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เรียน ทานผูถือหุนที่เคารพ

ป 2557 นับเปนปที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองเผชิญกับความทาทายอยางมาก ไมวาจะเปนสภาวะทางการเมืองที่ 
ไมแน�นอน และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางมากในครึ�งปแรก อยางไรก็ตามนับเปนเรื่องที่น�ายินดีที่บริษัท คันทรี่ กรุป 
ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ยังคงสามารถเดินหนาดำเนินธุรกิจไดอยางมั�นคงและประสบความสำเร็จเปนอยางดี 
เน��องดวยบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย จึงมีความประสงคใหมีความ 
หลากหลายของประเภทธุรกิจในองคกร ดวยการเพิ�มรายไดจากการบริหารการลงทุนอยางมีกลยุทธ ไมหวังพึ�งพารายได 
จากการขายอสังหาริมทรัพยแตเพียงอยางเดียว ทำใหบริษัทเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว ธุรกิจมีความมั�นคงและแข็งแกรง

สืบเน��องจากความสำเร็จในการเปลี่ยนถายธุรกิจมาเปนอสังหาริมทรัพยเต็มรูปแบบในปกอนหนา ทำใหป 2557 เปนปที่ 
น�าจดจำ ทั้งน�้บริษัทสามารถรับรูรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนครั้งแรกจากการโอนกรรมสิทธิ์ของเฟสหนึ�ง โครงการ 
อิลีเมนท ศรีนครินทร

ยิ�งไปกวานั้นการยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไปยังตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (SET) ยังทำใหบริษัทมีสถานะที่แข็งแกรงมากยิ�งขึ้น ความสำเร็จเหลาน�้สะทอนใหเห็นถึงความกาวหนา 
ของบริษัท และพื้นฐานที่แข็งแกรงอันเปนสวนสำคัญในการดำเนินธุรกิจอยางมั�นคงในอนาคต ดวยบริษัทมีกลยุทธเพิ�ม 
ความหลากหลายของประเภทธุรกิจในองคกร ทางคณะผูบริหารยังมีความมุงมั�นที่จะตั้งกองทุนในตางประเทศ เปนรายแรก 
จากการซื้อศูนยขอมูล แองเคอรเรจ พอยท ในกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

ในดานพันธมิตรทางธุรกิจ นอกเหน�อไปจากกลุมเครือโรงแรม คาเพลลาแลว บริษัทไดตกลงรวมมือกับโฟรซีซั�นส โฮเทลส 
แอนด รีสอรทส ในปที่ผานมาในการรวมกันพัฒนาโครงการ โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา 
และโรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา ซึ�งทั้งสองโครงการมีความสำคัญอยางมากตอการยกระดับของตลาด 
อสังหาริมทรัพย และโครงการ โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยายังเปน ไพรเวท เรสซิเดนซ 
ริมน้ำแหงแรกในเอเชีย ภายใตแบรนดโฟรซีซั�นสอีกดวย เราเชื่อวาความรวมมือกับผูนำทางธุรกิจโรงแรมทั้งสองกลุม 
จะสงผลใหบริษัทเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยสมัยใหม 
ของประเทศไทย

หากมองไปขางหนาจากสถานการณทางการเมืองที่คลี่คลายในครึ�งปหลังที่ผานมา ป 2558 จะเปนปที่ชวยผลักดันใหสภาวะ 
เศรษฐกิจมีความแข็งแกรงมากขึ้น ทั้งจากความชัดเจนในแผนการลงทุนของรัฐบาล และการฟนตัวของตลาดการทองเที่ยว 
ทำใหภาคธุรกิจมีแนวโนมคึกคัก นับเปนชวงเวลาที่เหมาะสมตอการเตรียมความพรอมในการรับมือกับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ�งการเริ�มตนของความรวมมือดังกลาวจะกอใหเกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร การเพิ�มการลงทุน 
การแลกเปลี่ยนความรวมมือตางๆ อันเปนผลบวกตอประเทศไทยในฐานะประตูสูอาเซียนทั้งสิ้น

ในนามของคณะกรรมการ เราใครขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ลูกคา และผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่ไดเกื้อกูลกิจการของบริษัท 
ดวยดีตลอดมา ตลอดจนผูบริหาร และพนักงานที่ไดทุมเททำงานใหบริษัทมีความเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จใน 
ป 2557 เราหวังเปนอยางยิ�งวาจะไดรับความสนับสนุนจากทุกทานดวยดีเชนน�้ตลอดไป เพื่อใหบริษัทมีความมั�นคง 
และเติบโตอยางยั�งยืนยิ�งขึ้นไปอีก

นายเบน เตชะอุบล 
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายวิกรม คุมไพโรจน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ



สารจากคณะกรรมการ

เรียน ทานผูถือหุนที่เคารพ

ป 2557 นับเปนปที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองเผชิญกับความทาทายอยางมาก ไมวาจะเปนสภาวะทางการเมืองที่ 
ไมแน�นอน และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางมากในครึ�งปแรก อยางไรก็ตามนับเปนเรื่องที่น�ายินดีที่บริษัท คันทรี่ กรุป 
ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ยังคงสามารถเดินหนาดำเนินธุรกิจไดอยางมั�นคงและประสบความสำเร็จเปนอยางดี 
เน��องดวยบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย จึงมีความประสงคใหมีความ 
หลากหลายของประเภทธุรกิจในองคกร ดวยการเพิ�มรายไดจากการบริหารการลงทุนอยางมีกลยุทธ ไมหวังพึ�งพารายได 
จากการขายอสังหาริมทรัพยแตเพียงอยางเดียว ทำใหบริษัทเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว ธุรกิจมีความมั�นคงและแข็งแกรง

สืบเน��องจากความสำเร็จในการเปลี่ยนถายธุรกิจมาเปนอสังหาริมทรัพยเต็มรูปแบบในปกอนหนา ทำใหป 2557 เปนปที่ 
น�าจดจำ ทั้งน�้บริษัทสามารถรับรูรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนครั้งแรกจากการโอนกรรมสิทธิ์ของเฟสหนึ�ง โครงการ 
อิลีเมนท ศรีนครินทร

ยิ�งไปกวานั้นการยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไปยังตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (SET) ยังทำใหบริษัทมีสถานะที่แข็งแกรงมากยิ�งขึ้น ความสำเร็จเหลาน�้สะทอนใหเห็นถึงความกาวหนา 
ของบริษัท และพื้นฐานที่แข็งแกรงอันเปนสวนสำคัญในการดำเนินธุรกิจอยางมั�นคงในอนาคต ดวยบริษัทมีกลยุทธเพิ�ม 
ความหลากหลายของประเภทธุรกิจในองคกร ทางคณะผูบริหารยังมีความมุงมั�นที่จะตั้งกองทุนในตางประเทศ เปนรายแรก 
จากการซื้อศูนยขอมูล แองเคอรเรจ พอยท ในกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

ในดานพันธมิตรทางธุรกิจ นอกเหน�อไปจากกลุมเครือโรงแรม คาเพลลาแลว บริษัทไดตกลงรวมมือกับโฟรซีซั�นส โฮเทลส 
แอนด รีสอรทส ในปที่ผานมาในการรวมกันพัฒนาโครงการ โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา 
และโรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา ซึ�งทั้งสองโครงการมีความสำคัญอยางมากตอการยกระดับของตลาด 
อสังหาริมทรัพย และโครงการ โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยายังเปน ไพรเวท เรสซิเดนซ 
ริมน้ำแหงแรกในเอเชีย ภายใตแบรนดโฟรซีซั�นสอีกดวย เราเชื่อวาความรวมมือกับผูนำทางธุรกิจโรงแรมทั้งสองกลุม 
จะสงผลใหบริษัทเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยสมัยใหม 
ของประเทศไทย

หากมองไปขางหนาจากสถานการณทางการเมืองที่คลี่คลายในครึ�งปหลังที่ผานมา ป 2558 จะเปนปที่ชวยผลักดันใหสภาวะ 
เศรษฐกิจมีความแข็งแกรงมากขึ้น ทั้งจากความชัดเจนในแผนการลงทุนของรัฐบาล และการฟนตัวของตลาดการทองเที่ยว 
ทำใหภาคธุรกิจมีแนวโนมคึกคัก นับเปนชวงเวลาที่เหมาะสมตอการเตรียมความพรอมในการรับมือกับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ�งการเริ�มตนของความรวมมือดังกลาวจะกอใหเกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร การเพิ�มการลงทุน 
การแลกเปลี่ยนความรวมมือตางๆ อันเปนผลบวกตอประเทศไทยในฐานะประตูสูอาเซียนทั้งสิ้น

ในนามของคณะกรรมการ เราใครขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ลูกคา และผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่ไดเกื้อกูลกิจการของบริษัท 
ดวยดีตลอดมา ตลอดจนผูบริหาร และพนักงานที่ไดทุมเททำงานใหบริษัทมีความเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จใน 
ป 2557 เราหวังเปนอยางยิ�งวาจะไดรับความสนับสนุนจากทุกทานดวยดีเชนน�้ตลอดไป เพื่อใหบริษัทมีความมั�นคง 
และเติบโตอยางยั�งยืนยิ�งขึ้นไปอีก

นายเบน เตชะอุบล 
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายวิกรม คุมไพโรจน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
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ผูอำนวยการ สายงานพัฒนา

น.ส. ขวัญฤดี มณ�วงศวัฒนา
รองกรรมการผูจัดการ

สายงานการตลาดและการสื่อสารองคกร

นางจริยกรณ โสดาธันยพัฒน
รองกรรมการผูจัดการ

สายงานการขายและการตลาด

นางวาทิณ� จาตุรงคกุล
ผูอำนวยการ สายงานโครงการ

นายบัณฑิต กัลยาณรัตน
ผูอำนวยการ สายงานโครงการ

นายทรงศักดิ์ อังกุระวรานนท
รองกรรมการผูจัดการ

สายงานโครงการ

นายฉัตรชัย ชอดอกรัก
รองกรรมการผูจัดการ 
สายงานบัญชีการเงิน

น.ส. กิติมา 
กฤติยาโชติปกรณ
รองกรรมการผูจัดการ 

สายงานการขายและการตลาด

ปรับปรุงลาสุดวันที่ 1 เมษายน ป 2558

คณะกรรมการบริษัท
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และกรรมการตรวจสอบ

นายเบน เตชะอุบล 
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รองกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนา

นายวรากร เตชะมนตรีกุล
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รองกรรมการผูจัดการ

สายงานการตลาดและการสื่อสารองคกร

นางจริยกรณ โสดาธันยพัฒน
รองกรรมการผูจัดการ

สายงานการขายและการตลาด

นางวาทิณ� จาตุรงคกุล
ผูอำนวยการ สายงานโครงการ
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ปรับปรุงลาสุดวันที่ 1 เมษายน ป 2558
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เดือนตุลาคม ป 2556 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท 
และธนาคารเพื่อการนำเขาและสงออกแหงประเทศจีน 
ไดทำการ ลงนามสัญญาเพื่อใหกูยืมเงินทุนมูลคา 11.6 
พันลานบาท ใหกับโครงการ เจาพระยา เอสเตต

ลงนามสัญญาทางดานการเงิน 
มูลคา 11.6 พันลานบาท กับธนาคาร
เพื่อการนำเขาและสงออกแหงประเทศจีน

ก.ย.ก.ค.

การรวมบริษัทของ
แลนดมารค ดีเวลลอปเมนท กรุป
วันที่ 15 พฤษภาคม ป 2556 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท ไดทำการรวม 
กิจการกับบริษัท แลนดมารค ดีเวลลอปเมนท กรุป จำกัด เพื่อพัฒนา 
โครงการ เจาพระยา เอสเตต ซึ�งเปนโครงการแบบผสมผสานสุดหรูริมฝง 
แมน้ำเจาพระยา ขนาด 35 ไร มูลคาโครงการ 3.2 พันลานบาท 

เดือนมิถุนายน ป 2557 
เพิ�มทุนจำนวน 163 ลานหุน 
ใหแกบุคคลในวงจำกัด 

เดือนกรกฎาคม ป 2557 
เพิ�มทุนจำนวน 191 ลานหุน 
ใหแกบุคคลในวงจำกัด 

เดือนกรกฎาคม ป 2557  
ออกหุนกูอายุ 2 ป จำนวน 1,500 ลานบาท

เดือนกันยายน ป 2557 
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญ (CGD-W3) 
จำนวน 2,400 ลานหุน

คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท ไดฤกษวางเสาเข็มในการเริ�มตน 
งานกอสรางโครงการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ป 2557 
ซึ�งโครงการมีกำหนดแลวเสร็จในไตรมาส 4 ป 2561

การเริ�มตนกอสรางโครงการ
เจาพระยา เอสเตต

เดือนพฤศจิกายน ป 2556 ภายหลังจากที่ คันทรี่ กรุป 
ดีเวลลอปเมนท เปลี่ยนธุรกิจจากบริษัทโฮลดิ้งมาเปน 
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทสามารถรับรูรายได 
ในฐานะผูพัฒนาโครงการเปนครั้งแรกจากการกอสราง 
โครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร เฟส 1 แลวเสร็จ 
โดยมีมูลคาโครงการอยูที่ 659 ลานบาท

การรับรูรายไดครั้งแรก
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย

เดือนกันยายน ป 2557 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท 
มีีความแข็งแกรงดานการเงินมากขึ้น 
สงผลใหไดรับอนุมัติใหหลักทรัพย CGD 
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

กอนการยายเขาสูตลาดหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท 

หลักทรััพย CGD ยายจากตลาด MAI
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (SET)

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ ป 2557 
คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท ไดทำการซื้อสินทรัพย 
ของแองเคอรเรจ พอยท ดาตา เซ็นเตอร 
ขนาดพื้นที่ทางเทคนิคสุทธิ 14,446 ตารางฟุต 
ที่ตั้งอยูในกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร 
ซึ�งมีผูเชาเต็มทั้งหมด

การเขาซื้อสินทรัพยของ 
แองเคอรเรจ พอยท

เดือนเมษายน ป 2557 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท 
ไดรวมทุนกับบริษัท Beijing Construction 
Engineering Group International ซึ�งเปนบริษัทที่ 
เปนผูนำทางดานการกอสรางที่ใหญที่สุดอันดับหนึ�ง 
ของโลกและติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศจีน 
ซึ�งการรวมทุนในครั้งน�้จะเขามาเปนทั้งหุนสวน 
และเปนทั้งผูรับเหมากอสราง

การรวมทุนกับ 
Beijing Construction 
Engineering Group International

ภาพรวมและสิิ่งที่เกิดขึ้นในปี
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พันลานบาท ใหกับโครงการ เจาพระยา เอสเตต

ลงนามสัญญาทางดานการเงิน 
มูลคา 11.6 พันลานบาท กับธนาคาร
เพื่อการนำเขาและสงออกแหงประเทศจีน

ก.ย.ก.ค.

การรวมบริษัทของ
แลนดมารค ดีเวลลอปเมนท กรุป
วันที่ 15 พฤษภาคม ป 2556 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท ไดทำการรวม 
กิจการกับบริษัท แลนดมารค ดีเวลลอปเมนท กรุป จำกัด เพื่อพัฒนา 
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ที่ตั้งอยูในกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร 
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แองเคอรเรจ พอยท

เดือนเมษายน ป 2557 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท 
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เปนผูนำทางดานการกอสรางที่ใหญที่สุดอันดับหนึ�ง 
ของโลกและติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศจีน 
ซึ�งการรวมทุนในครั้งน�้จะเขามาเปนทั้งหุนสวน 
และเปนทั้งผูรับเหมากอสราง

การรวมทุนกับ 
Beijing Construction 
Engineering Group International
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ลงนามในสัญญากับโฟรซีซั�นส โฮเทลส แอนด รีสอรทส
วันที่ 19 พฤศจิกายน ป 2557 บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จำกัด ซึ�งเปนบริษัทยอยของคันทรี่ กรุป 
ดีเวลลอปเมนท ไดทำสัญญากับ Four Seasons Hotels and Resorts Asia Pacific PTE LTD 
ที่จะสรางโครงการที่พักอาศัยและโรงแรม 2 แหง ในพื้นที่โครงการ เจาพระยา เอสเตต ซึ�งก็คือ โฟรซีซั�นส 
ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา และโรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา

การเปดตัวอยางเปนทางการของโครงการ เจาพระยา เอสเตต
วันที่ 20 มกราคม 2558 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท ไดเปดตัวโครงการแบบผสมผสาน 
สุดหรูที่ใหญที่สุด ภายใตชื่อโครงการ เจาพระยา เอสเตต ณ ปจจุบัน  

โครงการ เจาพระยา เอสเตต ประกอบดวย 3 โครงการที่มีลักษณะโดดเดนเปนเอกลักษณ 
ซึ�งไดแก โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา ซึ�งถือเปน 
โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ แหงแรกในเอเชียที่ตั้งอยูริมแมน้ำ และยังมีอีก 2 โรงแรม 
ที่เปนโรงแรมระดับโลก คือโรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา และโรงแรม 
คาเพลลา กรุงเทพ

2557 ม.ค.2558พ.ย.

“เมื่อบุคคลากรที่มีคุณภาพ รวมกับความคิดสรางสรรค พรอมดวยแหลงเงินทุน 
สิ�งเหลาน�้จะนำพามาซึ�งสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยคุณคาและแรงบันดาลใจ”
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ลงนามในสัญญากับโฟรซีซั�นส โฮเทลส แอนด รีสอรทส
วันที่ 19 พฤศจิกายน ป 2557 บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จำกัด ซึ�งเปนบริษัทยอยของคันทรี่ กรุป 
ดีเวลลอปเมนท ไดทำสัญญากับ Four Seasons Hotels and Resorts Asia Pacific PTE LTD 
ที่จะสรางโครงการที่พักอาศัยและโรงแรม 2 แหง ในพื้นที่โครงการ เจาพระยา เอสเตต ซึ�งก็คือ โฟรซีซั�นส 
ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา และโรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา

การเปดตัวอยางเปนทางการของโครงการ เจาพระยา เอสเตต
วันที่ 20 มกราคม 2558 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท ไดเปดตัวโครงการแบบผสมผสาน 
สุดหรูที่ใหญที่สุด ภายใตชื่อโครงการ เจาพระยา เอสเตต ณ ปจจุบัน  

โครงการ เจาพระยา เอสเตต ประกอบดวย 3 โครงการที่มีลักษณะโดดเดนเปนเอกลักษณ 
ซึ�งไดแก โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา ซึ�งถือเปน 
โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ แหงแรกในเอเชียที่ตั้งอยูริมแมน้ำ และยังมีอีก 2 โรงแรม 
ที่เปนโรงแรมระดับโลก คือโรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา และโรงแรม 
คาเพลลา กรุงเทพ

2557 ม.ค.2558พ.ย.

