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า            
เงินลงทุนเผื่อขาย 41,409,270  (8,281,854)  33,127,416  85,118,281  (17,023,656)  68,094,625 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหมข่อง            
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 2,325,720  (465,144)  1,860,576  (402,875)  80,575  (322,300) 

รวม 43,734,990  (8,746,998)  34,987,992  84,715,406  (16,943,081)  67,772,325 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรสุทธิทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 จ ำนวน  อัตรำภำษี  จ ำนวน  อัตรำภำษี 
 บำท  ร้อยละ  บำท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (390,785,699)    (542,768,439)   
รายไดภ้าษีเงินไดค้  านวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน (78,157,140)  20.00  (108,553,688)  20.00 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศซ่ึงค านวณจากฐานรายได ้ 1,583,504    27,147   
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 642,420    847,528   
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี        

และค่าใชจ้่ายท่ีหกัไดเ้พิม่ขึ้น (501,708)    (1,763,316)   
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ        

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่น ามาใชล้ดค่าใชจ้่ายภาษ ี        
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 78,016,428    109,469,476   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 42,123,310    (371,832)   
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน        

เบ็ดเสร็จอื่น 43,706,814  0.11  (344,685)  (0.06) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 จ ำนวน  อัตรำภำษี  จ ำนวน  อัตรำภำษี 
 บำท  ร้อยละ  บำท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (527,569,671)    (231,937,797)   
รายไดภ้าษีเงินไดค้  านวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน  (105,513,934)  20.00  (46,387,559)  20.00 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 401,501    661,424   
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี        

และค่าใชจ้่ายท่ีหกัไดเ้พิม่ขึ้น (86,322)    (1,283,730)   
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ        

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่น ามาใชล้ดค่าใชจ้่ายภาษ ี        
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 105,198,755    47,009,865   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว (868,792)    (371,832)   
รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (868,792)  (0.16)  (371,832)  (0.16) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย  

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1) 2,093,315,073  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 30,020,881  12,438,355  3,678,070  735,036 
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 20,657,525  23,932,871  1,733,400  2,241,047 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 2,143,993,479  36,371,226  5,411,470  2,976,083 
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน        

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 28.4)  -  -  136,431  607,063 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 10,908,478  9,443,809  6,121,686  4,955,785 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 308,052  308,356  308,052  308,356 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,709,103  3,846,782  5,335,948  1,280,375 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 35,784,208  41,185,177  10,205,563  8,374,356 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 29,293,985  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 123,620,361  77,984,153  31,573,674  20,989,631 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 265,167,089  121,626,152  18,502,080  15,850,684 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 28.4) -  -  21,000  - 
เงินประกนัผลงาน 417,772,110  398,271,613  7,220,197  6,224,913 
อ่ืน ๆ 11,832,722  28,665,899  3,556,607  3,970,244 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,044,389,587  717,703,167  88,392,708  65,537,490 
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17.  ตั๋วแลกเงิน 
ตัว๋แลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
ตัว๋แลกเงิน  395,000,000  444,000,000 
หกั ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย (1,236,667)  (23,414) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (12,770,446)  (6,904,881) 

รวมตัว๋แลกเงิน  380,992,887  437,071,705 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมติัให้ขยาย
วงเงินการออกและจ าหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่  ๆ โดยมอบอ านาจให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
ตัว๋แลกเงินของบริษทั 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 3/2558 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2558 ไดม้ีมติอนุมตัิให้
ขยายวงเงินการออกและจ าหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 
เสนอขายกรณีทัว่ไปหรือกรณีวงจ ากดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยไม่จ ากดั
จ านวนฉบบั หรือกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นให้แก่นักลงทุนใน
วงจ ากดั โดยออกตัว๋แลกเงินชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 

วันที่ออกตั๋วแลกเงนิ มูลค่ำ อัตรำดอกเบีย้ อำยุคงเหลือ วันครบก ำหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วัน) ไถ่ถอน 
(บำท) (ร้อยละ)   

13 กนัยายน 2562 -  395,000,000 6.00 - 8.00 161 - 227 9 มิถุนายน 2563 -  
19 พฤศจิกายน 2562    14 สิงหาคม 2563 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 

วันที่ออกตั๋วแลกเงนิ มูลค่ำ อัตรำดอกเบีย้ อำยุคงเหลือ วันครบก ำหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วัน) ไถ่ถอน 
(บำท) (ร้อยละ)   

10 เมษายน 2561 -  444,000,000 6.00 - 7.00 4 - 256 4 มกราคม 2562 -  
18 ธนัวาคม 2561    13 กนัยายน 2562 

ในวนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบ้ียไวล้่วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้
เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัว๋แลกเงิน 

18. เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561 

เงินกูย้ืมระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1)  11,374,237,507  8,582,466,827 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (11,374,237,507)  - 
เงินกูย้ืมระยะยาว  -  8,582,466,827 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2)  358,288,071  371,614,002 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว  358,288,071  8,954,080,829 

18.1 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) (“ผูว้่าจา้ง”) ไดท้ าสัญญา
ก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“ผูรั้บจ้าง”) 
ซ่ึงตามสัญญาดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างให้กบัธนาคาร
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงท่ีได้ให้การสนบัสนุนทางการเงินในโครงการน้ี นอกจากนั้นตามสัญญา
ดงักล่าว บริษทัย่อยจะจ่ายช าระเงินให้แก่ผูร้ับจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง
ตามค าสั่งของผูรั้บจา้งทั้งจ านวนเม่ือครบก าหนดช าระในวนัท่ี 20 กนัยายน 2563 ทั้งน้ีบริษทัย่อย
จะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนัในสัญญา และเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บจา้ง 
บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัดงัน้ี 
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- จ าน าหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ทั้งจ านวน 
- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดิน และการจดจ านองส่ิงปลูกสร้างของโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการ
จดจ านองดงักล่าวจะด าเนินการไดก้็ต่อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

- บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (Escrow Account) ของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมียอดคงคา้งส าหรับเจา้หน้ีค่าก่อสร้างจ านวน 
2,093.32 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ ขอ้ 16) และ 1,485.32 ลา้นบาท ตามล าดบั และเงินกูย้ืมระยะยาว
ตามสัญญาก่อสร้างดงักล่าวจ านวน 11,374.24 ลา้นบาท และ 8,582.47 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
มีการคิดดอกเบ้ียตามอตัราท่ีตกลงกนั 

18.2 เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัธนาคาร
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ีย
เท่ากับ Base Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2564 โดย
บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดินและอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
จ านวน 743.97 ลา้นบาท และ 789.16 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืม
ดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

ต่อเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ
ดงักล่าว โดยไดต้กลงให้น าเงินฝากธนาคารจ านวน 1.75 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงไปเป็นหลกัประกนั
การกูย้มืเงิน ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 68.54 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจ านวน 358.29 ลา้นบาท 
และ 371.61 ลา้นบาท ตามล าดบั 

  



169รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
- 43 - 

 

 

19. หุ้นกู้ระยะยำว 
หุน้กูร้ะยะยาว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม และ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ณ วันที ่  ณ วันที ่
     31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 

หุ้นกู ้     4,213,400,000  3,700,000,000 
หกั ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย     (29,314,653)  (56,921,054) 
รวมหุ้นกู ้     4,184,085,347  3,643,078,946 
หกั ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (3,682,047,015)  - 
หุ้นกูร้ะยะยาว     502,038,332  3,643,078,946 

 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูโ้ดยมูลค่ารวม
ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาทโดยบริษทัไดอ้อกจ าหน่าย
หุน้กูร้ะยะยาว ดงัน้ี 

19.1 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จ านวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดย     
หุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัที่ 21 มีนาคม 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองที่ดินบางส่วนซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 1,984.32 ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบ
และส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 8 และขอ้ 13) โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 2,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุน
ในหุ้นสามญับางส่วน และเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท์ั้งหมดเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 108.60 ลา้นบาท และ 147.30 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

19.2 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 
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โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วน
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 203.38 ลา้นบาท  รวมทั้งส่วน
ควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่จะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั 
(ดูหมายเหตุขอ้ 13) โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 1,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุน
ในหุ้นสามญับางส่วนเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 จ านวน 52.65 ลา้นบาท และ 62.40 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

19.3 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี จ านวน 700 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู  ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 
19 มกราคม 2562 โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563  

19.4 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี จ านวน 513.40 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู  ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 
6 ธนัวาคม 2562 โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 6 กนัยายน 2564  

20. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน 
บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็น
โครงการผลประโยชน์เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 3,302,578  1,902,635  2,318,869  1,673,122 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 303,958  186,036  295,818  186,036 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,750,217  -  1,729,273  - 

รวม 5,356,753  2,088,671  4,343,960  1,859,158 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมาของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 8,499,592 

 
6,813,796 

 
8,270,079 

 
6,813,796 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,302,578  1,902,635  2,318,869  1,673,122 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 303,958  186,036  295,818  186,036 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,750,217  -  1,729,273  - 
 13,856,345  8,902,467  12,614,039  8,672,954 
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่        

ของผลประโยชน์พนกังานที่ก  าหนดไว ้        
ท่ีรับรู้เป็นรายการ (ก าไร) ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น        
- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,954,788  (246,604)  2,809,134  (246,604) 
- จากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ 8,902  -  8,902  - 
- จากการปรับปรุงประสบการณ์ 9,709,828  (156,271)  (492,316)  (156,271) 

ยอดยกไปของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

 
26,529,863 

  
8,499,592 

  
14,939,759 

  
8,270,079 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการหน้ีสินตาม
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 

ขอ้สมมติทางการเงิน        
อตัราคิดลด  1.98 - 2.04  3.24 - 3.29  1.98  3.29 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 5.00 - 6.00  5.00 - 6.00  6.00  6.00 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์        
อตัราการลาออกของพนกังาน 1.91 - 34.38*  1.91 - 34.38*  2.87 - 34.38*  2.87 - 34.38* 
อตัรามรณะ 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
* ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อตัราการลาออกของพนกังาน และ
อตัรามรณะ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดงัต่อไปน้ีไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติ
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที่เกี่ยวขอ้งที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

(หน่วย : บำท) 
 ผลกระทบต่อมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนีสิ้น 
 ผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

อตัราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (3,715,795)  (1,116,535)  (2,183,857)  (1,082,819) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 4,535,055  1,360,046  2,672,594  1,319,289 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 4,295,544  1,294,857  2,509,763  1,255,264 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (3,611,604)  (1,088,867)  (2,106,078)  (1,055,376) 
อตัราการลาออกของพนกังาน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 (3,504,045)  (1,207,327)  (2,372,292)  (1,183,205) 
อตัราการลาออกของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 4,350,796  1,517,421  2,990,969  1,489,315 
อตัรามรณะ - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 (391,689)  (110,217)  (217,608)  (106,712) 
อตัรามรณะ - ลดลงร้อยละ 20 398,550  112,175  221,578  108,612 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติต่าง  ๆ จะเกิดขึ้น
แยกต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ี ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการค านวณประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
ของพนักงานหลงัออกจากงานโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ภายใน 1 ปี 1,481,000  1,344,038  1,481,000  1,344,038 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 678,780  279,572  -  279,572 
เกินกว่า 5 ปี 355,548,843  103,089,635  111,186,312  78,783,962 

รวม 357,708,623  104,713,245  112,667,312  80,407,572 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี      
5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือพ้นก าหนด 30 วันนับแต่ว ันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึง
ท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 

21. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
21.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 10,785,353,544 บาท เป็น 9,958,993,608 บาท 

โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท
และหุ้นสามญัท่ีคงเหลือจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (CGD-W4) จ านวน 359,936 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  โดยเมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษทั
ได้ด า เนินการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 กับกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

21.2 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจ านวน 826,000,000 บาท จากจ านวน 9,958,993,608 บาท 
เป็นจ านวน 10,784,993,608 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชยต์ามมติดงักล่าวแลว้  
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21.3 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 

22. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 
22.1 ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติั

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“CGD-W4”) 
โดยเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ CGD-W4 ท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 
1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนให้
บุคคลอ่ืนไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย อตัราการใชสิ้ทธิส าหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือ
หุน้สามญัได ้1 หุน้ และรายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ใบส ำคัญ วันที่ออก  จ ำนวนที่ออก  รำคำกำรใช้สิทธิ  ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 
แสดงสิทธิ   (ล้ำนหน่วย)  บำท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-W4 27 มิถุนายน 2561  1,653  2.75  28 ธนัวาคม 2561  26 มิถุนายน 2564 

* ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

22.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(CGD-WC) ของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย 
อตัราการใชสิ้ทธิส าหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบส ำคัญ วันที่ออก  จ ำนวนที่ออก  รำคำกำรใช้สิทธิ  ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 
แสดงสิทธิ   (ล้ำนหน่วย)  บำท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-WC 25 กุมภาพนัธ์ 2562  40  1.56  28 กุมภาพนัธ์ 2563  19 กุมภาพนัธ์ 2567 

23.  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลบริษทัย่อยตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
อย่างนอ้ยหน่ึงในยี่สิบส่วนของจ านวนผลก าไร ซ่ึงไดรั้บจากกิจการของบริษทัยอ่ยจนกว่าทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทัย่อย ทุนส ารองน้ีจะน ามาจดัสรรเงินปันผลไม่ไดจ้นกว่า
จะเลิกกิจการ  
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24. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 
24.1 ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ณ วันที ่  ณ วันที ่
     31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี     (123,345,859)  (55,251,234) 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย     (41,409,270)  (85,118,281) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย     8,281,854  17,023,656 
ยอดคงเหลือปลายปี     (156,473,275)  (123,345,859) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงผลสะสมของก าไรและขาดทุนจากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายท่ีถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากจ านวนท่ีถูกจดัประเภทใหม่
เขา้ก าไรขาดทุนเม่ือเงินลงทุนนั้นถูกจ าหน่ายหรือมีการดอ้ยค่า 

24.2 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 
(หน่วย : บำท) 