“เมื่อบุคคลากรที่มีคุณภาพ รวมกับความคิดสรางสรรค พรอมดวยแหลงเงินทุน 
สิ�งเหลาน�้จะนำพามาซึ�งสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยคุณคาและแรงบันดาลใจ”



หน�วย : ลานบาท

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม

หน�้สินรวม

สวนของผูถือหุนรวม

ผลการดำเนินงาน

รายไดรวม

คาใชจายรวม

(ขาดทุน) กำไร กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตอเน��อง

กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตรากำไรขั้นตน (รอยละ)

อัตราสวนหน�้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุน (เทา)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

5,261.58

844.65

4,416.93

133.95

(195.60)

(61.66)

(27.69)

(89.34)

6.41

(82.93)

2.14

0.50

25.18

0.16

(1.88)

ป 2556 ป 2557

7,911.81

2,906.49

5,005.32

834.44

(632.71)

201.73

(136.80)

64.92

-

64.92

2.61

1.17

24.80

0.49

1.30

ข�อมูลทางการเง�นที่สำคัญ
เปร�ยบเทียบป� 2557

อัตราสวนหน�้สินป 2557
(รอยละ)

หน�้สินรวมสินทรัพยรวม

37%

2,906 

7,912 

อัตราสวนหน�้สินตอทุนป 2557
(เทา)

0.4X

5,005 

2,466 

หน�้สินทุน

หน�้สินและสวนของผูถือหุนรวม
(ลานบาท)

2556 2557

หน�้สิน สวนของผูถือหุน

สินทรัพยรวม
(ลานบาท)

5,262 

7,912

5,262 

7,912

2556 2557

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป
(ลานบาท)

(83) 

65 

2556

2557

รายไดรวม
(ลานบาท)

134 

834 

2556 2557

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

โครงการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

โครงการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ในปี 2557
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หน�วย : ลานบาท

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม

หน�้สินรวม

สวนของผูถือหุนรวม

ผลการดำเนินงาน

รายไดรวม

คาใชจายรวม

(ขาดทุน) กำไร กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตอเน��อง

กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตรากำไรขั้นตน (รอยละ)

อัตราสวนหน�้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุน (เทา)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

5,261.58

844.65

4,416.93

133.95

(195.60)

(61.66)

(27.69)

(89.34)

6.41

(82.93)

2.14

0.50

25.18

0.16

(1.88)

ป 2556 ป 2557

7,911.81

2,906.49

5,005.32

834.44

(632.71)

201.73

(136.80)

64.92

-

64.92

2.61

1.17

24.80

0.49

1.30

ข�อมูลทางการเง�นที่สำคัญ
เปร�ยบเทียบป� 2557

อัตราสวนหน�้สินป 2557
(รอยละ)

หน�้สินรวมสินทรัพยรวม

37%

2,906 

7,912 

อัตราสวนหน�้สินตอทุนป 2557
(เทา)

0.4X

5,005 

2,466 

หน�้สินทุน

หน�้สินและสวนของผูถือหุนรวม
(ลานบาท)

2556 2557

หน�้สิน สวนของผูถือหุน

สินทรัพยรวม
(ลานบาท)

5,262 

7,912

5,262 

7,912

2556 2557

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป
(ลานบาท)

(83) 

65 

2556

2557

รายไดรวม
(ลานบาท)

134 

834 

2556 2557

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

โครงการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

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



“มูลคาของอสังหาริมทรัพยจะเพิ�มสูงขึ้นก็ตอเมื่อมันไมไดเปนเพียงที่อยูอาศัย 
หากแตเปนสถานที่ที่ใหผูพักอาศัยสามารถใชชีวิตไดอยางมีคุณภาพสูงสุด”

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) มุงเนนการเพิ�มมูลคาของธุรกิจดวยการออกแบบที่เหน�อชั้น การพัฒนาที่ 
ชาญฉลาด และความรวมมือจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนสถาปนิก มัณฑนากร ภูมิสถาปนิก เพื่อการพัฒนาโครงการ 
คุณภาพโดยเนนรายละเอียดทุกสวนในโครงการ ตั้งแตการพัฒนาแนวคิดไปจนถึงความสำเร็จของการกอสราง โดยยึดมั�นแนวปฏิบัติ 
ที่กอใหเกิดคุณคาสูงสุดทั้งแกผูพักอาศัย รวมไปถึงการสรางคุณคาเชิงไลฟสไตลและสิ�งแวดลอม 

การพัฒนาโครงการของบริษัทจึงเกิดจากคำถามที่วา อะไรคือสิ�งที่จะสรางประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา ไมวาจะเปนโครงการ 
คอนโดมิเน�ยมเพื่อพักอาศัย หรือโครงการแบบผสมผสาน สิ�งที่บริษัทมุงมั�นพัฒนาคือคุณภาพสูงสุดที่ลูกคาจะไดรับทุกโครงการจึงมี 
เอกลักษณเฉพาะตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคา

อิลีเม�นท� ศร�นคร�นทร�

ตำแหน�งที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ลักษณะ : อาคารที่พักอาศัย
ประเภท : คอนโดมิเน�ยม
ที่อยู : ซอยสุภาพงษ 1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
ขนาดพื้นที่โครงการ : 13-8-0 ไร (5.46 เอเคอร) 
จำนวนหองชุด : 1,063
จำนวนชั้น : 8
จำนวนอาคาร : 7

ลักษณะโครงการ : อิลีเมนท ศรีนครินทร คอนโดคุณภาพ ตอบสนองทุกโจทยความตองการของการใชชีวิตคุณภาพ 
ใหคุณไดเติมความสุขใหกับการพักอาศัย 

รมรื่นไปกับพื้นที่สีเขียวกวา 5 ไร เพียง 130 เมตร จากหางสรรพสินคาซีคอนสแควร
แวดลอมดวยสาธารณูปโภคมากมาย พรอมทั้งสถาน�รถไฟฟาสายสีเหลืองในอนาคต

ในคอนโดมิเน�ยมพรอมอยูสไตลรีสอรท ตั้งอยูบนทำเลที่ดีที่สุดของถนนศรีนครินทร 
เดินทางสะดวกสบาย พรอมสิ�งอำนวยความสะดวกรายลอมรอบโครงการ ไมวาจะเปน 
ศูนยการคาขนาดใหญ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางขึ้นทางดวน 
และสถาน�รถไฟฟาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล 



ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์“มูลคาของอสังหาริมทรัพยจะเพิ�มสูงขึ้นก็ตอเมื่อมันไมไดเปนเพียงที่อยูอาศัย 
หากแตเปนสถานที่ที่ใหผูพักอาศัยสามารถใชชีวิตไดอยางมีคุณภาพสูงสุด”

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) มุงเนนการเพิ�มมูลคาของธุรกิจดวยการออกแบบที่เหน�อชั้น การพัฒนาที่ 
ชาญฉลาด และความรวมมือจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนสถาปนิก มัณฑนากร ภูมิสถาปนิก เพื่อการพัฒนาโครงการ 
คุณภาพโดยเนนรายละเอียดทุกสวนในโครงการ ตั้งแตการพัฒนาแนวคิดไปจนถึงความสำเร็จของการกอสราง โดยยึดมั�นแนวปฏิบัติ 
ที่กอใหเกิดคุณคาสูงสุดทั้งแกผูพักอาศัย รวมไปถึงการสรางคุณคาเชิงไลฟสไตลและสิ�งแวดลอม 

การพัฒนาโครงการของบริษัทจึงเกิดจากคำถามที่วา อะไรคือสิ�งที่จะสรางประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา ไมวาจะเปนโครงการ 
คอนโดมิเน�ยมเพื่อพักอาศัย หรือโครงการแบบผสมผสาน สิ�งที่บริษัทมุงมั�นพัฒนาคือคุณภาพสูงสุดที่ลูกคาจะไดรับทุกโครงการจึงมี 
เอกลักษณเฉพาะตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคา

อิลีเม�นท� ศร�นคร�นทร�

ตำแหน�งที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ลักษณะ : อาคารที่พักอาศัย
ประเภท : คอนโดมิเน�ยม
ที่อยู : ซอยสุภาพงษ 1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
ขนาดพื้นที่โครงการ : 13-8-0 ไร (5.46 เอเคอร) 
จำนวนหองชุด : 1,063
จำนวนชั้น : 8
จำนวนอาคาร : 7

ลักษณะโครงการ : อิลีเมนท ศรีนครินทร คอนโดคุณภาพ ตอบสนองทุกโจทยความตองการของการใชชีวิตคุณภาพ 
ใหคุณไดเติมความสุขใหกับการพักอาศัย 

รมรื่นไปกับพื้นที่สีเขียวกวา 5 ไร เพียง 130 เมตร จากหางสรรพสินคาซีคอนสแควร
แวดลอมดวยสาธารณูปโภคมากมาย พรอมทั้งสถาน�รถไฟฟาสายสีเหลืองในอนาคต

ในคอนโดมิเน�ยมพรอมอยูสไตลรีสอรท ตั้งอยูบนทำเลที่ดีที่สุดของถนนศรีนครินทร 
เดินทางสะดวกสบาย พรอมสิ�งอำนวยความสะดวกรายลอมรอบโครงการ ไมวาจะเปน 
ศูนยการคาขนาดใหญ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางขึ้นทางดวน 
และสถาน�รถไฟฟาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล 
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โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ
ลักษณะ : โรงแรม
ประเภท : โรงแรมสวีทระดับอัลตรา ลักชัวรี่
จำนวนหองชุด : 101
จำนวนชั้น : 11

ลักษณะโครงการ : 

โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา
ลักษณะ : อาคารที่พักอาศัย
ประเภท : คอนโดมิเน�ยมระดับอัลตรา ลักชัวรี่
จำนวนหองชุด : 355
จำนวนชั้น : 73

ลักษณะโครงการ : 

โรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา
ลักษณะ : โรงแรม
ประเภท : โรงแรมรูปแบบรีสอรทระดับอัลตรา ลักชัวรี่ ี ่
จำนวนหองชุด : 312
จำนวนชั้น : 9

ลักษณะโครงการ :  

โครงการ เจ�าพระยา เอสเตต

ตำแหน�งที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ลักษณะ : โรงแรมและอาคารที่พักอาศัย
ประเภท : โครงการแบบผสมผสาน
ที่อยู : ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ขนาดพื้นที่โครงการ : 35-2-68 ไร (14.2 เอเคอร) 
คาดวาโครงการแลวเสร็จ : ไตรมาส 4 ป 2561 

ลักษณะโครงการ : โครงการแบบผสมผสานประกอบไปดวยอาคารคอนโดมิเน�ยมพักอาศัยระดับอัลตรา ลักชัวรี่ 
1 อาคาร สูง 73 ชั้น และโรงแรมระดับ พรีเมียม 2 โรงแรม ไดแก โรงแรม โฟรซีซั�นส 
กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา และโรงแรม คาเพลลา กรุงเทพฯ

กอตั้งโดยฮอส ชูส นักการโรงแรมชื่อดังกองโลก โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ ใหบริการเฉพาะ 
หองสวีทระดับอัลตรา ลักชัวรี่ ในรูปแบบโลวไรซ (low-rise) มีจำนวนหองพักและวิลลาริมน้ำ 
ทั้งสิ้น 101 หอง ซึ�งทุกหองมีทิวทัศนที่สวยงามของแมน้ำเจาพระยา โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ 
ยังแตกตางดวยการออกแบบที่เนนความหรูหรา ในรูปแบบเฉพาะตัว ทั้งขนาดหองที่กวางขวาง 
และบรรยากาศริมน้ำที่แตกตาง วิลลาริมแมน้ำ ทั้ง 7 หลัง รวมไปถึง Presidential River Villa 
ไดรับการออกแบบใหลูกคาที่เขาพักไดสัมผัสประสบการณการพักอาศัยริมน้ำอยางที่ไมเหมือนที่ใด 
ในกรุงเทพฯ 

 - วิลลาสวีทริมแมน้ำแหงแรกในกรุงเทพฯ 
 - แกรนด บอลรูมหองจัดเลี้ยงริมน้ำ 
 - บริการ Auriga Spa แบรนดสปา ที่มีชื่อเสียงและไดรับรางวัลระดับโลก

โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ ตั้งอยูใจกลางพื้นที่โครงการ เจาพระยา เอสเตต ถูกสรางขึ้น 
จากความมุงหวังที่จะยกระดับที่พักอาศัยริมน้ำสูมาตรฐานใหม ดวยการออกแบบที่ไดรับแรงบันดาลใจ 
จากที่ตั้งริมน้ำใหผูพักอาศัยไดเพลิดเพลินกับทัศน�ยภาพ และเสนขอบฟาของกรุงเทพมหานคร 
โดยไรสิ�งบดบังจากพื้นที่กวางของทั้ง 355 ยูนิต พรอมดวยสิ�งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย 
และการบริการระดับเวิลดคลาสจากทั้งสองโรงแรม

 - แบรนดเดท เรสซิเดนซ แหงแรกบนพื้นที่ริมแมน้ำเจาพระยา 
 - พื้นที่อำนวยความสะดวกกวา 3,000 ตารางเมตร
 - ออกแบบดวยรูปทรงเรขาคณิต ประกอบดวยหองพักหัวมุมทั้งอาคาร 
 - เซอรวิสโดยโฟรซีซั�นส
 - ปราศจากขอกำหนดสัดสวนการถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดมิเน�ยมของชาวตางชาติ
 - กลยุทธจัดสรรหองชุด : รอยละ 72 เปนหองขนาด 2 หองนอน

โดดเดนดวยสถาปตยกรรมและโครงสรางอาคารที่ไลระดับเพื่อใหลูกคาที่เขาพักไดสัมผัสกับ
ทัศน�ยภาพแมน้ำอยางไรขีดจำกัด โรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา เปนรีสอรท 
ใจกลางเมืองที่ใหบริการหองพักจำนวน 312 หอง บนพื้นที่กวา 22 ไร (9 เอเคอร) ครบครันดวย 
สิ�งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่ริมน้ำ มีเอกลักษณดวยภูมิทัศนพื้นที่สีเขียวหนาแน�นลอมรอบอาคาร 
ประกอบไปดวยสวนสีเขียวชั้นตางๆ ซึ�งแตละสวนมีเอกลักษณพิเศษที่แตกตางกันออกไป นอกจากน�้ 
โรงแรมยังมีบริการรานอาหาร หองประชุม และหองจัดเลี้ยงที่ทันสมัย รวมไปถึงแกรนด บอลรูม 
ริมน้ำขนาด 1,400 ตารางเมตร 

 - ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 22 ไร (9 เอเคอร) มีพื้นที่ริมแมน้ำยาว 200 เมตร
 - หองสวีทขนาดใหญที่สุด
 - แกรนด บอลรูม หองจัดเลี้ยงริมน้ำขนาดใหญที่สุด (ประมาณ 1,400 ตารางเมตร)



โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ
ลักษณะ : โรงแรม
ประเภท : โรงแรมสวีทระดับอัลตรา ลักชัวรี่
จำนวนหองชุด : 101
จำนวนชั้น : 11

ลักษณะโครงการ : 

โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา
ลักษณะ : อาคารที่พักอาศัย
ประเภท : คอนโดมิเน�ยมระดับอัลตรา ลักชัวรี่
จำนวนหองชุด : 355
จำนวนชั้น : 73

ลักษณะโครงการ : 

โรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา
ลักษณะ : โรงแรม
ประเภท : โรงแรมรูปแบบรีสอรทระดับอัลตรา ลักชัวรี่ ี ่
จำนวนหองชุด : 312
จำนวนชั้น : 9

ลักษณะโครงการ :  

โครงการ เจ�าพระยา เอสเตต

ตำแหน�งที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ลักษณะ : โรงแรมและอาคารที่พักอาศัย
ประเภท : โครงการแบบผสมผสาน
ที่อยู : ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ขนาดพื้นที่โครงการ : 35-2-68 ไร (14.2 เอเคอร) 
คาดวาโครงการแลวเสร็จ : ไตรมาส 4 ป 2561 

ลักษณะโครงการ : โครงการแบบผสมผสานประกอบไปดวยอาคารคอนโดมิเน�ยมพักอาศัยระดับอัลตรา ลักชัวรี่ 
1 อาคาร สูง 73 ชั้น และโรงแรมระดับ พรีเมียม 2 โรงแรม ไดแก โรงแรม โฟรซีซั�นส 
กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา และโรงแรม คาเพลลา กรุงเทพฯ

กอตั้งโดยฮอส ชูส นักการโรงแรมชื่อดังกองโลก โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ ใหบริการเฉพาะ 
หองสวีทระดับอัลตรา ลักชัวรี่ ในรูปแบบโลวไรซ (low-rise) มีจำนวนหองพักและวิลลาริมน้ำ 
ทั้งสิ้น 101 หอง ซึ�งทุกหองมีทิวทัศนที่สวยงามของแมน้ำเจาพระยา โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ 
ยังแตกตางดวยการออกแบบที่เนนความหรูหรา ในรูปแบบเฉพาะตัว ทั้งขนาดหองที่กวางขวาง 
และบรรยากาศริมน้ำที่แตกตาง วิลลาริมแมน้ำ ทั้ง 7 หลัง รวมไปถึง Presidential River Villa 
ไดรับการออกแบบใหลูกคาที่เขาพักไดสัมผัสประสบการณการพักอาศัยริมน้ำอยางที่ไมเหมือนที่ใด 
ในกรุงเทพฯ 

 - วิลลาสวีทริมแมน้ำแหงแรกในกรุงเทพฯ 
 - แกรนด บอลรูมหองจัดเลี้ยงริมน้ำ 
 - บริการ Auriga Spa แบรนดสปา ที่มีชื่อเสียงและไดรับรางวัลระดับโลก

โฟรซีซั�นส ไพรเวท เรสซิเดนซ ตั้งอยูใจกลางพื้นที่โครงการ เจาพระยา เอสเตต ถูกสรางขึ้น 
จากความมุงหวังที่จะยกระดับที่พักอาศัยริมน้ำสูมาตรฐานใหม ดวยการออกแบบที่ไดรับแรงบันดาลใจ 
จากที่ตั้งริมน้ำใหผูพักอาศัยไดเพลิดเพลินกับทัศน�ยภาพ และเสนขอบฟาของกรุงเทพมหานคร 
โดยไรสิ�งบดบังจากพื้นที่กวางของทั้ง 355 ยูนิต พรอมดวยสิ�งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย 
และการบริการระดับเวิลดคลาสจากทั้งสองโรงแรม

 - แบรนดเดท เรสซิเดนซ แหงแรกบนพื้นที่ริมแมน้ำเจาพระยา 
 - พื้นที่อำนวยความสะดวกกวา 3,000 ตารางเมตร
 - ออกแบบดวยรูปทรงเรขาคณิต ประกอบดวยหองพักหัวมุมทั้งอาคาร 
 - เซอรวิสโดยโฟรซีซั�นส
 - ปราศจากขอกำหนดสัดสวนการถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดมิเน�ยมของชาวตางชาติ
 - กลยุทธจัดสรรหองชุด : รอยละ 72 เปนหองขนาด 2 หองนอน

โดดเดนดวยสถาปตยกรรมและโครงสรางอาคารที่ไลระดับเพื่อใหลูกคาที่เขาพักไดสัมผัสกับ
ทัศน�ยภาพแมน้ำอยางไรขีดจำกัด โรงแรม โฟรซีซั�นส กรุงเทพ ณ แมน้ำเจาพระยา เปนรีสอรท 
ใจกลางเมืองที่ใหบริการหองพักจำนวน 312 หอง บนพื้นที่กวา 22 ไร (9 เอเคอร) ครบครันดวย 
สิ�งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่ริมน้ำ มีเอกลักษณดวยภูมิทัศนพื้นที่สีเขียวหนาแน�นลอมรอบอาคาร 
ประกอบไปดวยสวนสีเขียวชั้นตางๆ ซึ�งแตละสวนมีเอกลักษณพิเศษที่แตกตางกันออกไป นอกจากน�้ 
โรงแรมยังมีบริการรานอาหาร หองประชุม และหองจัดเลี้ยงที่ทันสมัย รวมไปถึงแกรนด บอลรูม 
ริมน้ำขนาด 1,400 ตารางเมตร 

 - ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 22 ไร (9 เอเคอร) มีพื้นที่ริมแมน้ำยาว 200 เมตร
 - หองสวีทขนาดใหญที่สุด
 - แกรนด บอลรูม หองจัดเลี้ยงริมน้ำขนาดใหญที่สุด (ประมาณ 1,400 ตารางเมตร)



มูลคาของศูนยขอมูลในอดีตและแนวโนมความตองการในอนาคตของการจัดเก็บขอมูล
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ เปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงขอจำกัดของปริมาณการจัดเก็บขอมูลที่มี 
ประสิทธิภาพ ดังนั้นศูนยจัดเก็บขอมูลอาจเปนหนึ�งในกลุมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จะ 
เติบโตไดรวดเร็วทั้งในระยะกลางและระยะยาว

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) เลือกที่จะรับโอกาสในการลงทุนใน 
ศูนยขอมูลแองเคอรเรจ พอยท ซึ�งถือเปนอสังหาริมทรัพยที่ไมไดมีการซื้อขายใน 
ตลาดทั�วไป (off-market transaction) โดยตั้งอยูในกรุงลอนดอน ซึ�งถือเปนหนึ�งในหา 
พื้นที่ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สำหรับความตองการและการเขาถึงสวนกลางที่สุดของ 
โครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสารในระดับภูมิภาค

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจในการเปนผูนำเชิงรุกและการเลือกสรรการเขาซื้อกิจการและ 
อสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะโดดเดนทั้งทางขอเสนอรวมถึงคุณสมบัติในสินทรัพยนั้น นอกจากน�้เรามีทีมงานที่ยังคงรักษากระบวนการ 
จัดการโดยเนนใหความสำคัญกับอสังหาริมทรัพยที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาดทั�วไป (off-market properties) ทำใหเราสามารถมี 
อำนาจในการตอรองที่มากกวาบนพื้นฐานสภาพแวดลอมที่สามารถควบคุมได