   งบกำรเงินรวม 
     ณ วันที ่  ณ วันที ่
     31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี     (299,490,346)  (222,434,609) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี     111,971,579  (77,055,737) 
ยอดคงเหลือปลายปี     (187,518,767)  (299,490,346) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาทไดรั้บรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงในตน้ทุนพฒันาท่ีดิน (1,338,147,350)  (2,327,016,222)  (35,585,974)  142,431,218 
จ่ายค่างานก่อสร้าง 1,519,633,668  2,473,955,316  40,902,776  4,507,876 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 439,790,157  149,767,313  124,237,039  103,437,583 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 32,584,996  33,233,427  3,710,401  6,102,678 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ 14,167,962  10,453,046  3,254,807  3,622,700 
ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 35,907,570  25,405,872  16,063,684  17,377,169 
ค่านายหนา้ในการขาย 3,596,062  51,490,915  -  8,432,413 
ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 29,184,660  40,334,247  4,716,630  1,280,679 
ค่าส่งเสริมการขาย 28,616,820  41,205,791  2,284,773  6,983,324 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1,493,703  887,457  1,375,638  653,681 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 271,458  7,596,734  265,522  7,596,734 
ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่น 3,540,535  8,113,773  1,213,514  7,087,825 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,936,288  42,701,304  39,936,288  42,701,304 

26. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
26.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบั
กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

26.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ 4,560,000  5,280,000 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญั    

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 33,949,498  36,758,176 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,426,790  663,128 

รวม 39,936,288  42,701,304 
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27. ขำดทุนต่อหุ้น  
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (489,189,006)  (464,172,704)  (526,700,879)  (231,565,965) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 8,266,127,954  8,266,127,954  8,266,127,954  8,266,127,954 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.059)  (0.056)  (0.064)  (0.028) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค านวณโดยการหาร
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างปี บวกดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกเพื่อแปลงสภาพ
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน ภายใตข้อ้สมมติว่า
ผูถื้อจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เม่ือราคาตามสิทธิต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั 
อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
ต ่ากว่าราคาตามสิทธิเป็นเหตุให้บริษทัไม่น าผลของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมค านวณเพ่ือหา
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

28. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั   
ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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28.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 (หน่วย : บำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

    ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว          
    ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่

    31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
    2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัทย่อย                 
บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากดั    ซ้ือขาย ให้เช่าและด าเนินงาน ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000 70.00  70.00  3,928,994,366  3,928,994,366  -  - 
  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์               
  และถือหุ้นในบริษทัอ่ืน                
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั  รับเหมาก่อสร้างอาคาร และ ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99  99.99  999,970  999,970  -  - 
  ขายส่งวสัดุอุปกรณ์และ               
  เคร่ืองตกแต่งที่ใชใ้น               
  งานก่อสร้าง               
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั  ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ฮ่องกง - 583,137,484 -  100.00  -  583,137,484  -  - 
บริษทั ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั  ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน มอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00  100.00  547,579,834  547,579,834  -  - 
บริษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั  ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน เกิร์นซีย ์ 225,641,944 225,641,944 96.45  96.45  217,662,851  217,662,851  -  - 
บริษทั เอชวายยูเค จ ากดั  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ เกิร์นซีย ์ - 4,271,320 -  100.00  -  4,271,320  -  - 
          4,695,237,021  5,282,645,825  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย          -  (5,949,984)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย           4,695,237,021  5,276,695,841  -  - 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จากเดิมได้แสดงไวเ้ป็นสิทธิการเช่าจ านวน 3,781,994,396 บาท โดยน าไปแสดงรวมเป็นเงินลงทุนใน   
บริษทัยอ่ย (บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั) ทั้งน้ีเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) 
กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (ดูหมายเหตุขอ้ 30.2) 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล 
พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เน่ืองจากบริษทัย่อยดังกล่าวได้ยกเลิกการประกอบกิจการแลว้ โดย
ปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั ยงัอยูร่ะหวา่งการเลิกกิจการ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทัย่อย 2 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั และบริษทั เอชวายยูเค จ ากดั ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัย่อยทั้ง 2 บริษทัไดย้กเลิกการ
ประกอบกิจการแลว้ โดยบริษทั เอชวายยูเค จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 
2562 และบริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 5.95 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 
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28.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคิด 
 ควำมสัมพันธ์ ณ วันที ่      ณ วันที ่  ต้นทุน 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  เงินให้กู้ยืม 
  2561      2562  ระหว่ำงกัน 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

โฮลดิ้งส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000  775,000,000  -  1,375,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั ลีดดิ้ง สคูล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 220,905,043  -  (8,272,285)  212,632,758  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
รวม  820,905,043  775,000,000  (8,272,285)  1,587,632,758   

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคิด 
 ควำมสัมพันธ์ ณ วันที ่      ณ วันที ่  ต้นทุน 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  เงินให้กู้ยืม 
  2560      2561  ระหว่ำงกัน 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

โฮลดิ้งส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000  -  -  600,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั ลีดดิ้ง สคูล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 236,722,906  -  (15,817,863)  220,905,043  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นและ          
 มีกรรมการร่วมกนั 3,220,465  -  (3,220,465)  -  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
รวม  839,943,371  -  (19,038,328)  820,905,043   

(1) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
ในวงเงิน 800 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 18 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนาม
ในสัญญากูย้ืมเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกช าระเงินคืนไดโ้ดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
ล่วงหน้า 15 วนั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี 
และก าหนดช าระคืนภายใน 18 เดือน นบัจากการเบิกเงินคร้ังแรก และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 
บริษทัไดท้ าการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าวโดยก าหนดให้ช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินกูย้ืมดงักล่าวบางส่วนจ านวน 200 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เพิ่มเติมจ านวน 500 ลา้นบาท เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกันและ
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25  ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัย่อยสามารถ
ขอขยายระยะเวลาในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียได้ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
บริษทัเพียงฝ่ายเดียว 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 500 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้มืภายใน
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกันและคิดดอกเบ้ียในอัตรา   
ร้อยละ 9.25 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัย่อยสามารถขอขยายระยะเวลา
ในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว 
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยขอกูย้ืมจากวงเงินดงักล่าวแลว้จ านวน 225 ลา้นบาท 
คงเหลือวงเงินท่ียงัไม่เบิกอีกจ านวน 275 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 
จ ากัด (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดังกล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษัทย่อย
ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้  านวน 10.55 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท โดย
ในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้ าสัญญาให้บริษทัย่อยดงักล่าวแปลงหน้ีเงินกูย้ืมเป็นทุนจ านวน 217.66 
ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มขึ้นดว้ยจ านวนเดียวกนั  

(3) เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เอชวายยูเค จ ากดั 
(“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 19.50 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2560 เงินกูย้ืมดังกล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยในระหว่างปี 2561 บริษทัได้
แปลงหน้ีเงินใหกู้ย้มืคงเหลือทั้งหมดจ านวน 3.13 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

28.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคิด 
 ควำมสัมพันธ์ ณ วันที ่      ณ วันที ่  ต้นทุนเงินกู้ยืม 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  ระหว่ำงกัน 
  2561      2562   

บริษัทย่อย           
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุ้นและ          
      เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั -  54,000,000  -  54,000,000  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 438,889,250  -  (17,786,295)  421,102,955  - 
รวม  438,889,250  54,000,000  (17,786,295)  475,102,955   
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(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคิด 
 ควำมสัมพันธ์ ณ วันที ่      ณ วันที ่  ต้นทุนเงินกู้ยืม 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  ระหว่ำงกัน 
  2560      2561   

บริษัทย่อย           
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 469,875,624  -  (30,986,374)  438,889,250  - 
รวม  469,875,624  -  (30,986,374)  438,889,250   

(1) เมื่อวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป   
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 54 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืม
ภายในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2563 เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกันและคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลา
ในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ยเพียงฝ่าย
เดียว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

(2) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั จ านวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและไม่คิด
ดอกเบ้ียระหวา่งกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดช้ าระ
คืนเงินกูย้มืดงักล่าว จ านวน 4.81 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับท่ีประกาศ
จ่ายจากบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั แทนการจ่ายช าระเป็นเงินสด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั เพิ่มเติม จ านวน 0.38 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และไม่คิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  
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28.4 ยอดคงเหลืออ่ืน ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินทรัพย  ์หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกบั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกันโดยการมีกรรมการร่วมกนั            
และการถือหุน้ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
    (หน่วย : บำท) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือ         
บริษัทย่อย         
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  1,063,240  43,599,703 
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  308,581,654  238,345,890 
เจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 16)  -  -  136,431  607,063 
         

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  21,400,000  8,560,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (ดูหมายเหตขุอ้ 16)  -  -  21,000  - 
         

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  -  445,734,402 
         

บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  14,693,558  15,265,198 
         

บริษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  49,035,364  35,479,687 
         

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั        
เงินฝากสถาบนัการเงิน  5,565  5,522  5,565  5,522 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูจ้่ายล่วงหนา้  11,280,010  14,224,860  11,280,010  14,224,860 
         

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นและ        
 มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั        
เงินลงทุนในหุ้นสามญั  123,980,058  146,939,328  123,980,058  146,939,328 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CGH-W3  1,530,618  1,530,618  1,530,618  1,530,618 

บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั        
ตัว๋แลกเงิน  200,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้  6,658,485  1,180,614  6,658,485  1,180,614 
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 ลักษณะควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน         
นายสดาวุธ  เตชะอุบล ผูถื้อหุ้นรายใหญ่        
เงินรับล่วงหนา้  12,181,244  12,181,244  1,181,244  1,181,244 
         

นายเบน  เตชะอุบล ผูถื้อหุ้นและกรรมการ        
เงินรับล่วงหนา้  22,722,268  11,000,000  -  - 
         

นางอรวรรณ  เตชะอุบล บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
เงินรับล่วงหนา้  37,348,172  27,043,172  -  - 

 

    (หน่วย : บำท) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วันที ่31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำย         
บริษัทย่อย         
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียรับ  -  -  70,235,764  55,500,000 
รายไดค้่าบริการอื่น  -  -  42,000,000  42,000,000 
รายไดค้่าเช่าช่วงท่ีดิน  -  -  8,840,000  3,000,000 
         

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น 
และมีกรรมการร่วมกนั 

       

รายไดค้่าบริการอื่น  -  -  12,000,000  11,000,000 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  21,000  - 
         

บริษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียรับ  -  -  14,933,139  16,249,026 
         

บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียรับ  -  -  -  194,089 
         

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  มีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียรับ  44  44  44  44 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้  9,536,906  2,788,139  9,536,906  2,788,139 
         

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นและ        
 มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั        
รายไดเ้งินปันผล  -  5,357,163  -  5,357,163 
         

บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียจ่าย  11,490,933  11,459,375  11,490,933  11,459,375 
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29. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding company) 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พัฒนำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 412,398,104  -  -  412,398,104 
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  47,363,646  -  47,363,646 
รายไดอ่ื้น 491,042,993  272,616  -  491,315,609 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 903,441,097  47,636,262  -  951,077,359 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 14,933,139  -  (14,933,139)  - 

 918,374,236  47,636,262  (14,933,139)  951,077,359 
ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 181,486,318  -  -  181,486,318 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  2,789,313  -  2,789,313 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 182,983,795  -  -  182,983,795 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 457,830,750  6,587,329  -  464,418,079 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,936,288  -  -  39,936,288 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ์ -  15,636,400  -  15,636,400 
ตน้ทุนทางการเงิน 439,826,126  30,064,378  (15,277,639)  454,612,865 

รวมค่าใชจ่้าย 1,302,063,277  55,077,420  (15,277,639)  1,341,863,058 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (383,689,041)  (7,441,158)  344,500  (390,785,699) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (42,123,310)  (1,583,504)  -  (43,706,814) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (425,812,351)  (9,024,662)  344,500  (434,492,513) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายไดจ้ากลูกคา้หน่ึงรายของส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ภายในประเทศมีจ านวน 346.58 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.44 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พัฒนำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 244,058,483  -  -  244,058,483 
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  51,390,715  -  51,390,715 
รายไดอ่ื้น 74,117,928  68,864  -  74,186,792 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 318,176,411  51,459,579  -  369,635,990 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 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 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  3,012,279  -  3,012,279 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 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 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (554,925,722)  11,843,545  313,738  (542,768,439) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 371,832  (27,147)  -  344,685 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (554,553,890)  11,816,398  313,738  (542,423,754) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึง
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พัฒนำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     
        

สินทรัพย์รวม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 29,087,998,480  1,270,681,819  (1,453,629,095)  28,905,051,204 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 25,080,309,362  1,747,235,569  (2,483,591,665)  24,343,953,266 
        

หนี้สินรวม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23,898,903,828  666,557,939  (703,553,768)  23,861,907,999 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 19,604,127,064  675,387,643  (1,162,359,177)  19,117,155,530 
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30. สัญญำท่ีส ำคัญ 
30.1 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษาคม 2556 บริษทั (“ผูเ้ช่า) ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินจากส านักงานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์(“ผูใ้หเ้ช่า”) อายสุัญญา 25 ปี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีประกอบธุรกิจเพื่อการพาณิชย ์
โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่าให้สิทธิผูเ้ช่า 
เช่าท่ีดินต่อจากก าหนดระยะเวลา 25 ปีแรก โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี โดยคู่สัญญาจะ
คงเง่ือนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงให้ใช้วิธีการและสูตรค านวณค่าเช่าแบบ
เดียวกบัการค านวณค่าเช่าตามสัญญาเดิม และค านวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการ
ของกรมท่ีดินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และเม่ือครบก าหนดสัญญาเช่า 25 ปีท่ีสองแลว้ ผูใ้ห้เช่า
จะตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญาน้ีต่อไป แต่หากมีบุคคลอ่ืนขอเช่าในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราค่าเช่า
ของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตอ้งแจ้งให้ผูเ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอมช าระค่าเช่าในอตัราเท่ากับบุคคลอ่ืน
ดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิเช่าก่อน 