บริษัทยืนอยูบนชื่อเสียงในความซื่อสัตยและความเปนธรรม รวมทั้งความเชื่อถือไดในความสัมพันธของเครือขายทางธุรกิจที่สราง 
ขึ้นมาเพื่อที่จะทำใหไดรับโอกาสที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสม ความมุงมั�นของบริษัทที่จะสรางผลตอบแทนที่สูงกวาผลตอบแทนเฉลี่ย 
ของตลาดเพื่อใหบรรลุความสำเร็จมากกวาที่จะเนนปริมาณ

แองเคอร�เรจ พ�อยท�

ตำแหน�งที่ตั้ง : กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
ลักษณะ : สถานที่จัดเก็บขอมูล
ประเภท : ศูนยขอมูล
พื้นที่ทางเทคนิคสุทธิ : 14,446 ตารางฟุต 

ลักษณะโครงการ : 

“ความมุงมั�นของเราที่จะสรางผลตอบแทนที่สูงกวาผลตอบแทนเฉลี่ย 
ของตลาด เพื่อใหบรรลุความสำเร็จมากกวาที่จะเนนปริมาณ”



ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

มูลคาของศูนยขอมูลในอดีตและแนวโนมความตองการในอนาคตของการจัดเก็บขอมูล
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ เปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงขอจำกัดของปริมาณการจัดเก็บขอมูลที่มี 
ประสิทธิภาพ ดังนั้นศูนยจัดเก็บขอมูลอาจเปนหนึ�งในกลุมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จะ 
เติบโตไดรวดเร็วทั้งในระยะกลางและระยะยาว

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) เลือกที่จะรับโอกาสในการลงทุนใน 
ศูนยขอมูลแองเคอรเรจ พอยท ซึ�งถือเปนอสังหาริมทรัพยที่ไมไดมีการซื้อขายใน 
ตลาดทั�วไป (off-market transaction) โดยตั้งอยูในกรุงลอนดอน ซึ�งถือเปนหนึ�งในหา 
พื้นที่ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สำหรับความตองการและการเขาถึงสวนกลางที่สุดของ 
โครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสารในระดับภูมิภาค

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจในการเปนผูนำเชิงรุกและการเลือกสรรการเขาซื้อกิจการและ 
อสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะโดดเดนทั้งทางขอเสนอรวมถึงคุณสมบัติในสินทรัพยนั้น นอกจากน�้เรามีทีมงานที่ยังคงรักษากระบวนการ 
จัดการโดยเนนใหความสำคัญกับอสังหาริมทรัพยที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาดทั�วไป (off-market properties) ทำใหเราสามารถมี 
อำนาจในการตอรองที่มากกวาบนพื้นฐานสภาพแวดลอมที่สามารถควบคุมได

บริษัทยืนอยูบนชื่อเสียงในความซื่อสัตยและความเปนธรรม รวมทั้งความเชื่อถือไดในความสัมพันธของเครือขายทางธุรกิจที่สราง 
ขึ้นมาเพื่อที่จะทำใหไดรับโอกาสที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสม ความมุงมั�นของบริษัทที่จะสรางผลตอบแทนที่สูงกวาผลตอบแทนเฉลี่ย 
ของตลาดเพื่อใหบรรลุความสำเร็จมากกวาที่จะเนนปริมาณ

แองเคอร�เรจ พ�อยท�

ตำแหน�งที่ตั้ง : กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
ลักษณะ : สถานที่จัดเก็บขอมูล
ประเภท : ศูนยขอมูล
พื้นที่ทางเทคนิคสุทธิ : 14,446 ตารางฟุต 

ลักษณะโครงการ : 

“ความมุงมั�นของเราที่จะสรางผลตอบแทนที่สูงกวาผลตอบแทนเฉลี่ย 
ของตลาด เพื่อใหบรรลุความสำเร็จมากกวาที่จะเนนปริมาณ”
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ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคประเทศไทย 

1. ป 2557

เฉกเชนประเทศเกิดใหมทั�วโลก ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงขึ้นอยูกับสถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
ทั้งน�้เน��องมาจากการสงออกและการเคลื่อนยานเงินทุน (capital flow) นั้นเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

จากรายงานแนวโนมเศรษฐกิจของธนาคารโลก เปดเผยวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั�วโลกต่ำกวาที่คาดการณไว อยางไรก็ตามมี 
ภาวะการฟนตัวเพิ�มสูงขึ้นเล็กนอย จากเดิมรอยละ 2.5 ในป 2556 เปนรอยละ 2.6 ในป 2557 โดยภายใตการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ 
เปราะบางน�้เรายังสามารถมองเห็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรกำลังฟนตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ประเทศ 
ในแถบยุโรปมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางลุมๆดอนๆ เน��องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติการทางการเงินที่ยังคงมีอยู 
สำหรับประเทศไทย ป 2557 นับเปนปที่ไมคอยดีนัก เน��องจากภาวะเศรษฐกิจตองเผชิญกับความทาทายจากความไมแน�นอนทั้งปญหา 
ทางดานการเมือง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ป 2557 เติบโตเพียงรอยละ 0.8 ลดลงจากเดิมรอยละ 2.9 ในป 2556 (ซึ�งนับเปนปที่ 2 
ติดตอกันที่จีดีพีต่ำกวารอยละ 3)1 สาเหตุหลักๆ มาจากการชะลอการใชจายของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงจำนวนนักทองเที่ยว 
ที่ลดลงเพราะความไมเชื่อมั�นตอสถานการณทางการเมืองของประเทศไทย 

2. ทิศทางเศรษฐกิจในป 2558 
 
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (EIC) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยน�าจะเติบโตในระดับรอยละ 3 - 3.5 ในป 2558 
โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจมาจากความชัดเจนของการลงทุนจากภาครัฐและการทองเที่ยวที่กำลังฟนตัว ทั้งน�้ EIC 
คาดการณวารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติจะเติบโตถึงรอยละ 9 ในป 25581 โดยเห็นไดจากสัญญาณการกลับมาของนักทองเที่ยว 
ที่เปนบวกอีกครั้งหลังจากผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองในชวงที่ผานมาเริ�มหมดไป และนักทองเที่ยวจีนจะเดินทางเขา 
ประเทศไทยเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 45 ขณะที่นักทองเที่ยวรัสเซียมีแนวโนมจะเดินทางเขาประเทศไทยลดลง รอยละ 40 เน��องจากวิกฤต 
คาเงินรูเบิลที่ออนคาลงอยางตอเน��อง
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จีดีพี 

คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) และองคประกอบสำคัญตอการเติบโตในป 2557 และ 2558
(หน�วย: รอยละ/ปเทียบป)

*มูลคาการสงออกคิดเปน USD ที่มา: EIC forecast

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1. ขอมูลเบื้องตน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไมไดเปนเพียงแคการเปดเขตการคาเสรี AEC เปนยุทธศาสตรในการควบรวมทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศในกลุมอาเชียน โดยมุงเนนไปที่การเปดเขตการคาเสรี และการสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายเงินทุน แรงงาน การสราง 
กฎเกณฑดานศุลกากร การพัฒนามาตรฐานสินคาและนโยบายเศรษฐกิจที่มุงเนนไปที่การเปลี่ยน อาเซียนใหเปนตลาดรวมและสราง 
ฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสรางตลาดรวมนั้นจะชวยลดคาใชจายและเพิ�มผลตอบแทนใหแกธุรกิจการคา อีกทั้งยังชวย 
สงเสริมการคาระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ดวยจำนวนประชากรรวมกวา 580 ลานคน2 ของกลุมประเทศภายใต AEC ซึ�งนับไดวามีจำนวนประชากรมากกวาประเทศในกลุม 
สหภาพยุโรปรวมกันนั้น จะสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนตอการแขงขันในตลาดโลก ความน�าสนใจการเขามา 
ลงทุนจะมีมากขึ้น เพราะตลาดที่มีขนาดใหญขึ้นของกลุมประเทศอาเชียน เฉกเชนเดียวกับสหภาพยุโรป นอกจากน�้ภายใตแนว 
นโยบายของ AEC นั้น ไมใชเปนเพียงแคการสรางเขตการคาปลอดภาษี แตรวมไปถึงการลดขอจำกัดดานอื่นๆ เชน ขอจำกัดทาง 
กฎหมายสำหรับธุรกิจเฉพาะบางประเภท จะสงผลใหอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญทางเศรษฐกิจในตลาดโลก ดวยความพรอมทั้งดาน 
การลงทุนและการทองเที่ยว

2. ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีตอประเทศไทย

จากขอมูลของการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย (BOI) ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยถือเปนจุดยุทธศาสตรของการเขาสูใจกลาง 
ภูมิภาคเอเชีย เน��องจากตั้งอยูในอาณาเขตที่งายตอการเขาถึงตลาดระดับภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้งการเติบโต 
อยางมากของตลาดผูบริโภคในประเทศที่มีประชากรรวมอยูที่ประมาณ 67 ลานคน นอกจากน�้ประเทศไทยยังเปดโอกาสในการคาที่ดีให 
กับประเทศจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ภายในอาเซียน ทั้งยังมีอาณาเขตเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคยอยลุมแมน้ำโขง ซึ�งถือเปน 
อาณาเขตแหงใหมที่ใหโอกาสและขอเสนอที่ดีในการทำการคา
 
นอกเหน�อจากทำเลที่ตั้งที่เปนจุดเดนของประเทศไทยแลว ประเทศไทยยังคงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ แรงงานที่พรอมไปดวย 
ประสบการณในตนทุนที่ต่ำ รวมถึงผูคนที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะสงผลใหดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหสนใจ 
เขามาลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากยิ�งขึ้น

ประเทศไทยยังมีความพรอมดานอื่นๆอาทิเชน มีทาอากาศยานระดับนานาชาติจำนวน 7 แหง การคมนาคมขนสงที่สะดวกและทันสมัย 
(รวมถึงแผนการขยายการคมนาคมขนสงในป 2558) การเขาถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส 4G และ WiFi ที่สะดวกและงายขึ้น ทาเรือ 
ทะเลน้ำลึกที่สำคัญจำนวน 6 แหง และทาเรือแมน้ำระดับนานาชาติอีก 2 แหง3 ทั้งหมดน�้เปนการปูรากฐานที่มั�นคงใหกับการประกอบ 
ธุรกิจในประเทศไทยใหเติบโตมากยิ�งขึ้น นอกจากน�้ดวยนโยบายทางการลงทุนของประเทศไทยที่ไดถูกวางแผนมาอยางดีในเรื่องการทำ 
เขตการคาเสรี สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ดีเสมอมาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จากการสำรวจในระดับนานาชาติ 
ทั้งน�้ตามรายงานของ World Bank’s 2014 Ease of Doing Business ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนลำดับที่ 18 ของประเทศที่ 
เขาถึงไดงายที่สุดจากทั�วโลกในการทำการคา และลำดับที่ 5 ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใต นอกจากน�้การประชุมสหประชาชาติ 
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ยังจัดใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่น�าสนใจจากทุกประเทศ 
ทั�วโลก (UNCTAD ป 2556-2557)

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

จากการศึกษาโดย Colliers International เขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล มีการเติบโตเชิงบวกในดานการลงทุน อีกทั้งจะเปน 
ศูนยกลางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผูที่มองหาชองทางการลงทุนในประเทศไทย 

ถือเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการภาคธุรกิจรวมถึงบริษัทขามชาติไดเขามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น สงผลให 
ความตองการในอสังหาริมทรัพยเพื่อการประกอบธุรกิจเพิ�มมากขึ้น 

ประเทศไทยมีความพรอมที่ดีสำหรับการเปนศูนยกลางทางธุรกิจ ทำใหคาดการไดวาในอนาคตอันใกล นิคมอุตสาหกรรมและเขตพื้นที่ 
ธุรกิจจะขยายตัวอยางมาก ทำใหความตองการที่พักอาศัยระดับหรูและเหมาะสมที่จะรองรับกลุมผูบริหารระดับสูงที่เดินทางเขามา 
ทำงานในประเทศไทยสูงขึ้นตามไปดวย

เชนเดียวกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่จะไดรับผลกระทบเชิงบวกจากการจัดตั้งสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มุงเนนการกระตุนการ 
เดินทางภายในประเทศสมาชิก ขอมูลจาก MasterCard’s Global Destination Cities Index นั้นแสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครเปน 
สถานที่ปลายทางอันดับ 1 ของนักทองเที่ยวทั�วโลกในป 2556 ซึ�งแซงหนาสถานที่ชั้นนำ อาทิเชน ลอนดอน ปารีส นิวยอรก และ ดูไบ 
ดวยตัวเลขของนักทองเที่ยวที่สูงถึง 26.7 ลานคนในป 2556 (ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) EIC ยังไดคาดการณถึงการ 
ทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน ในอีก 20 ปขางหนา จะมีจำนวนเพิ�มขึ้นประมาณ 8% ตอป ในขณะที่การทองเที่ยวระหวางภูมิภาค 
จะเพิ�มขึ้นเฉลี่ยเพียง 6% ตอป

นอกจากน�้ จากการคาดการณของ The World Tourism Organization (UNWTO) ตอการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน 
Asia-Pacific จะเพิ�มสูงขึ้นถึงรอยละ 20 - 27 จากปจจุบัน  ในขณะที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศแถบยุโรบจะลดลงถึงรอยละ  
52 - 46 ดังนั้นจากการคาดการณดังกลาว ธุรกิจโรงแรมน�าจะไดรับปจจัยบวกอยางมีนัยสำคัญจากการเพิ�มขึ้นของนักทองเที่ยว 
ในภูมิภาคเอเซีย อีกหนึ�งอุตสาหกรรมที่จะสงเสริมการขยายตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพยคือ บานพักอาศัยสำหรับผูสูงอายุตามขอมูล 
ของ EIC ประเทศไทยและมาเลเซียไดรับการเลือกสูงสุดจากทั้งหมด 30 ประเทศ ใหเปนประเทศที่เหมาะสมตอการใชชีวิตหลัง 
เกษียณอายุ เน��องดวยประเทศไทยมีการใหบริการดานสาธารณสุขที่ดีที่มากพอตอการเติบโตของจำนวนประชากรของผูเกษียณอายุที่ 
เพิ�มมากขึ้น

ตลาดคอนโดมิเน�ยมในกรุงเทพฯ 

1. ภาพรวม

สืบเน��องจากเหตุรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ป 2557 สงผลใหตลาดอสังหาริมทรัพยมีภาวะซบเซา ตั้งแตไตรมาสที่ 1 จนถึง 
ไตรมาสที่ 2 ของป โดยมีจำนวนยอดขายจากทั้งการขายใหมและรีเซลอยูในอัตราที่ต่ำลง และการเปดตัวของโครงการคอนโดมิเน�ยมที่ 
เปดใหมในกรุงเทพฯ ก็ลดลงเปนอยางมาก
 
อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของไตรมาสกอนหนา ถือวาราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเน�ยมที่เปดขายใหมในไตรมาสที่ 3 เริ�มสง 

สัญญานที่ดีขึ้นนับจากการชะลอตัวตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2556 ถึงไตรมาสที่ 2 ป 2557 โดยราคาเฉลี่ยตอตารางเมตรของโครงการ 
คอนโดมิเน�ยมใหมที่เปดขายในไตรมาสที่ 3 ขยับตัวมาอยูที่ 91,600 บาท (โครงการใจกลางเมือง มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 160,000 บาทตอ 
ตารางเมตร และโครงการรอบนอกกรุงเทพฯ มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 75,000 บาทตอตารางเมตร)

ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ป 2557 
และรัฐบาลไดแสดงความชัดเจนตอนโยบายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่จะปลอยเม็ดเงินเขาสูระบบ ไดสรางความมั�นใจ 
ใหกับผูบริโภคและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตอตลาดอสังหาริมทรัพยอีกครั้ง บริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงตัดสินใจเริ�ม 
เปดตัวโครงการใหมในไตรมาสที่ 44 เพื่อเรงสรางยอดขาย สงผลใหมีจำนวนคอนโดมิเน�ยมเปดตัวสูตลาดเปนจำนวนมาก โดยมีจำนวน 
คอนโดมิเน�ยมเปดใหมในทำเลใจกลางเมืองเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 281 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสกอนหนา4 จากสภาพความไมแน�นอน 
ของสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในครึ�งปแรก สงผลใหจำนวนคอนโดมิเน�ยมที่เปดใหมตลอดทั้งปในเขตกรุงเทพฯ ลดลงถึงรอยละ 
37 จากป 25564 อยางไรก็ดีมีการคาดการณวาการเปดใชเสนทางรถไฟฟาสายใหมซึ�งจะเริ�มเปดประมูลในป 2558 น�้ จะสงผลที่ดีตอ 
ตลาดคอนโดมีเน�ยม เพราะบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางตองการจับจองพื้นที่เพิ�มเติมเพื่อสรางโครงการใหมๆ ในอนาคต

จากรายงานบทวิเคราะหสถานการณตลาดคอนโดมิเน�ยมในเขตกรุงเทพฯ โดยบริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย CBRE ระบุวาใน  
ป 2557 ที่ผานมา มีโครงการคอนโดมิเน�ยมใจกลางเมืองอยางนอย 5 แหง ที่มีราคาขายตอตารางเมตรสูงสุด ทุบสถิติที่ 300,000 บาท 
ตอตารางเมตร4 ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวาตลาดคอนโดมิเน�ยมในทำเลใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เปนตลาดทีมีจำนวนโครงการนอย 
แตมีมูลการขายคาสูง ขณะเดียวกันโครงการใหมที่จะเกิดขึ้นก็มีอยูอยางจำกัด นอกจากน�้การเกิดใหมของโครงการหรูริมแมน้ำ 
เจาพระยามีแนวโนมเปนจุดที่น�าสนใจเปนอยางมากในระยะเวลาอันใกล เน��องจากมีโครงการนำรองฟนฟูพื้นที่ริมแมน้ำเจาพระยา 
เกิดขึ้นมากมาย โดยมีวัตถุประสงคที่จะทำใหพื้นที่น�้กลับมาเปนที่สนใจของกลุมนักลงทุนตางๆ รวมทั้งขยายพื้นที่ในเขตชุมชนอันใกล 
ใหเหมือนมหานครตางๆ ทั�วโลก

2. การเติบโตของตลาดในป 2558

เปนที่น�าสนใจวาราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวสูงขึ้น ถึงแมในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกลุมผูซื้อระดับกลางถึง 
ระดับลางจะประสบกับปญหาหลายอยาง โดยเฉพาะภาวะหน�้ครัวเรือนที่สูงขึ้นในปที่ผานมาก็ตาม ขอมูลราคาที่ดินของธนาคารแหง 
ประเทศไทย ไดแสดงใหเห็นวาราคาที่ดินเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 50 จากเดือนมกราคม ป 2552 ถึงเดือนธันวาคม ป 2557 (เดือนมกราคม 
ป 2552 = รอยละ 100 และเดือนธันวาคม ป 2557 = รอยละ 150) และบริษัท Colliers International ยังคาดการณวาราคาเฉลี่ยของ 
คอนโดมิเน�ยมใหมที่เปดขายในไตรมาสที่ 4 ป 2557 จะเพิ�มสูงขึ้นรอยละ 10 สวนราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเน�ยมพรอมอยูจะเพิ�มสูงขึ้น 
ประมาณรอยละ 3 - 5 ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ป 2558 ซึ�งเปนนัยสำคัญที่บงชี้ใหเห็นถึงสภาวะเชิงบวกของตลาด 
อสังหาริมทรัพยในอนาคตอันใกล

โอกาสเพิ�มมากขึ้น จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประชากรรวม 580 ลานคน > สหภาพยุโรป

จีดีพี ขนาด 1.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ = ประเทศเกาหลีใต

การคาระหวางประเทศ 1.6 ลานลานเหรียญสหรัฐ = 6 เทา ของประเทศไทย

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 50 พันลานเหรียญสหรัฐ = รอยละ 60 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

นักทองเที่ยวระหวางประเทศ 65 ลานคน = อันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศฝรั�งเศส 

*การคาระหวางประเทศ (FDI) และ นักทองเที่ยวระหวางประเทศ รวมขอมูลภายภูมิภาค 
 ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (EIC) ซึ�งนำขอมูลมาจาก Association of Southeas Asian Nations (ASEAN)   
 กระทรวงพาณิชย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) และ กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน*  เปรียบเทียบกับ…

1 : SCB Economic Intelligence Center - Outlook Quarter 1/2015 SCB - Economic Intelligence Center - Moving Forward with the AEC
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ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคประเทศไทย 

1. ป 2557

เฉกเชนประเทศเกิดใหมทั�วโลก ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงขึ้นอยูกับสถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
ทั้งน�้เน��องมาจากการสงออกและการเคลื่อนยานเงินทุน (capital flow) นั้นเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

จากรายงานแนวโนมเศรษฐกิจของธนาคารโลก เปดเผยวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั�วโลกต่ำกวาที่คาดการณไว อยางไรก็ตามมี 
ภาวะการฟนตัวเพิ�มสูงขึ้นเล็กนอย จากเดิมรอยละ 2.5 ในป 2556 เปนรอยละ 2.6 ในป 2557 โดยภายใตการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ 
เปราะบางน�้เรายังสามารถมองเห็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรกำลังฟนตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ประเทศ 
ในแถบยุโรปมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางลุมๆดอนๆ เน��องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติการทางการเงินที่ยังคงมีอยู 
สำหรับประเทศไทย ป 2557 นับเปนปที่ไมคอยดีนัก เน��องจากภาวะเศรษฐกิจตองเผชิญกับความทาทายจากความไมแน�นอนทั้งปญหา 
ทางดานการเมือง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ป 2557 เติบโตเพียงรอยละ 0.8 ลดลงจากเดิมรอยละ 2.9 ในป 2556 (ซึ�งนับเปนปที่ 2 
ติดตอกันที่จีดีพีต่ำกวารอยละ 3)1 สาเหตุหลักๆ มาจากการชะลอการใชจายของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงจำนวนนักทองเที่ยว 
ที่ลดลงเพราะความไมเชื่อมั�นตอสถานการณทางการเมืองของประเทศไทย 

2. ทิศทางเศรษฐกิจในป 2558 
 
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (EIC) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยน�าจะเติบโตในระดับรอยละ 3 - 3.5 ในป 2558 
โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจมาจากความชัดเจนของการลงทุนจากภาครัฐและการทองเที่ยวที่กำลังฟนตัว ทั้งน�้ EIC 
คาดการณวารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติจะเติบโตถึงรอยละ 9 ในป 25581 โดยเห็นไดจากสัญญาณการกลับมาของนักทองเที่ยว 
ที่เปนบวกอีกครั้งหลังจากผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองในชวงที่ผานมาเริ�มหมดไป และนักทองเที่ยวจีนจะเดินทางเขา 
ประเทศไทยเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 45 ขณะที่นักทองเที่ยวรัสเซียมีแนวโนมจะเดินทางเขาประเทศไทยลดลง รอยละ 40 เน��องจากวิกฤต 
คาเงินรูเบิลที่ออนคาลงอยางตอเน��อง
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จีดีพี 

คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) และองคประกอบสำคัญตอการเติบโตในป 2557 และ 2558
(หน�วย: รอยละ/ปเทียบป)

*มูลคาการสงออกคิดเปน USD ที่มา: EIC forecast

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1. ขอมูลเบื้องตน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไมไดเปนเพียงแคการเปดเขตการคาเสรี AEC เปนยุทธศาสตรในการควบรวมทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศในกลุมอาเชียน โดยมุงเนนไปที่การเปดเขตการคาเสรี และการสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายเงินทุน แรงงาน การสราง 
กฎเกณฑดานศุลกากร การพัฒนามาตรฐานสินคาและนโยบายเศรษฐกิจที่มุงเนนไปที่การเปลี่ยน อาเซียนใหเปนตลาดรวมและสราง 
ฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสรางตลาดรวมนั้นจะชวยลดคาใชจายและเพิ�มผลตอบแทนใหแกธุรกิจการคา อีกทั้งยังชวย 
สงเสริมการคาระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ดวยจำนวนประชากรรวมกวา 580 ลานคน2 ของกลุมประเทศภายใต AEC ซึ�งนับไดวามีจำนวนประชากรมากกวาประเทศในกลุม 
สหภาพยุโรปรวมกันนั้น จะสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนตอการแขงขันในตลาดโลก ความน�าสนใจการเขามา 
ลงทุนจะมีมากขึ้น เพราะตลาดที่มีขนาดใหญขึ้นของกลุมประเทศอาเชียน เฉกเชนเดียวกับสหภาพยุโรป นอกจากน�้ภายใตแนว 
นโยบายของ AEC นั้น ไมใชเปนเพียงแคการสรางเขตการคาปลอดภาษี แตรวมไปถึงการลดขอจำกัดดานอื่นๆ เชน ขอจำกัดทาง 
กฎหมายสำหรับธุรกิจเฉพาะบางประเภท จะสงผลใหอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญทางเศรษฐกิจในตลาดโลก ดวยความพรอมทั้งดาน 
การลงทุนและการทองเที่ยว

2. ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีตอประเทศไทย

จากขอมูลของการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย (BOI) ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยถือเปนจุดยุทธศาสตรของการเขาสูใจกลาง 
ภูมิภาคเอเชีย เน��องจากตั้งอยูในอาณาเขตที่งายตอการเขาถึงตลาดระดับภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้งการเติบโต 
อยางมากของตลาดผูบริโภคในประเทศที่มีประชากรรวมอยูที่ประมาณ 67 ลานคน นอกจากน�้ประเทศไทยยังเปดโอกาสในการคาที่ดีให 
กับประเทศจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ภายในอาเซียน ทั้งยังมีอาณาเขตเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคยอยลุมแมน้ำโขง ซึ�งถือเปน 
อาณาเขตแหงใหมที่ใหโอกาสและขอเสนอที่ดีในการทำการคา
 
นอกเหน�อจากทำเลที่ตั้งที่เปนจุดเดนของประเทศไทยแลว ประเทศไทยยังคงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ แรงงานที่พรอมไปดวย 
ประสบการณในตนทุนที่ต่ำ รวมถึงผูคนที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะสงผลใหดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหสนใจ 
เขามาลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากยิ�งขึ้น

ประเทศไทยยังมีความพรอมดานอื่นๆอาทิเชน มีทาอากาศยานระดับนานาชาติจำนวน 7 แหง การคมนาคมขนสงที่สะดวกและทันสมัย 
(รวมถึงแผนการขยายการคมนาคมขนสงในป 2558) การเขาถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส 4G และ WiFi ที่สะดวกและงายขึ้น ทาเรือ 
ทะเลน้ำลึกที่สำคัญจำนวน 6 แหง และทาเรือแมน้ำระดับนานาชาติอีก 2 แหง3 ทั้งหมดน�้เปนการปูรากฐานที่มั�นคงใหกับการประกอบ 
ธุรกิจในประเทศไทยใหเติบโตมากยิ�งขึ้น นอกจากน�้ดวยนโยบายทางการลงทุนของประเทศไทยที่ไดถูกวางแผนมาอยางดีในเรื่องการทำ 
เขตการคาเสรี สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ดีเสมอมาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จากการสำรวจในระดับนานาชาติ 
ทั้งน�้ตามรายงานของ World Bank’s 2014 Ease of Doing Business ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนลำดับที่ 18 ของประเทศที่ 
เขาถึงไดงายที่สุดจากทั�วโลกในการทำการคา และลำดับที่ 5 ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใต นอกจากน�้การประชุมสหประชาชาติ 
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ยังจัดใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่น�าสนใจจากทุกประเทศ 
ทั�วโลก (UNCTAD ป 2556-2557)

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

จากการศึกษาโดย Colliers International เขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล มีการเติบโตเชิงบวกในดานการลงทุน อีกทั้งจะเปน 
ศูนยกลางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผูที่มองหาชองทางการลงทุนในประเทศไทย 

ถือเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการภาคธุรกิจรวมถึงบริษัทขามชาติไดเขามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น สงผลให 
ความตองการในอสังหาริมทรัพยเพื่อการประกอบธุรกิจเพิ�มมากขึ้น 

ประเทศไทยมีความพรอมที่ดีสำหรับการเปนศูนยกลางทางธุรกิจ ทำใหคาดการไดวาในอนาคตอันใกล นิคมอุตสาหกรรมและเขตพื้นที่ 
ธุรกิจจะขยายตัวอยางมาก ทำใหความตองการที่พักอาศัยระดับหรูและเหมาะสมที่จะรองรับกลุมผูบริหารระดับสูงที่เดินทางเขามา 
ทำงานในประเทศไทยสูงขึ้นตามไปดวย

เชนเดียวกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่จะไดรับผลกระทบเชิงบวกจากการจัดตั้งสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มุงเนนการกระตุนการ 
เดินทางภายในประเทศสมาชิก ขอมูลจาก MasterCard’s Global Destination Cities Index นั้นแสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครเปน 
สถานที่ปลายทางอันดับ 1 ของนักทองเที่ยวทั�วโลกในป 2556 ซึ�งแซงหนาสถานที่ชั้นนำ อาทิเชน ลอนดอน ปารีส นิวยอรก และ ดูไบ 
ดวยตัวเลขของนักทองเที่ยวที่สูงถึง 26.7 ลานคนในป 2556 (ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) EIC ยังไดคาดการณถึงการ 
ทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน ในอีก 20 ปขางหนา จะมีจำนวนเพิ�มขึ้นประมาณ 8% ตอป ในขณะที่การทองเที่ยวระหวางภูมิภาค 
จะเพิ�มขึ้นเฉลี่ยเพียง 6% ตอป

นอกจากน�้ จากการคาดการณของ The World Tourism Organization (UNWTO) ตอการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน 
Asia-Pacific จะเพิ�มสูงขึ้นถึงรอยละ 20 - 27 จากปจจุบัน  ในขณะที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศแถบยุโรบจะลดลงถึงรอยละ  
52 - 46 ดังนั้นจากการคาดการณดังกลาว ธุรกิจโรงแรมน�าจะไดรับปจจัยบวกอยางมีนัยสำคัญจากการเพิ�มขึ้นของนักทองเที่ยว 
ในภูมิภาคเอเซีย อีกหนึ�งอุตสาหกรรมที่จะสงเสริมการขยายตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพยคือ บานพักอาศัยสำหรับผูสูงอายุตามขอมูล 
ของ EIC ประเทศไทยและมาเลเซียไดรับการเลือกสูงสุดจากทั้งหมด 30 ประเทศ ใหเปนประเทศที่เหมาะสมตอการใชชีวิตหลัง 
เกษียณอายุ เน��องดวยประเทศไทยมีการใหบริการดานสาธารณสุขที่ดีที่มากพอตอการเติบโตของจำนวนประชากรของผูเกษียณอายุที่ 
เพิ�มมากขึ้น

ตลาดคอนโดมิเน�ยมในกรุงเทพฯ 

1. ภาพรวม

สืบเน��องจากเหตุรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ป 2557 สงผลใหตลาดอสังหาริมทรัพยมีภาวะซบเซา ตั้งแตไตรมาสที่ 1 จนถึง 
ไตรมาสที่ 2 ของป โดยมีจำนวนยอดขายจากทั้งการขายใหมและรีเซลอยูในอัตราที่ต่ำลง และการเปดตัวของโครงการคอนโดมิเน�ยมที่ 
เปดใหมในกรุงเทพฯ ก็ลดลงเปนอยางมาก
 
อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของไตรมาสกอนหนา ถือวาราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเน�ยมที่เปดขายใหมในไตรมาสที่ 3 เริ�มสง 

สัญญานที่ดีขึ้นนับจากการชะลอตัวตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2556 ถึงไตรมาสที่ 2 ป 2557 โดยราคาเฉลี่ยตอตารางเมตรของโครงการ 
คอนโดมิเน�ยมใหมที่เปดขายในไตรมาสที่ 3 ขยับตัวมาอยูที่ 91,600 บาท (โครงการใจกลางเมือง มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 160,000 บาทตอ 
ตารางเมตร และโครงการรอบนอกกรุงเทพฯ มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 75,000 บาทตอตารางเมตร)

ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ป 2557 
และรัฐบาลไดแสดงความชัดเจนตอนโยบายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่จะปลอยเม็ดเงินเขาสูระบบ ไดสรางความมั�นใจ 
ใหกับผูบริโภคและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตอตลาดอสังหาริมทรัพยอีกครั้ง บริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงตัดสินใจเริ�ม 
เปดตัวโครงการใหมในไตรมาสที่ 44 เพื่อเรงสรางยอดขาย สงผลใหมีจำนวนคอนโดมิเน�ยมเปดตัวสูตลาดเปนจำนวนมาก โดยมีจำนวน 
คอนโดมิเน�ยมเปดใหมในทำเลใจกลางเมืองเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 281 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสกอนหนา4 จากสภาพความไมแน�นอน 
ของสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในครึ�งปแรก สงผลใหจำนวนคอนโดมิเน�ยมที่เปดใหมตลอดทั้งปในเขตกรุงเทพฯ ลดลงถึงรอยละ 
37 จากป 25564 อยางไรก็ดีมีการคาดการณวาการเปดใชเสนทางรถไฟฟาสายใหมซึ�งจะเริ�มเปดประมูลในป 2558 น�้ จะสงผลที่ดีตอ 
ตลาดคอนโดมีเน�ยม เพราะบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางตองการจับจองพื้นที่เพิ�มเติมเพื่อสรางโครงการใหมๆ ในอนาคต

จากรายงานบทวิเคราะหสถานการณตลาดคอนโดมิเน�ยมในเขตกรุงเทพฯ โดยบริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย CBRE ระบุวาใน  
ป 2557 ที่ผานมา มีโครงการคอนโดมิเน�ยมใจกลางเมืองอยางนอย 5 แหง ที่มีราคาขายตอตารางเมตรสูงสุด ทุบสถิติที่ 300,000 บาท 
ตอตารางเมตร4 ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวาตลาดคอนโดมิเน�ยมในทำเลใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เปนตลาดทีมีจำนวนโครงการนอย 
แตมีมูลการขายคาสูง ขณะเดียวกันโครงการใหมที่จะเกิดขึ้นก็มีอยูอยางจำกัด นอกจากน�้การเกิดใหมของโครงการหรูริมแมน้ำ 
เจาพระยามีแนวโนมเปนจุดที่น�าสนใจเปนอยางมากในระยะเวลาอันใกล เน��องจากมีโครงการนำรองฟนฟูพื้นที่ริมแมน้ำเจาพระยา 
เกิดขึ้นมากมาย โดยมีวัตถุประสงคที่จะทำใหพื้นที่น�้กลับมาเปนที่สนใจของกลุมนักลงทุนตางๆ รวมทั้งขยายพื้นที่ในเขตชุมชนอันใกล 
ใหเหมือนมหานครตางๆ ทั�วโลก

2. การเติบโตของตลาดในป 2558

เปนที่น�าสนใจวาราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวสูงขึ้น ถึงแมในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกลุมผูซื้อระดับกลางถึง 
ระดับลางจะประสบกับปญหาหลายอยาง โดยเฉพาะภาวะหน�้ครัวเรือนที่สูงขึ้นในปที่ผานมาก็ตาม ขอมูลราคาที่ดินของธนาคารแหง 
ประเทศไทย ไดแสดงใหเห็นวาราคาที่ดินเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 50 จากเดือนมกราคม ป 2552 ถึงเดือนธันวาคม ป 2557 (เดือนมกราคม 
ป 2552 = รอยละ 100 และเดือนธันวาคม ป 2557 = รอยละ 150) และบริษัท Colliers International ยังคาดการณวาราคาเฉลี่ยของ 
คอนโดมิเน�ยมใหมที่เปดขายในไตรมาสที่ 4 ป 2557 จะเพิ�มสูงขึ้นรอยละ 10 สวนราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเน�ยมพรอมอยูจะเพิ�มสูงขึ้น 
ประมาณรอยละ 3 - 5 ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ป 2558 ซึ�งเปนนัยสำคัญที่บงชี้ใหเห็นถึงสภาวะเชิงบวกของตลาด 
อสังหาริมทรัพยในอนาคตอันใกล

โอกาสเพิ�มมากขึ้น จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประชากรรวม 580 ลานคน > สหภาพยุโรป

จีดีพี ขนาด 1.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ = ประเทศเกาหลีใต

การคาระหวางประเทศ 1.6 ลานลานเหรียญสหรัฐ = 6 เทา ของประเทศไทย

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 50 พันลานเหรียญสหรัฐ = รอยละ 60 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

นักทองเที่ยวระหวางประเทศ 65 ลานคน = อันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศฝรั�งเศส 

*การคาระหวางประเทศ (FDI) และ นักทองเที่ยวระหวางประเทศ รวมขอมูลภายภูมิภาค 
 ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (EIC) ซึ�งนำขอมูลมาจาก Association of Southeas Asian Nations (ASEAN)   
 กระทรวงพาณิชย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) และ กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน*  เปรียบเทียบกับ…

1 : SCB Economic Intelligence Center - Outlook Quarter 1/2015 SCB - Economic Intelligence Center - Moving Forward with the AEC
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ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคประเทศไทย 

1. ป 2557

เฉกเชนประเทศเกิดใหมทั�วโลก ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงขึ้นอยูกับสถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
ทั้งน�้เน��องมาจากการสงออกและการเคลื่อนยานเงินทุน (capital flow) นั้นเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

จากรายงานแนวโนมเศรษฐกิจของธนาคารโลก เปดเผยวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั�วโลกต่ำกวาที่คาดการณไว อยางไรก็ตามมี 
ภาวะการฟนตัวเพิ�มสูงขึ้นเล็กนอย จากเดิมรอยละ 2.5 ในป 2556 เปนรอยละ 2.6 ในป 2557 โดยภายใตการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ 
เปราะบางน�้เรายังสามารถมองเห็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรกำลังฟนตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ประเทศ 
ในแถบยุโรปมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางลุมๆดอนๆ เน��องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติการทางการเงินที่ยังคงมีอยู 
สำหรับประเทศไทย ป 2557 นับเปนปที่ไมคอยดีนัก เน��องจากภาวะเศรษฐกิจตองเผชิญกับความทาทายจากความไมแน�นอนทั้งปญหา 
ทางดานการเมือง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ป 2557 เติบโตเพียงรอยละ 0.8 ลดลงจากเดิมรอยละ 2.9 ในป 2556 (ซึ�งนับเปนปที่ 2 
ติดตอกันที่จีดีพีต่ำกวารอยละ 3)1 สาเหตุหลักๆ มาจากการชะลอการใชจายของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงจำนวนนักทองเที่ยว 
ที่ลดลงเพราะความไมเชื่อมั�นตอสถานการณทางการเมืองของประเทศไทย 

2. ทิศทางเศรษฐกิจในป 2558 
 
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (EIC) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยน�าจะเติบโตในระดับรอยละ 3 - 3.5 ในป 2558 
โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจมาจากความชัดเจนของการลงทุนจากภาครัฐและการทองเที่ยวที่กำลังฟนตัว ทั้งน�้ EIC 
คาดการณวารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติจะเติบโตถึงรอยละ 9 ในป 25581 โดยเห็นไดจากสัญญาณการกลับมาของนักทองเที่ยว 
ที่เปนบวกอีกครั้งหลังจากผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองในชวงที่ผานมาเริ�มหมดไป และนักทองเที่ยวจีนจะเดินทางเขา 
ประเทศไทยเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 45 ขณะที่นักทองเที่ยวรัสเซียมีแนวโนมจะเดินทางเขาประเทศไทยลดลง รอยละ 40 เน��องจากวิกฤต 
คาเงินรูเบิลที่ออนคาลงอยางตอเน��อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1. ขอมูลเบื้องตน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไมไดเปนเพียงแคการเปดเขตการคาเสรี AEC เปนยุทธศาสตรในการควบรวมทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศในกลุมอาเชียน โดยมุงเนนไปที่การเปดเขตการคาเสรี และการสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายเงินทุน แรงงาน การสราง 
กฎเกณฑดานศุลกากร การพัฒนามาตรฐานสินคาและนโยบายเศรษฐกิจที่มุงเนนไปที่การเปลี่ยน อาเซียนใหเปนตลาดรวมและสราง 
ฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสรางตลาดรวมนั้นจะชวยลดคาใชจายและเพิ�มผลตอบแทนใหแกธุรกิจการคา อีกทั้งยังชวย 
สงเสริมการคาระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ดวยจำนวนประชากรรวมกวา 580 ลานคน2 ของกลุมประเทศภายใต AEC ซึ�งนับไดวามีจำนวนประชากรมากกวาประเทศในกลุม 
สหภาพยุโรปรวมกันนั้น จะสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนตอการแขงขันในตลาดโลก ความน�าสนใจการเขามา 
ลงทุนจะมีมากขึ้น เพราะตลาดที่มีขนาดใหญขึ้นของกลุมประเทศอาเชียน เฉกเชนเดียวกับสหภาพยุโรป นอกจากน�้ภายใตแนว 
นโยบายของ AEC นั้น ไมใชเปนเพียงแคการสรางเขตการคาปลอดภาษี แตรวมไปถึงการลดขอจำกัดดานอื่นๆ เชน ขอจำกัดทาง 
กฎหมายสำหรับธุรกิจเฉพาะบางประเภท จะสงผลใหอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญทางเศรษฐกิจในตลาดโลก ดวยความพรอมทั้งดาน 
การลงทุนและการทองเที่ยว

2. ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีตอประเทศไทย

จากขอมูลของการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย (BOI) ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยถือเปนจุดยุทธศาสตรของการเขาสูใจกลาง 
ภูมิภาคเอเชีย เน��องจากตั้งอยูในอาณาเขตที่งายตอการเขาถึงตลาดระดับภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้งการเติบโต 
อยางมากของตลาดผูบริโภคในประเทศที่มีประชากรรวมอยูที่ประมาณ 67 ลานคน นอกจากน�้ประเทศไทยยังเปดโอกาสในการคาที่ดีให 
กับประเทศจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ภายในอาเซียน ทั้งยังมีอาณาเขตเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคยอยลุมแมน้ำโขง ซึ�งถือเปน 
อาณาเขตแหงใหมที่ใหโอกาสและขอเสนอที่ดีในการทำการคา
 
นอกเหน�อจากทำเลที่ตั้งที่เปนจุดเดนของประเทศไทยแลว ประเทศไทยยังคงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ แรงงานที่พรอมไปดวย 
ประสบการณในตนทุนที่ต่ำ รวมถึงผูคนที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะสงผลใหดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหสนใจ 
เขามาลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากยิ�งขึ้น

ประเทศไทยยังมีความพรอมดานอื่นๆอาทิเชน มีทาอากาศยานระดับนานาชาติจำนวน 7 แหง การคมนาคมขนสงที่สะดวกและทันสมัย 
(รวมถึงแผนการขยายการคมนาคมขนสงในป 2558) การเขาถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส 4G และ WiFi ที่สะดวกและงายขึ้น ทาเรือ 
ทะเลน้ำลึกที่สำคัญจำนวน 6 แหง และทาเรือแมน้ำระดับนานาชาติอีก 2 แหง3 ทั้งหมดน�้เปนการปูรากฐานที่มั�นคงใหกับการประกอบ 
ธุรกิจในประเทศไทยใหเติบโตมากยิ�งขึ้น นอกจากน�้ดวยนโยบายทางการลงทุนของประเทศไทยที่ไดถูกวางแผนมาอยางดีในเรื่องการทำ 
เขตการคาเสรี สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ดีเสมอมาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จากการสำรวจในระดับนานาชาติ 
ทั้งน�้ตามรายงานของ World Bank’s 2014 Ease of Doing Business ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนลำดับที่ 18 ของประเทศที่ 
เขาถึงไดงายที่สุดจากทั�วโลกในการทำการคา และลำดับที่ 5 ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใต นอกจากน�้การประชุมสหประชาชาติ 
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ยังจัดใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่น�าสนใจจากทุกประเทศ 
ทั�วโลก (UNCTAD ป 2556-2557)

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

จากการศึกษาโดย Colliers International เขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล มีการเติบโตเชิงบวกในดานการลงทุน อีกทั้งจะเปน 
ศูนยกลางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผูที่มองหาชองทางการลงทุนในประเทศไทย 

ถือเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการภาคธุรกิจรวมถึงบริษัทขามชาติไดเขามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น สงผลให 
ความตองการในอสังหาริมทรัพยเพื่อการประกอบธุรกิจเพิ�มมากขึ้น 

ประเทศไทยมีความพรอมที่ดีสำหรับการเปนศูนยกลางทางธุรกิจ ทำใหคาดการไดวาในอนาคตอันใกล นิคมอุตสาหกรรมและเขตพื้นที่ 
ธุรกิจจะขยายตัวอยางมาก ทำใหความตองการที่พักอาศัยระดับหรูและเหมาะสมที่จะรองรับกลุมผูบริหารระดับสูงที่เดินทางเขามา 
ทำงานในประเทศไทยสูงขึ้นตามไปดวย

เชนเดียวกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่จะไดรับผลกระทบเชิงบวกจากการจัดตั้งสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มุงเนนการกระตุนการ 
เดินทางภายในประเทศสมาชิก ขอมูลจาก MasterCard’s Global Destination Cities Index นั้นแสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครเปน 
สถานที่ปลายทางอันดับ 1 ของนักทองเที่ยวทั�วโลกในป 2556 ซึ�งแซงหนาสถานที่ชั้นนำ อาทิเชน ลอนดอน ปารีส นิวยอรก และ ดูไบ 
ดวยตัวเลขของนักทองเที่ยวที่สูงถึง 26.7 ลานคนในป 2556 (ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) EIC ยังไดคาดการณถึงการ 
ทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน ในอีก 20 ปขางหนา จะมีจำนวนเพิ�มขึ้นประมาณ 8% ตอป ในขณะที่การทองเที่ยวระหวางภูมิภาค 
จะเพิ�มขึ้นเฉลี่ยเพียง 6% ตอป

นอกจากน�้ จากการคาดการณของ The World Tourism Organization (UNWTO) ตอการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน 
Asia-Pacific จะเพิ�มสูงขึ้นถึงรอยละ 20 - 27 จากปจจุบัน  ในขณะที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศแถบยุโรบจะลดลงถึงรอยละ  
52 - 46 ดังนั้นจากการคาดการณดังกลาว ธุรกิจโรงแรมน�าจะไดรับปจจัยบวกอยางมีนัยสำคัญจากการเพิ�มขึ้นของนักทองเที่ยว 
ในภูมิภาคเอเซีย อีกหนึ�งอุตสาหกรรมที่จะสงเสริมการขยายตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพยคือ บานพักอาศัยสำหรับผูสูงอายุตามขอมูล 
ของ EIC ประเทศไทยและมาเลเซียไดรับการเลือกสูงสุดจากทั้งหมด 30 ประเทศ ใหเปนประเทศที่เหมาะสมตอการใชชีวิตหลัง 
เกษียณอายุ เน��องดวยประเทศไทยมีการใหบริการดานสาธารณสุขที่ดีที่มากพอตอการเติบโตของจำนวนประชากรของผูเกษียณอายุที่ 
เพิ�มมากขึ้น

ตลาดคอนโดมิเน�ยมในกรุงเทพฯ 

1. ภาพรวม

สืบเน��องจากเหตุรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ป 2557 สงผลใหตลาดอสังหาริมทรัพยมีภาวะซบเซา ตั้งแตไตรมาสที่ 1 จนถึง 
ไตรมาสที่ 2 ของป โดยมีจำนวนยอดขายจากทั้งการขายใหมและรีเซลอยูในอัตราที่ต่ำลง และการเปดตัวของโครงการคอนโดมิเน�ยมที่ 
เปดใหมในกรุงเทพฯ ก็ลดลงเปนอยางมาก
 
อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของไตรมาสกอนหนา ถือวาราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเน�ยมที่เปดขายใหมในไตรมาสที่ 3 เริ�มสง 

สัญญานที่ดีขึ้นนับจากการชะลอตัวตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2556 ถึงไตรมาสที่ 2 ป 2557 โดยราคาเฉลี่ยตอตารางเมตรของโครงการ 
คอนโดมิเน�ยมใหมที่เปดขายในไตรมาสที่ 3 ขยับตัวมาอยูที่ 91,600 บาท (โครงการใจกลางเมือง มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 160,000 บาทตอ 
ตารางเมตร และโครงการรอบนอกกรุงเทพฯ มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 75,000 บาทตอตารางเมตร)

ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ป 2557 
และรัฐบาลไดแสดงความชัดเจนตอนโยบายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่จะปลอยเม็ดเงินเขาสูระบบ ไดสรางความมั�นใจ 
ใหกับผูบริโภคและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตอตลาดอสังหาริมทรัพยอีกครั้ง บริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงตัดสินใจเริ�ม 
เปดตัวโครงการใหมในไตรมาสที่ 44 เพื่อเรงสรางยอดขาย สงผลใหมีจำนวนคอนโดมิเน�ยมเปดตัวสูตลาดเปนจำนวนมาก โดยมีจำนวน 
คอนโดมิเน�ยมเปดใหมในทำเลใจกลางเมืองเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 281 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสกอนหนา4 จากสภาพความไมแน�นอน 
ของสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในครึ�งปแรก สงผลใหจำนวนคอนโดมิเน�ยมที่เปดใหมตลอดทั้งปในเขตกรุงเทพฯ ลดลงถึงรอยละ 
37 จากป 25564 อยางไรก็ดีมีการคาดการณวาการเปดใชเสนทางรถไฟฟาสายใหมซึ�งจะเริ�มเปดประมูลในป 2558 น�้ จะสงผลที่ดีตอ 
ตลาดคอนโดมีเน�ยม เพราะบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางตองการจับจองพื้นที่เพิ�มเติมเพื่อสรางโครงการใหมๆ ในอนาคต

จากรายงานบทวิเคราะหสถานการณตลาดคอนโดมิเน�ยมในเขตกรุงเทพฯ โดยบริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย CBRE ระบุวาใน  
ป 2557 ที่ผานมา มีโครงการคอนโดมิเน�ยมใจกลางเมืองอยางนอย 5 แหง ที่มีราคาขายตอตารางเมตรสูงสุด ทุบสถิติที่ 300,000 บาท 
ตอตารางเมตร4 ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวาตลาดคอนโดมิเน�ยมในทำเลใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เปนตลาดทีมีจำนวนโครงการนอย 
แตมีมูลการขายคาสูง ขณะเดียวกันโครงการใหมที่จะเกิดขึ้นก็มีอยูอยางจำกัด นอกจากน�้การเกิดใหมของโครงการหรูริมแมน้ำ 
เจาพระยามีแนวโนมเปนจุดที่น�าสนใจเปนอยางมากในระยะเวลาอันใกล เน��องจากมีโครงการนำรองฟนฟูพื้นที่ริมแมน้ำเจาพระยา 
เกิดขึ้นมากมาย โดยมีวัตถุประสงคที่จะทำใหพื้นที่น�้กลับมาเปนที่สนใจของกลุมนักลงทุนตางๆ รวมทั้งขยายพื้นที่ในเขตชุมชนอันใกล 
ใหเหมือนมหานครตางๆ ทั�วโลก

2. การเติบโตของตลาดในป 2558

เปนที่น�าสนใจวาราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวสูงขึ้น ถึงแมในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกลุมผูซื้อระดับกลางถึง 
ระดับลางจะประสบกับปญหาหลายอยาง โดยเฉพาะภาวะหน�้ครัวเรือนที่สูงขึ้นในปที่ผานมาก็ตาม ขอมูลราคาที่ดินของธนาคารแหง 
ประเทศไทย ไดแสดงใหเห็นวาราคาที่ดินเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 50 จากเดือนมกราคม ป 2552 ถึงเดือนธันวาคม ป 2557 (เดือนมกราคม 
ป 2552 = รอยละ 100 และเดือนธันวาคม ป 2557 = รอยละ 150) และบริษัท Colliers International ยังคาดการณวาราคาเฉลี่ยของ 
คอนโดมิเน�ยมใหมที่เปดขายในไตรมาสที่ 4 ป 2557 จะเพิ�มสูงขึ้นรอยละ 10 สวนราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเน�ยมพรอมอยูจะเพิ�มสูงขึ้น 
ประมาณรอยละ 3 - 5 ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ป 2558 ซึ�งเปนนัยสำคัญที่บงชี้ใหเห็นถึงสภาวะเชิงบวกของตลาด 
อสังหาริมทรัพยในอนาคตอันใกล

ที่มา: CBRE Thailand

จำนวนที่พักอาศัยคอนโดมิเน�ยมเกิดใหม ในทำเลใจกลางเมือง
ป 2546 - ไตรมาสที่ 3 ป 2557
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บทวิเคราะห์เศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วน



ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคประเทศไทย 

1. ป 2557

เฉกเชนประเทศเกิดใหมทั�วโลก ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงขึ้นอยูกับสถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
ทั้งน�้เน��องมาจากการสงออกและการเคลื่อนยานเงินทุน (capital flow) นั้นเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

จากรายงานแนวโนมเศรษฐกิจของธนาคารโลก เปดเผยวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั�วโลกต่ำกวาที่คาดการณไว อยางไรก็ตามมี 
ภาวะการฟนตัวเพิ�มสูงขึ้นเล็กนอย จากเดิมรอยละ 2.5 ในป 2556 เปนรอยละ 2.6 ในป 2557 โดยภายใตการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ 
เปราะบางน�้เรายังสามารถมองเห็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรกำลังฟนตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ประเทศ 
ในแถบยุโรปมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางลุมๆดอนๆ เน��องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติการทางการเงินที่ยังคงมีอยู 
สำหรับประเทศไทย ป 2557 นับเปนปที่ไมคอยดีนัก เน��องจากภาวะเศรษฐกิจตองเผชิญกับความทาทายจากความไมแน�นอนทั้งปญหา 
ทางดานการเมือง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ป 2557 เติบโตเพียงรอยละ 0.8 ลดลงจากเดิมรอยละ 2.9 ในป 2556 (ซึ�งนับเปนปที่ 2 
ติดตอกันที่จีดีพีต่ำกวารอยละ 3)1 สาเหตุหลักๆ มาจากการชะลอการใชจายของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงจำนวนนักทองเที่ยว 
ที่ลดลงเพราะความไมเชื่อมั�นตอสถานการณทางการเมืองของประเทศไทย 

2. ทิศทางเศรษฐกิจในป 2558 
 
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (EIC) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยน�าจะเติบโตในระดับรอยละ 3 - 3.5 ในป 2558 
โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจมาจากความชัดเจนของการลงทุนจากภาครัฐและการทองเที่ยวที่กำลังฟนตัว ทั้งน�้ EIC 
คาดการณวารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติจะเติบโตถึงรอยละ 9 ในป 25581 โดยเห็นไดจากสัญญาณการกลับมาของนักทองเที่ยว 
ที่เปนบวกอีกครั้งหลังจากผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองในชวงที่ผานมาเริ�มหมดไป และนักทองเที่ยวจีนจะเดินทางเขา 
ประเทศไทยเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 45 ขณะที่นักทองเที่ยวรัสเซียมีแนวโนมจะเดินทางเขาประเทศไทยลดลง รอยละ 40 เน��องจากวิกฤต 
คาเงินรูเบิลที่ออนคาลงอยางตอเน��อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1. ขอมูลเบื้องตน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไมไดเปนเพียงแคการเปดเขตการคาเสรี AEC เปนยุทธศาสตรในการควบรวมทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศในกลุมอาเชียน โดยมุงเนนไปที่การเปดเขตการคาเสรี และการสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายเงินทุน แรงงาน การสราง 
กฎเกณฑดานศุลกากร การพัฒนามาตรฐานสินคาและนโยบายเศรษฐกิจที่มุงเนนไปที่การเปลี่ยน อาเซียนใหเปนตลาดรวมและสราง 
ฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสรางตลาดรวมนั้นจะชวยลดคาใชจายและเพิ�มผลตอบแทนใหแกธุรกิจการคา อีกทั้งยังชวย 
สงเสริมการคาระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ดวยจำนวนประชากรรวมกวา 580 ลานคน2 ของกลุมประเทศภายใต AEC ซึ�งนับไดวามีจำนวนประชากรมากกวาประเทศในกลุม 
สหภาพยุโรปรวมกันนั้น จะสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนตอการแขงขันในตลาดโลก ความน�าสนใจการเขามา 
ลงทุนจะมีมากขึ้น เพราะตลาดที่มีขนาดใหญขึ้นของกลุมประเทศอาเชียน เฉกเชนเดียวกับสหภาพยุโรป นอกจากน�้ภายใตแนว 
นโยบายของ AEC นั้น ไมใชเปนเพียงแคการสรางเขตการคาปลอดภาษี แตรวมไปถึงการลดขอจำกัดดานอื่นๆ เชน ขอจำกัดทาง 
กฎหมายสำหรับธุรกิจเฉพาะบางประเภท จะสงผลใหอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญทางเศรษฐกิจในตลาดโลก ดวยความพรอมทั้งดาน 
การลงทุนและการทองเที่ยว

2. ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีตอประเทศไทย

จากขอมูลของการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย (BOI) ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยถือเปนจุดยุทธศาสตรของการเขาสูใจกลาง 
ภูมิภาคเอเชีย เน��องจากตั้งอยูในอาณาเขตที่งายตอการเขาถึงตลาดระดับภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้งการเติบโต 
อยางมากของตลาดผูบริโภคในประเทศที่มีประชากรรวมอยูที่ประมาณ 67 ลานคน นอกจากน�้ประเทศไทยยังเปดโอกาสในการคาที่ดีให 
กับประเทศจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ภายในอาเซียน ทั้งยังมีอาณาเขตเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคยอยลุมแมน้ำโขง ซึ�งถือเปน 
อาณาเขตแหงใหมที่ใหโอกาสและขอเสนอที่ดีในการทำการคา
 
นอกเหน�อจากทำเลที่ตั้งที่เปนจุดเดนของประเทศไทยแลว ประเทศไทยยังคงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ แรงงานที่พรอมไปดวย 
ประสบการณในตนทุนที่ต่ำ รวมถึงผูคนที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะสงผลใหดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหสนใจ 
เขามาลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากยิ�งขึ้น

ประเทศไทยยังมีความพรอมดานอื่นๆอาทิเชน มีทาอากาศยานระดับนานาชาติจำนวน 7 แหง การคมนาคมขนสงที่สะดวกและทันสมัย 
(รวมถึงแผนการขยายการคมนาคมขนสงในป 2558) การเขาถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส 4G และ WiFi ที่สะดวกและงายขึ้น ทาเรือ 
ทะเลน้ำลึกที่สำคัญจำนวน 6 แหง และทาเรือแมน้ำระดับนานาชาติอีก 2 แหง3 ทั้งหมดน�้เปนการปูรากฐานที่มั�นคงใหกับการประกอบ 
ธุรกิจในประเทศไทยใหเติบโตมากยิ�งขึ้น นอกจากน�้ดวยนโยบายทางการลงทุนของประเทศไทยที่ไดถูกวางแผนมาอยางดีในเรื่องการทำ 
เขตการคาเสรี สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ดีเสมอมาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จากการสำรวจในระดับนานาชาติ 
ทั้งน�้ตามรายงานของ World Bank’s 2014 Ease of Doing Business ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนลำดับที่ 18 ของประเทศที่ 
เขาถึงไดงายที่สุดจากทั�วโลกในการทำการคา และลำดับที่ 5 ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใต นอกจากน�้การประชุมสหประชาชาติ 
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ยังจัดใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่น�าสนใจจากทุกประเทศ 
ทั�วโลก (UNCTAD ป 2556-2557)

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

จากการศึกษาโดย Colliers International เขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล มีการเติบโตเชิงบวกในดานการลงทุน อีกทั้งจะเปน 
ศูนยกลางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผูที่มองหาชองทางการลงทุนในประเทศไทย 

ถือเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการภาคธุรกิจรวมถึงบริษัทขามชาติไดเขามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น สงผลให 
ความตองการในอสังหาริมทรัพยเพื่อการประกอบธุรกิจเพิ�มมากขึ้น 

ประเทศไทยมีความพรอมที่ดีสำหรับการเปนศูนยกลางทางธุรกิจ ทำใหคาดการไดวาในอนาคตอันใกล นิคมอุตสาหกรรมและเขตพื้นที่ 
ธุรกิจจะขยายตัวอยางมาก ทำใหความตองการที่พักอาศัยระดับหรูและเหมาะสมที่จะรองรับกลุมผูบริหารระดับสูงที่เดินทางเขามา 
ทำงานในประเทศไทยสูงขึ้นตามไปดวย

เชนเดียวกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่จะไดรับผลกระทบเชิงบวกจากการจัดตั้งสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มุงเนนการกระตุนการ 
เดินทางภายในประเทศสมาชิก ขอมูลจาก MasterCard’s Global Destination Cities Index นั้นแสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครเปน 
สถานที่ปลายทางอันดับ 1 ของนักทองเที่ยวทั�วโลกในป 2556 ซึ�งแซงหนาสถานที่ชั้นนำ อาทิเชน ลอนดอน ปารีส นิวยอรก และ ดูไบ 
ดวยตัวเลขของนักทองเที่ยวที่สูงถึง 26.7 ลานคนในป 2556 (ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) EIC ยังไดคาดการณถึงการ 
ทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน ในอีก 20 ปขางหนา จะมีจำนวนเพิ�มขึ้นประมาณ 8% ตอป ในขณะที่การทองเที่ยวระหวางภูมิภาค 
จะเพิ�มขึ้นเฉลี่ยเพียง 6% ตอป