ต่อมาวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ท าสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดิน และด าเนินการจดทะเบียนให้เช่าช่วง
สิทธิการเช่ากับ บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพื่อด าเนินโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตท ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยหลักการก าหนดค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเง่ือนไขการช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวให้อิงตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีบริษทัไดท้ าไวก้บัส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

30.2 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กบับริษทั 
บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เพื่อให้บริษทัดังกล่าวร่วมลงทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค 
โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยจะร่วมกนัพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จะตอ้งช าระเงินค่าหุ้นสามญัเป็นเงินสดทั้งส้ิน
จ านวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษทัย่อยเพื่อใช้พฒันาโครงการน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงต่อมา
บริษทัย่อยไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัจากบริษทัดงักล่าวตามท่ีบริษทัไดมี้การท าสัญญาตกลงไว้
และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ โดยภายหลงัการ
เพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัและบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ าก ัด ถือหุ้นในบริษทั 
แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล าดบั  

30.3 บริษทัไดท้ าสัญญาการให้บริการด าเนินงานกบับริษทัย่อยสองแห่ง เพื่อให้บริการเก่ียวกบัการ
จดัการและการด าเนินงานแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยค่าบริการค านวณจากตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และ
เง่ือนไขการเลิกสัญญาเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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30.4 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั
ไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชสิ้ทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพื่อใชสิ้ทธิ
การใช้ช่ือ “Four Seasons” ในส่วนของการเป็นเจา้ของและการด าเนินงานซ่ึงรวมถึงบริการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็นทั้งหมดในการด าเนินงานดา้นที่พกัอาศยัภายใตโ้ครงการ
เจา้พระยา เอสเตท ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิดการขาย ทั้งน้ี Four Seasons 
Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิไดร้ับค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ซ่ึงค านวณ             
เป็นอตัราร้อยละของยอดรายไดข้ั้นตน้ของโครงการ 

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
31.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัการช าระหน้ีของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

31.2 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาว่าจา้งบริษทั บีซีอีจี ไทย 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1) โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาคงเหลือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 2,821.52 
ลา้นบาท) 

31.3 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งส านกังานและท่ีจอดรถส าหรับโครงการอิลีเมน้ท ์
และท าสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือใชพ้ฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท สัญญาเช่าส านกังานและรับบริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และสัญญาเช่ารถยนต ์โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าเช่า ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ณ วันที ่  ณ วันที ่
     31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 

ภายใน 1 ปี     24,436,079  16,752,566 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     66,446,680  40,991,870 
เกินกว่า 5 ปี     283,514,353  295,022,065 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2562  2561 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     21,036,903  12,583,901 
  



188 งบการเงิน

 
- 62 - 

 

 

32. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
32.1 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนในการไดรั้บช าระเงินจากการใหสิ้นเช่ือ
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษทั
เป็นการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัลูกหน้ี หากไม่ไดรั้บ
เงินค่างวดหรือลูกหน้ีผิดนัดช าระค่างวด บริษทัก็จะไม่โอนกรรมสิทธ์ิในอาคารชุดพกัอาศยั 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแก่ผูเ้ช่ารายเดียว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั
และบริษทัเท่ากบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

32.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และ
หากตอ้งมีการใช้อตัราดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการพิจารณาใช้เคร่ืองมือทาง
การเงิน เช่น สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ีกลุ่ม
บริษทัและบริษทัยงัได้สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้เสนอท่ีมีตน้ทุนเหมาะสมท่ีสุดใหก้บักลุ่มบริษทัและบริษทั 

32.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนปอนด์สเตอร์ลิง) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยท์างการเงิน 20.21  21.72  17.61  27.99 
หน้ีสินทางการเงิน 9.57  9.58  10.54  21.31 
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(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยท์างการเงิน 64.18  56.43  -  - 
หน้ีสินทางการเงิน 381.74  266.66  0.06  0.07 

32.4 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเช่ือว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา เงินกูย้ืมระยะสั้น ตัว๋แลกเงิน และส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคญั ส าหรับหน้ีสิน
ทางการเงินระยะยาว ไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกูร้ะยะยาว ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมโดยประมาณถือตามจ านวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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อยา่งไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 

งบกำรเงินรวม 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
2562 

มูลค่ำยุติธรรม 
(บำท)  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2561 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
และข้อมูลที่ใช้ในกำร 
วัดมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลที่ไม่
สำมำรถ 
สังเกตได้ที่ 
มีนัยส ำคัญ 

1. เงินลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทตราสารหน้ี 

- 100,502,312 ระดบั 2 มู ล ค่ า สินทรัพย์ สุ ท ธิ ของ
หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุ้นสามญั
และใบส าคัญแสดง
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ี 
จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