นอกจากน�้ จากการคาดการณของ The World Tourism Organization (UNWTO) ตอการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน 
Asia-Pacific จะเพิ�มสูงขึ้นถึงรอยละ 20 - 27 จากปจจุบัน  ในขณะที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศแถบยุโรบจะลดลงถึงรอยละ  
52 - 46 ดังนั้นจากการคาดการณดังกลาว ธุรกิจโรงแรมน�าจะไดรับปจจัยบวกอยางมีนัยสำคัญจากการเพิ�มขึ้นของนักทองเที่ยว 
ในภูมิภาคเอเซีย อีกหนึ�งอุตสาหกรรมที่จะสงเสริมการขยายตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพยคือ บานพักอาศัยสำหรับผูสูงอายุตามขอมูล 
ของ EIC ประเทศไทยและมาเลเซียไดรับการเลือกสูงสุดจากทั้งหมด 30 ประเทศ ใหเปนประเทศที่เหมาะสมตอการใชชีวิตหลัง 
เกษียณอายุ เน��องดวยประเทศไทยมีการใหบริการดานสาธารณสุขที่ดีที่มากพอตอการเติบโตของจำนวนประชากรของผูเกษียณอายุที่ 
เพิ�มมากขึ้น

ตลาดคอนโดมิเน�ยมในกรุงเทพฯ 

1. ภาพรวม

สืบเน��องจากเหตุรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ป 2557 สงผลใหตลาดอสังหาริมทรัพยมีภาวะซบเซา ตั้งแตไตรมาสที่ 1 จนถึง 
ไตรมาสที่ 2 ของป โดยมีจำนวนยอดขายจากทั้งการขายใหมและรีเซลอยูในอัตราที่ต่ำลง และการเปดตัวของโครงการคอนโดมิเน�ยมที่ 
เปดใหมในกรุงเทพฯ ก็ลดลงเปนอยางมาก
 
อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของไตรมาสกอนหนา ถือวาราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเน�ยมที่เปดขายใหมในไตรมาสที่ 3 เริ�มสง 

สัญญานที่ดีขึ้นนับจากการชะลอตัวตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2556 ถึงไตรมาสที่ 2 ป 2557 โดยราคาเฉลี่ยตอตารางเมตรของโครงการ 
คอนโดมิเน�ยมใหมที่เปดขายในไตรมาสที่ 3 ขยับตัวมาอยูที่ 91,600 บาท (โครงการใจกลางเมือง มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 160,000 บาทตอ 
ตารางเมตร และโครงการรอบนอกกรุงเทพฯ มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 75,000 บาทตอตารางเมตร)

ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ป 2557 
และรัฐบาลไดแสดงความชัดเจนตอนโยบายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่จะปลอยเม็ดเงินเขาสูระบบ ไดสรางความมั�นใจ 
ใหกับผูบริโภคและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตอตลาดอสังหาริมทรัพยอีกครั้ง บริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงตัดสินใจเริ�ม 
เปดตัวโครงการใหมในไตรมาสที่ 44 เพื่อเรงสรางยอดขาย สงผลใหมีจำนวนคอนโดมิเน�ยมเปดตัวสูตลาดเปนจำนวนมาก โดยมีจำนวน 
คอนโดมิเน�ยมเปดใหมในทำเลใจกลางเมืองเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 281 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสกอนหนา4 จากสภาพความไมแน�นอน 
ของสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในครึ�งปแรก สงผลใหจำนวนคอนโดมิเน�ยมที่เปดใหมตลอดทั้งปในเขตกรุงเทพฯ ลดลงถึงรอยละ 
37 จากป 25564 อยางไรก็ดีมีการคาดการณวาการเปดใชเสนทางรถไฟฟาสายใหมซึ�งจะเริ�มเปดประมูลในป 2558 น�้ จะสงผลที่ดีตอ 
ตลาดคอนโดมีเน�ยม เพราะบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางตองการจับจองพื้นที่เพิ�มเติมเพื่อสรางโครงการใหมๆ ในอนาคต

จากรายงานบทวิเคราะหสถานการณตลาดคอนโดมิเน�ยมในเขตกรุงเทพฯ โดยบริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย CBRE ระบุวาใน  
ป 2557 ที่ผานมา มีโครงการคอนโดมิเน�ยมใจกลางเมืองอยางนอย 5 แหง ที่มีราคาขายตอตารางเมตรสูงสุด ทุบสถิติที่ 300,000 บาท 
ตอตารางเมตร4 ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวาตลาดคอนโดมิเน�ยมในทำเลใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เปนตลาดทีมีจำนวนโครงการนอย 
แตมีมูลการขายคาสูง ขณะเดียวกันโครงการใหมที่จะเกิดขึ้นก็มีอยูอยางจำกัด นอกจากน�้การเกิดใหมของโครงการหรูริมแมน้ำ 
เจาพระยามีแนวโนมเปนจุดที่น�าสนใจเปนอยางมากในระยะเวลาอันใกล เน��องจากมีโครงการนำรองฟนฟูพื้นที่ริมแมน้ำเจาพระยา 
เกิดขึ้นมากมาย โดยมีวัตถุประสงคที่จะทำใหพื้นที่น�้กลับมาเปนที่สนใจของกลุมนักลงทุนตางๆ รวมทั้งขยายพื้นที่ในเขตชุมชนอันใกล 
ใหเหมือนมหานครตางๆ ทั�วโลก

2. การเติบโตของตลาดในป 2558

เปนที่น�าสนใจวาราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวสูงขึ้น ถึงแมในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกลุมผูซื้อระดับกลางถึง 
ระดับลางจะประสบกับปญหาหลายอยาง โดยเฉพาะภาวะหน�้ครัวเรือนที่สูงขึ้นในปที่ผานมาก็ตาม ขอมูลราคาที่ดินของธนาคารแหง 
ประเทศไทย ไดแสดงใหเห็นวาราคาที่ดินเพิ�มสูงขึ้นถึง รอยละ 50 จากเดือนมกราคม ป 2552 ถึงเดือนธันวาคม ป 2557 (เดือนมกราคม 
ป 2552 = รอยละ 100 และเดือนธันวาคม ป 2557 = รอยละ 150) และบริษัท Colliers International ยังคาดการณวาราคาเฉลี่ยของ 
คอนโดมิเน�ยมใหมที่เปดขายในไตรมาสที่ 4 ป 2557 จะเพิ�มสูงขึ้นรอยละ 10 สวนราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเน�ยมพรอมอยูจะเพิ�มสูงขึ้น 
ประมาณรอยละ 3 - 5 ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ป 2558 ซึ�งเปนนัยสำคัญที่บงชี้ใหเห็นถึงสภาวะเชิงบวกของตลาด 
อสังหาริมทรัพยในอนาคตอันใกล

ที่มา: CBRE Thailand

จำนวนที่พักอาศัยคอนโดมิเน�ยมเกิดใหม ในทำเลใจกลางเมือง
ป 2546 - ไตรมาสที่ 3 ป 2557
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การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญของ CGD 

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เดิมชื่อ	บริษัท	ดราก้อน	วัน	จ�ากัด	(มหาชน)	เริ่มด�าเนินธุรกิจการ

ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ	(Holding	Company)	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	2549	 เป็นต้นมา	 อันเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างทางการเงินและนโยบายอื่นๆของบริษัท	พร้อม

ท้ังเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจจากเดิมซ่ึงประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า	 รวมถึงเปลี่ยนช่ือบริษัทจาก	 บริษัท	

ไดอาน่าดีพาร์ทเมนท์สโตร์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัท	ดราก้อน	วัน	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อเดือนมิถุนายน	2549	โดยได้

ย่ืนค�าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพ่ือพิจารณารบัหุ้นสามัญของบรษัิทเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน	และซ้ือขาย

ในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ซึ่งได้รับความเห็นชอบตั้งแต่วันที่	25	มิถุนายน	2550	

ในปี	2552	บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และโครงสร้างการบริหารโดยมี	นายเบน	เตชะอุบล	เข้า

มาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ประกอบกับบริษัทได้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท	 เพ่ือรองรับ

การขยายฐานธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการลงทุนในรูปแบบต่างๆ	นอกจากนี้	ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน	2552	 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซ้ือท่ีดินเปล่าจ�านวน	2	 แปลงซ่ึงตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์		

มีเนือ้ท่ีรวม	13-89	ไร่	ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม	2553	จงึได้มกีารเปลีย่นช่ือบรษัิทเป็นบรษัิท	คันทรี	่กรุป๊	ดีเวลลอปเมนท์	

จ�ากัด	(มหาชน)	

วันที่	17	 พฤษภาคม	2553	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2553	 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	 นายเบน	 เตชะอุบล	 เป็น

กรรมการผูจ้ดัการ	และอนมุตักิารพฒันาโครงการอิลเีม้นท์	ศรนีครนิทร์	โครงการ	1	ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์

ในแบบอาคารชุดพักอาศัย	บนที่ดินของบริษัท

วนัท่ี	19	พฤศจกิายน	2553	ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	8/2553	ได้มมีตอินมัุตกิารเข้าท�ารายการได้มาซ่ึงสนิทรพัย์

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ประกอบด้วย	

1)	 การเข้าซ้ือและรับโอนกจิการท้ังหมด	(Entire	Business	Transfer	-	EBT)	จากบรษัิท	แลนด์มาร์ค	ดเีวลลอ็ปเม้นท์		

กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (“LDG”)	 ซ่ึงระดมเงินทุนในการท�ารายการโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพ่ือขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

และจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น	LDG	 ได้แก่	1)	 นายสดาวุธ	 เตชะอุบล	2)	 นายบี	 เตชะอุบล	3)		

นายเบน	เตชะอุบล	4)	นางหลยุส์	ดิศกลุ	ณ	อยุธยา	5)	นายทอมม่ี	เตชะอุบล	และ	6)	นางสาวจรุพีร	กววีโิรจน์กลุ	และ

2)	 การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอิลีเม้นท์	ศรีนครินทร์	ในโครงการ	2-4	

โดยในวันที่	19	มกราคม	2554	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2554	มีมติอนุมัติการเข้าท�ารายการ	1)	และ	2)	ดังกล่าว	

โดยภายหลังการเข้าท�ารายการ	 กลุ่มผู้ถือหุ้น	LDG	 จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ทั้งนี้	 เนื่องจากในการเข้าท�ารายการ	

ดังกล่าวเข้าข่ายการจดทะเบียนโดยอ้อม	 (Backdoor	Listing)	 ซ่ึงบริษัทจะต้องย่ืนให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็น	

หลักทรัพย์จดทะเบียน	จึงได้มีการปรับปรุงงบการเงินของ	LDG	ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน	และ
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เมื่อมีการปรับปรุงแล้วพบว่า	 มีความแตกต่างจากงบการเงินท่ีบริษัทน�าเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่	19	มกราคม	2554	บริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2554	ขึ้นเมื่อวันที่	13	กันยายน	2554	

เพื่อเสนอข้อมูลภายหลังการปรับปรุงงบการเงินดังกล่าว	 โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติอีกครั้งให้เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด	

(Entire	Business	Transfer	–	EBT)	จาก	LDG	ซึ่งระดมเงินทุนในการท�ารายการโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก	่

ผู้ถือหุ้นเดิม	และจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น	LDG

การ	EBT	จะแล้วเสร็จได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า	มีการจองซื้อหุ้นและช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ	CGD	โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ	

LDG	จ�านวน	3,700	ล้านหุ้น	ในราคาหุ้นละ	1	บาท	แต่เนื่องจากขั้นตอนและการด�าเนินการเกี่ยวกับ	EBT	มีเอกสารต้อง

จัดท�าปริมาณมากและต้องติดต่อกับหน่วยงานหลายฝ่ายของทั้ง	CGD	และผู้ถือหุ้นเดิมของ	LDG	ประกอบกับการซื้อหุ้น

เพิ่มทุนมีวงเงินสูง	จึงไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	6	เดือน	นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เมื่อวัน

ที่	13	กันยายน	2554	ตามหลักเกณฑ์การได้รับการผ่อนผันการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมด	โดยอาศัยมติ

ที่ประชุม	ผู้ถือหุ้น	(Whitewash)	ดังนั้น	จึงได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2555	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2555	

และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	25	มกราคม	2556	เพื่อยืนยันมติอนุมัติผ่อนผันให้กลุ่มผู้ถือหุ้น	LDG	

ได้มาซ่ึงหุ้นของบรษัิทท่ีเหลอืจากการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุ้นเดิม	โดยไม่ต้องท�าค�าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ท้ังหมดของบรษัิท	ภาย

ใต้เงื่อนไขเดิมที่เคยได้รับการผ่อนผันตามมติ	Whitewash

วันที่	15	พฤษภาคม	2556	บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ	LDG	เสร็จสมบูรณ์	และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ	LDG	ได้

จองซื้อและช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	3,700	ล้านหุ้น	มูลค่า	3,700	ล้านบาท	โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน	7,557,772,720	

บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามญั	7,557,772,720	หุ้น	และทุนช�าระแล้ว	6,187,454,629	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามญั	6,187,454,629	หุ้น		

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยมีนายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ	และมีนายเบน	เตชะอุบล	

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การซ้ือและรับโอนกิจการจาก	LDG	 นี้	 มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ	100	 จึงเข้าข่ายเป็นการจดทะเบียนโดยอ้อม		

(Backdoor	Listing)	โดยบรษัิทได้ย่ืนค�าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพ่ือพิจารณารบัหุ้นเพ่ิมทุนของบรษัิทเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบและก�าหนดให้เริ่มซื้อขายเมื่อ	

วันที่	5	มิถุนายน	2556

วันที่	3	กันยายน	2556	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2556	อนุมัติจ�าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท	เอ-โฮสต์	จ�ากัด	

เนื่องจากต้องการเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วันที่	14	พฤศจิกายน	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2556	อนุมัติการลงทุนซื้อ	Data	Center	พร้อมที่ดิน	

ซึ่งตั้งอยู่ที่ลอนดอน	ประเทศสหราชอาณาจักร	โดยจัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่	บริษัท	ซีจีดี	ดาต้า	จ�ากัด	และบริษัทย่อย	เพื่อ

ถือครองกรรมสิทธิ์ใน	Data	Center	มูลค่า	20.5	ล้านปอนด์สเตอริง	ซึ่ง	Data	Center	มีผู้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว	โดย

มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือ	20	 ปี	 ทั้งนี้	 เป็นการขยายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นอกประเทศของบริษัทเป็นโครงการ

แรก	 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอในระยะยาว	 โดยบริษัทได้รับ	

โอนกรรมสิทธิ์	Data	Center	เรียบร้อยเมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2557

ทั้งนี้	 นโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีการลงทุนในโครงการต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่าง

ประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทอย่างสม�่าเสมอในระยะยาว	

โดยบริษัทได้ก�าหนดสัดส่วนของรายได้จากการพัฒนาโครงการในอัตรา	ร้อยละ	60	ของรายได้	และจากโครงการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทอย่างสม�่าเสมอในระยะยาวในอัตราร้อยละ	40	 ของ

รายได้

ณ	วันที่	28	พฤศจิกายน	2557	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	10,081,725,498บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	10,081,725,498	หุ้น	และ

ทุนช�าระแล้ว	7,336,294,461	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	7,336,294,461	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยมีนายวิกรม		

คุม้ไพโรจน์	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ	และมีนายเบน	เตชะอบุล	เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	โดยนายเบน	เตชะอบุล		

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ซึ่งถือหุ้นรวมกันจ�านวน	1,325,693,333	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	18.07	ของทุนช�าระแล้วของบริษัท

ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มีรายละเอียด	ดังนี้ 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด 

(สาธารณรัฐมอริเชียส)

บริษัท เอพียูเค จ�ากัด

(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์)

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

บริษัท แลนด์มาร์ค 

วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ�ากัด

บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น 

รีสอร์ท โฮเต็ล จ�ากัด

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 

เรสซิเด้นท์ จ�ากัด

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต 

เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด 

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ�ากัด 
(เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
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ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มีรายละเอียด	ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท:	 บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประเภทธุรกิจ:		 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

ที่ตั้ง:	 เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้นที่	20	ถนนเพลินจิต	

	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

เลขทะเบียนบริษัท:	 0107538000177	(บมจ.540)

ทุนจดทะเบียน:	 10,081,725,948	บาท

ประกอบด้วย	 หุ้นสามัญ	10,081,725,948	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

ทุนช�าระแล้ว:	 7,336,294,461	บาท	

ประกอบด้วย	 หุ้นสามัญ	7,336,294,461	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

เว็บไซต์:		 www.cgd.co.th

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

__________________________________________________________________________________________

บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท:	 บริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ:	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง:	 เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้นที่	20	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว:	 147.00	ล้านบาท

ประกอบด้วย	 หุ้นสามัญ	14,700,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	

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

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

__________________________________________________________________________________________

ชื่อบริษัท:	 บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	โฮเต็ล	จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ:	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง:	 เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้นที่	20	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว:	 50.00	ล้านบาท

ประกอบด้วย	 หุ้นสามัญ	100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	50	บาท	

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

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด)	

__________________________________________________________________________________________
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ชื่อบริษัท:	 บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ:	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง:	 เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้นที่	20	ถนนเพลินจิต	

	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว:	 50.00	ล้านบาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ		 100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	50	บาท	

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

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด)	

__________________________________________________________________________________________

ชื่อบริษัท:	 บริษัท	แลนด์มาร์ค	เออร์เบิร์น	รีสอร์ท	โฮเต็ล	จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ:	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง:	 เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้นที่	20	ถนนเพลินจิต	

	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว:	 50.00	ล้านบาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ		 100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	50	บาท	

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

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด)	

__________________________________________________________________________________________

ชื่อบริษัท:	 บริษัท	บีซีอีจี	คันทรี่	กรุ๊ป	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ:	 รับเหมาก่อสร้าง

ที่ตั้ง:	 เลขที่	898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้นที่	20	ถนนเพลินจิต	

	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว:	 1.00	ล้านบาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 จ�านวน	100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	

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

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

__________________________________________________________________________________________

ชื่อบริษัท:	 บริษัท	ซีจีดี	ดาต้า	จ�ากัด	

จดทะเบียนใน	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทธุรกิจ:	 ประกอบธุรกิจการลงทุน	โดยถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)

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

	 Central,	Hong	Kong	

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว:	 139,009,673	ดอลล่าร์ฮ่องกง

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 จ�านวน	139,009,673	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	ดอลล่าร์ฮ่องกง	

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

__________________________________________________________________________________________
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ชื่อบริษัท:	 บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	

จดทะเบียนใน	 สาธารณรัฐมอริเชียส

ประเภทธุรกิจ:	 ประกอบธุรกิจการลงทุน	โดยถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)

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

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว:	 17,912,281	ดอลล่าร์สหรัฐ

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 จ�านวน	17,912,281	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	ดอลล่าร์สหรัฐ	

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

__________________________________________________________________________________________

ชื่อบริษัท:	 บริษัท	เอพียูเค	จ�ากัด	

จดทะเบียนใน	 ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์

ประเภทธุรกิจ:	 ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง:	 Anson	Court,	La	Route	des	Camps,	St	Martin,	Guernsey,	GY1	3UQ

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว:	 17,880,081	ดอลล่าร์สหรัฐ

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 จ�านวน	17,880,081	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	ดอลล่าร์สหรัฐ	

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

	 (ถือหุ้นผ่านบริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด)

__________________________________________________________________________________________

ชื่อบริษัท:	 บริษัท	เจ้าพระยา	เอสเตต	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ:	 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้ง:	 898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้นที่	20	ถนนเพลินจิต	ลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน:	 131,193,880	บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 จ�านวน	13,119,388	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น:	 ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

	 (ถือหุ้นผ่านบริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด)

__________________________________________________________________________________________

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนผู้ถือหุ้น:	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 62	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทรศัพท์	0-2229-2800	โทรสาร	0-2654-5427

ผู้สอบบัญชี:	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด

	 เลขที่	3	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กทม	10120	

	 โทรศัพท์	0-2676-5700

	 โทรสาร	0-2676-5757

__________________________________________________________________________________________

30
รายงานประจำาปี 2557



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บรษัิทประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	โดยการด�าเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย	สามารถแบ่งได้	เป็น	2	ส่วนได้แก่	