125,510,676 148,469,946 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ณ ส้ินวันท าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท่ี์ 
จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

43,800,000 70,500,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ณ ส้ินวันท าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

4. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ  
การลงทุน 

743,970,530 789,158,751 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสด
คิดลด โดยใช้วิธีรายได้ ซ่ึง
ประเมินโดยผู ้ประเมินราคา
อิสระ ข้อมูลท่ีใช้ในการวดั
มูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการ
รายได ้และอตัราคิดลด 

ประมาณการ
กระแสเงินสด 
และอตัราคิดลด 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
2562 

มูลค่ำยุติธรรม 
(บำท)  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2561 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และ
ข้อมูลที่ใช้ในกำร 
วัดมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลที่ไม่
สำมำรถ 
สังเกตได้ที่ 
มีนัยส ำคัญ 

1. เงินลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทตราสารหน้ี 

- 100,502,312 ระดบั 2 มู ลค่ า สินท รัพย์ สุ ท ธิ ของ
หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุ้นสามญั
และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัท่ีจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

125,510,676 148,469,946 ระดบั 1 ราคา เสนอซื้อค ร้ังสุดทา้ย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท่ี์จด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

43,800,000 70,500,000 ระดบั 1 ราคา เสนอซื้อค ร้ังสุดทา้ย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 
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33. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การจดัประเภทรายการ
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มี
ดงัต่อไปน้ี 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

บัญชี จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

กำรแสดงรำยกำรที ่
แสดงไว้เดิม 

กำรแสดงรำยกำรในงวดปัจจุบัน จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,780,466 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 27,521,865 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,258,601 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 353,160,061 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 353,160,061 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (7,505,575) สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (7,505,575) 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 59,964,150 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 59,964,150 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย 38,984,440 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัหุ้นกู ้ 38,984,440 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 625,689 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 625,689 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - อื่นๆ 461,703 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 461,703 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย 23,414 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัตัว๋แลกเงิน 23,414 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย 17,936,614 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัหุ้นกูร้ะยะยาว 17,936,614 
สิทธิการเช่า 
 

99,973,099 สิทธิการเช่า ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
    และสาธารณูปโภค 

 
49,986,550 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 49,986,549 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 308,356 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 308,356 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 121,626,152 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 121,626,152 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 41,185,177 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 41,185,177 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 26,935 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,935 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 3,846,782 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 3,846,782 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 28,665,899 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 28,665,899 

งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
บัญชี จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
กำรแสดงรำยกำรที ่

แสดงไว้เดิม 
กำรแสดงรำยกำรในงวดปัจจุบัน จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 289,090,775 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 289,090,775 
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,672,769 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 27,489,219 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,183,550 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย 38,984,440 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัหุ้นกู ้ 38,984,440 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 625,689 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 625,689 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - อื่นๆ 461,693 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 461,693 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย 23,414 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัตัว๋แลกเงิน 23,414 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย 17,936,614 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัหุ้นกูร้ะยะยาว 17,936,614 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 308,356 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 308,356 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 15,850,684 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 15,850,684 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 8,374,356 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 8,374,356 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,280,375 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 1,280,375 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 3,970,244 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 3,970,244 
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การจดัประเภทรายการใหม่ของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว มีผลให้การแสดงรายการบางรายการในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส    
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
งบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 
 ที่แสดงไว้เดิม ที่แสดงในงวด 
  ปัจจุบัน 
 (บำท) (บำท) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน   
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (230,243,240) (420,368,437) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (266,999,583) (1,004,442) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,835,481 52,115,036 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,629,545 37,655,114 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 41,472,195 - 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน   
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 147,401,634 145,961,634 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 3,700,000,000 3,621,737,127 

งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
รำยกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 

 ที่แสดงไว้เดิม ที่แสดงในงวด 
  ปัจจุบัน 
 (บำท) (บำท) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน   
สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมขึ้น   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (67,713,135) (67,698,585) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (75,855,394) - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (16,390,513) (110,958) 

หน้ีสินด าเนินงานลดลง   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (16,942,728) (31,898,491) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,509,137) - 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน   
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 147,401,634 145,961,634 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 3,700,000,000 3,621,737,127 

  



194 งบการเงิน

 
- 68 - 

 

 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 มีมติอนุมัติเร่ืองท่ีส าคัญ 
ดังต่อไปน้ี 
34.1 อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจากจ านวน 10,748,993,608 บาท เป็น 9,958,993,608 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

34.2 อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน
จ านวน 826,000,000  บาท จากจ านวน 9,958,993,608 บาท เป็นจ านวน 10,748,993,608 บาท โดย
การออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

34.3 อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
จ านวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 