(1) ธุรกิจการพัฒนาโครงการ 

(1.1)	 ธุรกิจพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม	ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	ได้แก่	โครงกา

รอิลีเม้นท์	ศรีนครินทร์	 และอาคารชุดคอนโดมิเนียมโครงการโฟร์ซีซั่นส์	 ไพรเวท	 เรสซิเด้นซ์	 กรุงเทพ	ณ	

แม่น�้าเจ้าพระยา	ซึ่งด�าเนินงานโดย	CGD	และ	LH	ตามล�าดับ	

(1.2)	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม	 ซ่ึงปัจจุบันมีโรงแรมท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา	2	 แห่ง	 ได้แก	่

โรงแรมคาเพลลา	กรุงเทพ	และ	โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้าเจ้าพระยา	ซึ่งด�าเนินงานโดย	LH	

(2) ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทได้เข้าลงทุนใน	Data	Center	ซึ่งตั้งอยู่ที่ลอนดอน	ประเทศสหราชอาณาจักร	 โดยลงทุนผ่านบริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	

พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 โดย	Data	Center	มีผู้เช่าอยู่	1	ราย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	100	ของพื้นที่เช่า

ทั้งหมด	 และโครงการ	Data	Center	 ได้สร้างผลตอบแทนที่ดี	 และสร้างรายได้อย่างสม�่าเสมอจากค่าเช่าตามสัญญาที่มี	

ระยะเวลาสัญญาเช่าอีกประมาณ	20	ปี

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ตามงบเฉพาะ

กิจการ	ดังนี้

บริษัทย่อย โครงการที่ด�าเนินงาน

ทุนช�าระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วน

เงินลงทุน

(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน 

(ล้านบาท)

บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	

เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด(“LWR”) - 50.00 99.99 49.99

บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	

โฮเต็ล	จ�ากัด	(“LWH”) - 50.00 99.99 49.99

บริษัท	แลนด์มาร์ค	เออร์เบิร์น		

รีสอร์ท	โฮเต็ล	จ�ากัด	(“LURH”) - 50.00 99.99 49.99

บริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	

(“LH”) โครงการเจ้าพระยา	เอสเตต 147.00 99.99 146.99

บริษัท	บีซีอีจี	คันทรี่	กรุ๊ป		

เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด - 1.00 99.99 0.99
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บริษัทย่อย โครงการที่ด�าเนินงาน

ทุนช�าระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วน

เงินลงทุน

(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน 

(ล้านบาท)

บริษัท	ซีจีดี	ดาต้า	จ�ากัด Holding	Company

139,009,673	

ดอลล่าร์ฮ่องกง 100.00

139,009,673	

ดอลล่าร์ฮ่องกง

บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล		

พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	 Holding	Company

17,921,281	

ดอลล่าร์สหรัฐ 100.00

17,921,281	

ดอลล่าร์สหรัฐ

บริษัท	เอพียูเค	จ�ากัด Data	Center

17,880,081	

ดอลล่าร์สหรัฐ 100.00

17,880,081	

ดอลล่าห์สหรัฐ

บริษัท	เจ้าพระยาเอสเตต		

เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด

Residences	Management	

Company

131,193,880	

บาท 99.99

131,193,860	

บาท

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	ประกอบด้วย

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(31 ธ.ค. 56)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(31 ธ.ค. 57) หน่วย

ที่ดินบนถนนศรีนครินทร์	 เป็นเจ้าของ 299.11 299.11 ล้านบาท

ค่าก่อสร้างอาคาร เป็นเจ้าของ 368.29 739.26 ล้านบาท

ค่าออกแบบโครงการ เป็นเจ้าของ 16.50 16.50 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ เป็นเจ้าของ 37.79 42.79 ล้านบาท

ค่าสาธารณูปโภค เป็นเจ้าของ 43.69 53.23 ล้านบาท

ค่าเฟอร์นิเจอร์ เป็นเจ้าของ 31.59 59.54 ล้านบาท

ต้นทุนการกู้ยืม 11.85 15.72 ล้านบาท

รวม 808.82 1,226.15 ล้านบาท

โครงการเจ้าพระยา เอสเตต

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(31 ธ.ค. 56)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(31 ธ.ค. 57) หน่วย

ค่าก่อสร้างอาคารชุด เป็นเจ้าของ 52.79 295.83 ล้านบาท

ค่าออกแบบโครงการ เป็นเจ้าของ 70.43 78.15 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ เป็นเจ้าของ 27.92 58.74 ล้านบาท

รวม 151.14 432.72 ล้านบาท
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ท้ังนี	้บรษัิทได้มกีารว่าจ้างผูป้ระเมินมลูค่าทรพัย์สนิท่ีได้รบัความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	จ�านวน	2	ราย	ได้แก่	บริษัท	ซี.ไอ.ที.	แอพเพรซัล	จ�ากัด	และ	บริษัท	ไทยประเมินราคา	ลินน์	ฟิลลิปส์		

จ�ากัด	 เพื่อท�าการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินผืนดังกล่าว	 เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะโดยผู้ประเมินได้พิจารณาใช้	

หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย	 ผลการ

ประเมินมูลค่า	มีดังนี้

(1)	 รายงานของ	บริษัท	ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล	จ�ากัด	ฉบับลงวันที่	21	กรกฎาคม	2554	ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า

ท่ีดินดังกล่าวเท่ากับ	4,155	 ล้านบาท	 ซ่ึงเป็นมูลค่าตามการประเมินด้วยวิธีค�านวณมูลค่าคงเหลือ	(Residual	

Approach)

(2)	 รายงานของ	บริษัท	ไทยประเมินราคา	ลินน์	ฟิลลิปส์	จ�ากัด	ฉบับลงวันที่	11	กรกฎาคม	2554ประเมินมูลค่าสิทธิ

การเช่าที่ดินดังกล่าวเท่ากับ	4,451	ล้านบาท	ซึ่งเป็นมูลค่าตามการประเมินด้วยวิธีรายได้	(Income	Approach)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะมีเงินลงทุนทางตรงในบริษัทย่อยรวม	4	บริษัท	ได้แก่	

1)	บริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	

2)	บริษัท	บีซีอีจี	คันทรี่	กรุ๊ป	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	และ	

3)	บริษัท	ซีจีดี	ดาต้า	จ�ากัด	

4)	บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	

บริษัทจะมีเงินลงทุนทางอ้อมในบริษัทย่อยรวม	5	บริษัท	ได้แก่	

1)	บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด	

2)	บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	โฮเต็ล	จ�ากัด	

3)	บริษัท	แลนด์มาร์ค	เออร์เบิร์น	รีสอร์ท	โฮเต็ล	จ�ากัด

4)	บริษัท	เจ้าพระยา	เอสเตต	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด

5)	บริษัท	เอพียูเค	จ�ากัด

ท้ังนี้ในการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอให้บริษัทสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การบรหิารจดัการและก�าหนดแนวทางของธรุกจิได้นอกจากนีจ้ะมกีารแต่งตัง้ตวัแทนจากบรษัิทเข้าเป็นกรรมการของบรษัิท

ที่ลงทุนตามความเหมาะสม	

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ	 โดยปัจจุบันมีโครงการส�าหรับการพัฒนาอยู่		

2	โครงการ	ได้แก่	โครงการอาคารชุดอิลีเม้นท์	ศรีนครินทร์	และโครงการเจ้าพระยา	เอสเตต	ซึ่งประกอบด้วย	อาคารชุด	

ที่พักอาศัย	และ	โรงแรมซึ่งบริหารจัดการโดย	Chain	จากต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก	ซึ่งบริษัทตั้งสัดส่วนรายได้	

ส�าหรบัการพฒันาโครงการอยูท่ี่	60%	ของรายได้ท้ังหมด	และ	40%	จะมาจากการลงทุนต่างๆ	ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัอสงัหารมิทรพัย์	

ทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทอย่างสม�่าเสมอในระยะยาว	
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การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
บริษัทด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก	ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย	โดยแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	ธุรกิจ

การพัฒนาโครงการ	และธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทด�าเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้	2	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	

และบรษัิท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิง้ส์	จ�ากดั	(“LH”)	โดยมโีครงการซ่ึงอยู่ระหว่างด�าเนนิงาน	2	โครงการ	ได้แก่	โครงการอิลเีม้นท์		

ศรีนครินทร์	และโครงการเจ้าพระยา	เอสเตต	ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ	ดังนี้

(1)	 โครงการอิลีเม้นท์	ศรีนครินทร์	

รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ ซอยสุภาพงษ์	1	แยก	6	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 13	ไร่	1	งาน	22	ตารางวา	

พื้นที่ขาย 46,000	ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง	8	ชั้น	จ�านวน	7	อาคาร	ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัยแบบ	

1-2	ห้องนอน	และเพื่อการพาณิชย์	รวม	1,063	ยูนิต	

จุดเด่นโครงการ ตวัโครงการตดิกบัถนนศรนีครนิทร์	และอยู่ตรงข้ามกบัห้างสรรพสนิค้าซีคอนสแควร์ซ่ึงสร้าง

ความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัย	 สระว่ายน�้าขนาดใหญ่	 รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ	

ได้แก่	ห้องออกก�าลังกาย	สวนพักผ่อนขนาดใหญ่	และร้านค้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ระดับล่างถึงปานกลาง	รายรับรวมต่อเดือน	35,000	บาท	ขึ้นไป	

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประมาณ	60,000	บาทต่อตารางเมตร

มูลค่าโครงการ ประมาณ	2,700	ล้านบาท

ระยะเวลาในการก่อสร้าง การก่อสร้างแบ่งออกเป็น	4	 โครงการ	 ซ่ึงคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ	12	 เดือนต่อ

โครงการ	และพัฒนาแต่ละโครงการเป็นอิสระต่อกัน	โดยมีก�าหนดการ	ดังนี้	

โครงการที่	1	-	อาคาร	1	และ	2	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	100%	

โครงการที่	2	-	อาคาร	3	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	100%

โครงการที่	3	-	อาคาร	4	และ	5	เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน	2556	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	

ประมาณ	35%	

โครงการที่	4	-	อาคาร	6	และ	7	เริ่มก่อสร้างเดือน	ธันวาคม	2556	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	

ประมาณ	60%	
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(2)	 โครงการเจ้าพระยา	เอสเตต	

อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ	LH	โดยมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของโรงแรมและอาคารชุด	

พักอาศัย	ซึ่งจะสร้างบนที่ดินโครงการซึ่งบริษัทได้รับโอนมาจาก	LDG	ภายหลังการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก	

LDG	 บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิการเช่า	 และสัญญาเช่า	 ตามล�าดับ	 ซ่ึงจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อกรมท่ีดิน

เรยีบร้อยแล้ว	โดยเป็นผูถ้อืสทิธกิารเช่าระยะยาวจากส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิ	โดยสญัญาเช่าท่ีดินมกี�าหนด

ระยะเวลา	25	ปี	ซึ่งสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก	25	ปี	และมีสิทธิเช่าก่อนในคราวต่อไป	ทั้งนี้	บริษัทจะให้บริษัทย่อย	คือ	

LH	เช่าช่วงเพื่อใช้ในการด�าเนินการพัฒนาโครงการ

ที่ดินตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง	 เขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	 มีเนื้อที่ทั้งหมด	14,268	 ตารางวา	 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่ม	

เปิดขายโครงการในปี	2557	และเริ่มก่อสร้างโครงการในปี	2557	โดยจะใช้เงินลงทุนก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ	13,671	

ล้านบาท	 อย่างไรก็ตามรายละเอียดสุดท้ายของโครงการอาจจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด	 ท�าให้มูลค่า

โครงการและ/หรือเงินลงทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

โครงการเจ้าพระยา	เอสเตต	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	

1)	 โฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้าเจ้าพระยา

รายละเอียดโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(“LH”)

ที่ตั้งโครงการ ถนนเจริญกรุง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 3,567	ตารางวา	

พื้นที่ขาย ประมาณ	64,000	ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง	73	ชั้น	จ�านวน	355	ยูนิต	โดยคาดว่าจะแบ่งเป็น

1.	 ห้องพักแบบ	2	ห้องนอน	จ�านวน	251	ยูนิต	

2.	 ห้องพักแบบ	3	ห้องนอน	จ�านวน	73	ยูนิต	

3.	 ส่วนที่เหลือเป็น	ห้องพักแบบ	4	ห้องนอน	และเพ้นท์เฮาส์	รวมจ�านวน	31	ยูนิต	
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จุดเด่นโครงการ -	 โครงการระดับไฮเอนด์ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ	

-	 ตั้งอยู่ในท�าเลท่ีมีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นท่ีดินติดแม่น�้าเจ้าพระยา	 ซ่ึงเป็น

ท่ีดินติดริมแม่น�า้ขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถหาท่ีดินในขนาดและท�าเลใกล้เคียงกันได	้ มีทิวทัศน์

ท่ีสวยงาม	 รวมท้ังมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

สถานีตากสิน	เพียง	800	เมตรและอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง	2	กิโลเมตร	

-	 โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น	ทันสมัย	และสวยงาม	รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายใน

ท่ีหรูหรา	 และใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพสูง	 การจัดวางท่ีเป็นเอกลักษณ์	 มีการใช้งานพ้ืนท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ

-	 ผู้อยู่อาศยัสามารถรบับรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการท่ีอยู่ใกล้

เคียงได้

-	 มีการบริหารงานโดยนักบริหารงามมืออาชีพ	ซึ่งเป็นเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก	

-	 คอนโดมิเนียมท�าการขายแบบให้เช่า	(Leasehold)		ท�าให้ไม่มีข้อจ�ากัดในสัดส่วนการถือ

ครองของสินทรัพย์จากผู้ซื้อชาวต่างประเทศ	 โดยชาวต่างประเทศสามารถถือครองสินทรัพย์

ได้ทั้งหมด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุม่เป้าหมายเป็น	ลกูค้าชาวไทยและชาวต่างชาตริะดบับนผูช่ื้นชอบในการออกแบบท่ีทันสมยั

ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือลงทุนในระยะยาวโดยการซื้อเพื่อให้เช่าต่อ

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประมาณ	300,000	บาทต่อตารางเมตร

มูลค่าโครงการ ประมาณ	19,000	ล้านบาท	

ระยะเวลาในการก่อสร้าง -	 โครงการได้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามมาตรา	39	ทวิ	 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร	พ.ศ.	2522	

-	 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	2560

โครงการโฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้าเจ้าพระยาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูสูง	73	ชั้น	จ�านวน	

355	ยูนิต	โครงการอยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ	LH	ตั้งอยู่บนเนื้อที่ของโครงการทั้งหมด	3,567	ตารางวา	ก่อสร้างบน

ที่ดินโครงการเจ้าพระยา	เอสเตต	โครงการนี้เป็นโครงการระดับไฮเอนด์ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานใน

ระดับนานาชาติ	 เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีฐานะและรสนิยมสูง	ชื่นชอบในการออกแบบที่ทัน

สมัย	 รวมท้ังกลุ่มนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีต้องการลงทุนในระยะยาวโดยการซ้ือเพื่อให้เช่าต่อ	 โดยบริษัท

ให้ความส�าคัญกับที่ตั้งของโครงการ	 โดยตั้งอยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นที่ดินติดแม่น�้าเจ้าพระยา	มี

ทิวทัศน์ที่สวยงาม	รวมทั้งมีการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ	สถานีตากสิน	และจุด

ขึ้นลงทางด่วน	อีกทั้งมีการบริหารงานโดยนักบริหารงามมืออาชีพ	จากการท�าสัญญากับเครือโรงแรมต่างประเทศ	ให้เข้า

มาเป็นผู้ด�าเนินงานบริหารโครงการ
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2)	 โรงแรมคาเพลลา	กรุงเทพ	

รายละเอียดโครงการ

ประเภท โรงแรม	5	ดาว

ที่ตั้งโครงการ ถนนเจริญกรุง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 4,280	ตารางวา

จุดเด่นโครงการ -	 โรงแรมระดับบนท่ีมีแต่ห้องสวีทท้ังหมดและทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น�า้

เจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี

-	 เป็นโรงแรมแห่งเดียวที่มีห้องสวีทติดริมแม่น�้า

-	 ตั้งอยู่ในท�าเลท่ีมีศักยภาพบนถนนเจริญกรุง	 รวมท้ังมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกล้กับ

สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ	สถานีตากสิน	เพียง	800	เมตรและอยู่ห่างจากจุดขึ้นลง

ทางด่วนเพียง	2	กิโลเมตร	

-	 โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น	ทันสมัย	และสวยงาม	รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายใน

ท่ีหรูหรา	 และใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพสูง	 การจัดวางท่ีเป็นเอกลักษณ์	 มีการใช้งานพื้นท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ห้องพัก 101	ห้อง

จุดบริการอาหาร 

และเครื่องดื่ม

4	จุด

สถานบริการสุขภาพ (spa) Auriga	Spa

บริการอื่น ศูนย์บริหารร่างกาย	ห้องจัดเลี้ยง	ห้องประชุม	ซักอบรีด	บริการรถยนต์	สระว่ายน�้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าระดับบนที่พักในห้องสวีทของโรงแรมต่างๆ	(2%แรกของกลุ่มลูกค้าระดับบน)

บริหารงานโดย WPHA	operating	(Thailand)	Co.,	Ltd.	West	Paces	Hotel	Group

ด�าเนินการโดย บริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(LH)

มูลค่าก่อสร้างโครงการ ประมาณ	2,300	ล้านบาท

โรงแรมคาเพลลา	ซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว	ที่มีแต่ห้องพักแบบสวีททั้งหมด	จ�านวน	101	ห้อง	โรงแรมอยู่ภายใต้

การด�าเนินงานของ	LH	 ตั้งอยู่บนเนื้อท่ีของโครงการท้ังหมด	4,280	 ตารางวา	 การตกแต่งจะเน้นความอลังการของทุก	

องค์ประกอบภายใน	 ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ	 และการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์	 แม้กระทั่งแสงไฟ	 โดยที่การตกแต่งจะใช้สีโทนอบอุ่น

สบายตา	 โรงแรมจะเน้นจุดขายที่ความหรูหราและคุณภาพของการบริการ	 โดยที่พนักงานสามารถให้การบริการแก่ลูกค้า

อย่างท่ัวถึงเนื่องจากจ�านวนห้องพักท่ีมีน้อยเพียง	101	 ห้อง	 นอกจากนี้โรงแรมยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม		

ห้องจัดเลี้ยง	ห้องประชุม	และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นฯ	เช่น	ศูนย์บริหารร่างกาย	สระว่ายน�้า	สถานบริการสุขภาพ	(spa)	

กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรม	 คือนักธุรกิจและนักท่องเท่ียวระดับสูง	(2%แรกของกลุ่มลูกค้าระดับบน)	 ปัจจุบันโครงการ

แจ้งการก่อสร้างตามมาตรา	39	ทวิ	แห่ง	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	และเริ่มก่อสร้างในปี	2557	และมี

มูลค่าก่อสร้างประมาณ	2,300	ล้านบาท	นอกจากนี้	โรงแรมจะบริหารโดยบริษัท	WPHA	operating	(Thailand)	Co.,	Ltd.		
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ซึง่เป็นตวัแทนของเครอืโรงแรม	Capella	ทัง้นี้	WPHA	เป็นผูป้ระกอบการโรงแรมหรทูีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี	2545	และมสี�านกังาน

ใหญ่อยู่ในเมือง	แอตแลนต้า	รัฐจอร์เจีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดย	WPHA	มีจุดเด่น	คือความหรูหราและคุณภาพของ

การบริการที่โรงแรมอื่นไม่อาจเปรียบเทียบได้	ณ	ปัจจุบัน	WPHA	บริหารโรงแรมภายใต้	2	แบรนด์ชั้นน�า	ได้แก่	Capella		

Hotels	and	Resorts	 และ	Solis	Hotels	and	Resorts	 และมีเครือข่ายในประเทศหลากหลายประเทศ	 เช่น	 ประเทศ

ออสเตรเลีย	ประเทศเม็กซิโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และประเทศญี่ปุ่น	รางวัลที่ผู้บริหารโรงแรมได้รับเมื่อเร็วๆ	นี้ได้แก่

•	 Best	New	Hotel	(Austria)	-	Schloss	Velden,	A	Capella	Hotel

•	 Best	New	Spa	-	Auriga	Spa,	Schloss	Velden

•	 100	Ultimate	Escapes	(Schloss	Velden,	A	Capella	Hotel)

•	 Best	Destination	Spa	(Schloss	Velden,	A	Capella	Hotel)

3)	 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้าเจ้าพระยา

รายละเอียดโครงการ

ประเภท โรงแรม	5	ดาว

ที่ตั้งโครงการ ถนนเจริญกรุง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 6,420	ตารางวา	

จุดเด่นโครงการ -	 การออกแบบและตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ท	 ซ่ึงมีสวนท่ีออกแบบให้มีลักษณะ

ต่างกันถึง	10	รูปแบบ

-	 โรงแรมมีพื้น	16	ไร่	และมีหน้ากว้างติดริมแม่น�้าเจ้าพระยาถึง	200	เมตร

-	 ตัง้อยู่ในท�าเลท่ีมศีกัยภาพบนถนนเจรญิกรงุ	รวมท้ังมกีารเดนิทางท่ีสะดวกสบายใกล้

กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ	สถานีตากสิน	เพียง	800	เมตรและอยู่ห่างจาก

จุดขึ้นลงทางด่วนเพียง	2	กิโลเมตร	

-	 โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น	ทันสมัย	และสวยงาม	รวมทั้งเน้นการตกแต่ง

ภายในท่ีหรูหรา	 และใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพสูง	 การจัดวางท่ีเป็นเอกลักษณ์	 มีการใช้งาน

พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องพัก 312	ห้อง

จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 6	จุด

สถานบริการสุขภาพ (spa) Talise	Spa

บริการอื่น ศูนย์บริหารร่างกาย	ห้องจัดเลี้ยง	ห้องประชุม	ซักอบรีด	บริการรถยนต์	สระว่ายน�้า

ตัวอย่างคู่แข่ง -	 เพนนินซูล่า	กรุงเทพ	

-	 แมนดารินโอเรียนเต็ล	

-	 มิลเลนเนียม	ฮิลตัน	กรุงเทพ

-	 แชงกรี-ลา	กรุงเทพ
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นกัธรุกจิและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	ท่ีมรีะดับรายได้และก�าลงัซ้ือสงู	โดยท่ีโรงแรมจะ

เจาะจงกลุ่มลูกค้าในประเทศตะวันออกกลางและยุโรปเป็นพิเศษ

ด�าเนินการโดย บริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(LH)

มูลค่าการลงทุน ประมาณ	4,700	ล้านบาท

ทีมงานในการพัฒนาโครงการเจ้าพระยา	เอสเตต

สถาปนิก Dhevanand

มัณฑนากร P	Interior	and	Associates	(PIA)	

ภูมิสถาปัตย์ P	landscape

ผู้บริหารโครงการ Altus	Page	Kirkland

ผู้ประเมินราคาค่าก่อสร้าง Davis	Langdon	Seah

ที่ปรึกษางานโครงสร้างและงานระบบ Meinhardt

ที่ปรึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอก Meinhardt	Façade	Technology

ที่ปรึกษาด้านภาพและเสียง Mahajak

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบครัวและซักรีด Tri-arc	Enterprises

ที่ปรึกษาด้านจราจร MVA

ทีมส�ารวจสถานที่ก่อสร้าง CB	Survey

ที่ปรึกษาในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(	EIA)	 Teco

แผนการทางการเงิน
โครงการเจ้าพระยา	เอสเตต	เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนมาก	มีต้นทุนการก่อสร้างประมาณ	13,681	ล้านบาท	

โดยเงินลงทุนคาดว่าจะมาจากส่วนทุนของบริษัท	 เงินสนับสนุนจากสถาบันการเงิน	 นอกจากนี้จะมีรายได้จากการขาย

คอนโดมิเนียมรับล่วงหน้า	ที่จะเป็นเงินทุนสนับสนุนส�าหรับต้นทุนที่นอกเหนือจากค่าก่อสร้าง

ปัจจุบัน	บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับ	Export-Import	Bank	of	China	ซึ่งจะให้การสนับสนุนด้านการเงินในการ

ก่อสร้างโครงการ	 วงเงินประมาณ	374	 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ	 หรือประมาณ	11,600	 ล้านบาท	 เนื่องจากบริษัทได้

ตกลงให้บริษัท	บีซีอีซี	ไทย	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท	BCEG	ของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นน�าของจีนและมีสาขาในหลายประเทศ	
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปัจจุบัน

รายได้

(ล้านบาท)

2555 2556 2557

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการขายอาคารชุด - - 118.78 72.06 546.38 87.49

รายได้จากการบริการ - - - - 6.67 1.07

รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ 0.16 0.70 1.39 0.85 34.37 5.50

รายได้อื่น 1.13 5.11 0.78 0.47 10.47 1.68

เงินปันผลรับ 13.55 60.96 - - - -

ก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 5.07 3.08

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 34.63 21.01

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 7.14 32.11 4.13 2.50 4.76 0.76

ก�าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 0.25 1.12 0.05 0.03 21.83 3.50

รวมรายได้ 22.22 100 164.83 100 624.48 100

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้

(ล้านบาท)

ด�าเนิน	

การโดย

2555 2556 2557

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการขายอาคารชุด บริษัท - - 118.78 88.68 546.38 65.48

รายได้จากการบริการ บริษัท - - - - 6.67 0.80

รายได้ค่าเช่าจาก

อสังหาริมทรัพย์เพื่อ	

การลงทุน APUK 79.30 9.50

รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ บริษัท 1.38 1.03 2.06 0.24

LH 0.09 0.01

LURH 0.01 0.01

APUK 0.06 0.01

รายได้อื่น บริษัท 0.54 0.40 3.72 0.44

LH 0.21 0.03
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รายได้

(ล้านบาท)

ด�าเนิน	

การโดย

2555 2556 2557

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

LURH 0.21 87.5

LWH 0.02 4.17

LWR 0.02 8.33 0.06 0.01

ก�าไรจากการปรับมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน APUK 166.71 19.98

ก�าไรขาดทุนจากอัตรา	

แลกเปลี่ยน บริษัท 5.07 3.79 (6.11) (0.73)

LH 0.17 0.02

LURH 0.10 0.07 0.42 0.05

APUK 1.87 1.40 (1.87) (0.22)

HK 7.60 0.91

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย 2.85 2.12

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงิน

ลงทุนชั่วคราว บริษัท 3.30 2.46 4.77 0.57

LH 2.25 0.27

ก�าไรจากการปรับมูลค่าเงิน

ลงทุนชั่วคราว บริษัท 0.05 0.04 21.83 2.62

LH 0.12 0.01

รวมรายได้ 0.24 100 133.95 100 834.44 100

41
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



หลักทรัพย์
(ก) หุ้นสามัญ
ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2557	บริษัท	คันทรี่	 กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	

10,081,725,948	บาท	มีทุนช�าระแล้วจ�านวน	7,336,294,461	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	7,336,294,461	หุ้น	มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ	1	 บาท	 ทั้งนี้	 หุ้นสามัญของบริษัทที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด	 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	18	กรกฏาคม	2557	อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล

ในวงจ�ากัด	จ�านวน	300	ล้านหุ้น	โดยราคาเสนอขายหุ้นจะค�านวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นบริษัทที่

มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท�าการติดต่อกัน	แต่ไม่เกินสิบห้าวันท�าการติดต่อกัน	

ก่อนวันก�าหนดราคาเสนอขายแต่ละครั้ง	(“ราคาตลาด”)	ทั้งนี้	ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เข้าเกณฑ์ราคาต�่า	และไม่

ต�่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยต้องด�าเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน	12	เดือน	นับจากวันที่ที่ประชุมได้มี

มติอนุมัติการเสนอขายหุ้น	ซึ่งจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว	หรือหลายครั้งก็ได้	ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาด

เงิน	ตลาดทุน	เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด	

(ข) ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CGD-W3) 
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	

18	กรกฎาคม	2557	ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ครั้งที่	3	(“ใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “CGD-W3”)	จ�านวนไม่เกิน	2,445,431,487	หน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

การถือหุ้น	โดยไม่คิดมูลค่า	ในอัตราส่วน	3	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้	

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษัิทชนดิระบุชือ่ผูถ้อื	และ

โอนเปลี่ยนมือได้

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ไม่เกิน	2,445,431,487	หน่วย

จ�านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2,445,431,487	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ	0	บาท	(ศูนย์บาท)

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2	ปี	นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ วันที่	8	กันยายน	2557

อัตราการใช้สิทธิ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1	หุ้น	(โดยอัตรา

การใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

โครงสร้างการถือหุ้น 
และการจัดการ
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ราคาใช้สิทธิ 1.80	บาท	ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิทั้งนี้	ในกรณีที่มีการปรับ

ราคาใช้สิทธิ	ราคาใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	3	ต่อหน่วย

ภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ	 จะไม่ต�่ากว่ามูลค่าท่ี

ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

วันก�าหนดใช้สิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	3	สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิ	 ครั้งที่	3	 ได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกเดือนที่	6	หลังจากวัน

ท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 โดยก�าหนดวันท่ีสามารถใช้สิทธิครั้งแรก	

(“วันก�าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”)	 คือวันที่	31	 มีนาคม	2558	 และ

วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ	 (“วันก�าหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย”)	 คือวันที่	

7	กันยายน	2559	ซึ่งเป็นวันที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	3	มีอายุครบ

ก�าหนด	2	ปีนับตั้งแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	3

ข้อจ�ากัดการโอน ไม่มี

ตลาดรองของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

หุ้นสามัญท่ีออกใหม่เนื่องจากตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	CGD-W3	 นี้	 จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียม

กับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทท่ีออกและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้วไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ	 รวมท้ังสิทธิในการรับ

เงนิปันผลหรอืประโยชน์อ่ืนใด	ท่ีบรษัิทให้แก่ผูถ้อืหุ้นสามัญ	ท้ังนี	้นบัแต่วันท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบรษัิทได้จดแจ้งช่ือ	

ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธเิป็นผู้ถอืหุ้นในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้นของบรษัิท	และกระทรวงพาณชิย์รบัจดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้ว
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	ณ	วันที่	28	พฤศจิกายน	2557	

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น

ร้อยละของจ�านวน	

หุ้นทั้งหมด

1.	นายเบน	เตชะอุบล 1,325,693,333 18.07

2.	นายสดาวุธ	เตชะอุบล 1,275,000,000 17.38

3.	นายทรงชัย	อัจฉริยหิรัญชัย 355,396,300 4.84

4.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 316,595,391 4.31

5.	นายจิรศักดิ์	ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.66

6.	นายทอมมี่	เตชะอุบล 185,000,000 2.52

7.	ABN	AMRO	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD 163,557,300 2.23

8.	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เพื่อผู้ฝาก 148,622,178 2.02

9.	นายเฟิม	หงศนันทน์ 111,615,700 1.52

10.	CIMB	SECURITIES	(SINGAPORE)	PTE.LTD. 100,000,000 1.36

ที่มา:	รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	วันที่	28	พฤศจิกายน	2557	ซึ่งจัดท�าโดยบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	หลังหักภาษีเงินได้	

นิติบุคคล	เงินส�ารองตามกฎหมาย	และเงินส�ารองต่างๆ	ทั้งหมด	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผล

มอัีตราน้อยกว่าอตัราท่ีก�าหนดข้างต้นได้	โดยขึน้อยู่กบัความจ�าเป็นในการใช้เงนิทุนหมนุเวียนในการด�าเนนิงาน	การขยาย

ธุรกิจ	และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท	ทั้งนี้	มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

จะต้องถูกน�าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมี

อ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	และจะด�าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลัง

หักภาษีเงินได้นิติบุคคล	เงินส�ารองตามกฎหมาย	และเงินส�ารองต่างๆ	ทั้งหมด	โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด	

ฐานะทางการเงิน	สภาพคล่อง	และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
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คณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการจ�านวน	10	ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1 นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ

2 นายสดาวุธ	เตชะอุบล รองประธานกรรมการ

3 นายศุภกร	พลกุล กรรมการอิสระ	 ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน

4 พล.ต.ท.วีรพงษ์	ชื่นภักดี กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5 นายชู	เฟ็ง	เช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6 นายกวินธร	อัตถากร กรรมการอิสระ

7 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ	ลวณะมาลย์	 กรรมการอิสระ

8 นายจิรศักดิ์	ผ่องหทัยกุล กรรมการ

9 นายเบน	เตชะอุบล กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10 นางสาวเจแอล	อัง	เคอเจี่ย กรรมการ	

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบริษัทย่อย	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้า

ร่วมประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

จ�านวนครั้งที่ 

เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

จ�านวนครั้งที่

เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณาค่า

ตอบแทน

1 นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ 13/13 - -

2 นายสดาวุธ	เตชะอุบล	 รองประธานกรรมการ 13/13 - -

3 นายศุภกร	พลกุล	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 13/13 9/9 2/2

4 พล.ต.ท.วีรพงษ์	ชื่นภักดี กรรมการตรวจสอบ	 12/13 8/9 2/2

5 นายชู	เฟ็ง	เช กรรมการตรวจสอบ 13/13 9/9 -

6 นายกวินธร	อัตถากร กรรมการอิสระ 8/13 - -

7 นายเบน	เตชะอุบล กรรมการ	 11/13 - -

8 นายจิรศักดิ์	ผ่องหทัยกุล	 กรรมการ	 8/13 - -

9 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ	ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ 13/13 - 2/2

10 นางสาวเจแอล	อัง	เคอเจี่ย	 กรรมการ 5/13 - -
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	คือ	นายเบน	เตชะอุบล	หรือนายสดาวุธ	เตชะอุบล	ลงลายมือชื่อและประทับตรา

ส�าคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1.	 จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท	รวมท้ังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม

2.	 ก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ข้อบงัคบัของบรษิทั	มติของทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

3.	 ร่วมกับคณะผู้บริหารก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นและให้เกิดขึ้นจริง

4.	 พจิารณาและหารอืเกีย่วกบัแผนกลยทุธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ	และอนมัุติในประเดน็ส�าคญัท่ีเกีย่วกบัทิศทางและ

นโยบายของบริษัท	รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ	การลงทุนต่างๆ	การก่อหนี้	 การบริหารทรัพยากร

บุคคล	และเป้าหมายการบริหารงาน	เป็นต้น

5.	 พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส

6.	 ก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเหมาะสม	 และให้มีระบบควบคุมภายในท่ีโปร่งใส	 มีประสิทธิภาพ	

และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

7.	 ก�ากับดูแลให้มีการตรวจสอบ	 ท้ังจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก	 ให้มีการท�าหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิผล

8.	 ก�ากับดูแลให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ	 ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง	

เหมาะสม

9.	 พิจารณามอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 มีอ�านาจด�าเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและ

ติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

10.	 ตดิตามการด�าเนนิงานของบรษัิท	และความคบืหน้าในการด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบรษัิท	การปฏบัิติ

ตามกฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติงาน	และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

11.	 ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร	 โดยให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ปฏิบัติตาม

นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า	และทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการ

บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

12.	 พจิารณาประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท	และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	รวมท้ังก�ากบัดแูลให้

บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง	
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คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ�านวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายศุภกร	พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายชู	เพ็ง	เช กรรมการตรวจสอบ

3 พล.ต.ท.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	 กรรมการตรวจสอบ

โดย	 นายศุภกร	 พลกุล	 และ	 นายชู	 เฟ็ง	 เช	 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าท่ีในการ	

สอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิ	และนางสาวอัญชล	ีศรวีวิฒัน์กลุ	ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่าน	เป็นกรรมการอิสระ	ทั้งนี้	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร

ท่ีรบัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิท้ังรายไตรมาสและประจ�าปี	คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบ

บัญชีให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่า	จ�าเป็นและเป็นเรือ่งส�าคญัในระหว่างการตรวจสอบบัญชขีอง

บริษัทได้

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

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน	นอกจากนี้	พิจารณา

ความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	

ผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมคีวามเป็นอิสระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	รวมถงึพจิารณา

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอของทรัพยากร	และปริมาณงาน

ตรวจสอบของบรษัิทผูส้อบบัญชีนัน้	รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รบัมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชี

ของบริษัท

5.	 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

ทั้งนี้	ในทางปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการพิจารณางบการเงินประจ�าปี

6.	 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย		

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	และข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

48
รายงานประจำาปี 2557



7.	 พจิารณารายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ของบรษัิท	ซ่ึงมขีนาดรายการท่ีต้องได้รบัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีก�าหนดในกฎหมาย	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	และหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.	 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน	ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ

ภายใน

9.	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

10.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท	ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3)	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(8)	 รายงานอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

12.	 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรอืมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรอืการกระท�าซ่ึงอาจมีผล	

กระทบอย่างมนีบัส�าคญัต่อฐานะการเงนิ	และผลการด�าเนนิงานของบรษัิท	คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษัิท	เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	รายการ

หรือการกระท�าดังกล่าว	ได้แก่

(1)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2)	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 หากคณะกรรมการของบริษัท	 หรือผู้บริหาร	 ไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง	

กรรมการตรวจสอบรายใดนายหนึ่งอาจรายงานว่า	 มีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

49
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



13.	 ด�าเนนิการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีของบรษัิท	ในกรณท่ีีผูส้อบบัญชีพบพฤตกิรรมอันควรสงสยั

ว่า	กรรมการ	ผู้จัดการ	หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้

ในพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่ส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ	ผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จากผู้สอบบัญชี

14.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

15.	 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย	และคณะกรรมการบรษัิทยังคงมีความรบัผดิชอบในการด�าเนนิ

งานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
บริษัทมีกรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น	2	ท่าน	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายเบน		เตชะอุบล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

2 นายฉัตรชัย	ช่อดอกรัก กรรมการพิจารณาการลงทุน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาการลงทุน

1.	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ	ของบริษัทในวงเงินมูลค่าทั้งโครงการไม่เกิน	100	ล้านบาท	ซึ่งเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ที่ก�าหนดในนโยบายลงทุนของบริษัท

2.	 พิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองการลงทุน	 ท่ีมีวงเงินมูลค่าท้ังโครงการ	

เกินกว่า	100	ล้านบาทขึ้นไป	หรือการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายลงทุนของบริษัท

3.	 หน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้บริษัทมิได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของประธานกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการพิจารณาการลงทุน	

แม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะมีอ�านาจอนุมัติการลงทุนในวงเงินไม่เกินโครงการละ	100	ล้านบาท	อย่างไรก็ดี	

ในทางปฏิบัติ	คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะท�าหน้าที่กลั่นกรองโครงการในเบื้องต้น	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนทุกโครงการ	
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายศุภกร	พลกุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2 พล.ต.ท.วีรพงษ์	ชื่นภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3 นายเบน	เตชะอุบล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	 พจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	ซ่ึงรวมถงึค่าตอบแทนรายเดอืน	ค่าเบ้ียประชมุ	โบนสั

ประจ�าปี	และผลประโยชน์อื่นๆ	ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็น

ธรรมและสมเหตุสมผล	และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.	 พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง	เงินรางวัลประจ�าปี	และผลประโยชน์อื่นๆ	

ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	 และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	 โดยมีหลักเกณฑ์หรือ	

วิธีการ	และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล	และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.	 พจิารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	และโครงสร้าง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน	ผลการด�าเนินงานของบริษัท	แนวปฏิบัติใน

อุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนช้ันน�าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิด

ชอบ

5.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการโดยตรงและคณะ

กรรมการมีความรับผิดชอบในการด�าเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก	ทั้งนี้	ประธานกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน	และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดยกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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คณะผู้บริหาร
ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2557	 บริษัทมีคณะผู้บริหารตามนิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์	จ�านวน	7	ท่าน	ดังนี้	

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายเบน	เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายทรงศักดิ์	อังกุระวรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานโครงการ

3. นายฉัตรชัย	ช่อดอกรัก รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบัญชีการเงิน

4. นางสาวจริยกรณ์	โสดาธันยพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานการขายและการตลาด

5. นางสาวเจแอล	อังเคอเจี่ย รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนา

6. นางสาวอรสรวง	สุธีรสกุล รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานปฏิบัติการ

7. นางสาวกิติมา	กฤติยาโชติปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานการตลาด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.	 เป็นผู้ก�ากับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	และการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ	ให้เป็นไปตาม

นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ	ของ

บริษัท	 ตลอดจนก�ากับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 นโยบาย	 ระเบียบ	

ข้อก�าหนด	ค�าสั่ง	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่นๆ	ของบริษัท

ทุกประการ	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

2.	 มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนประธานเจ้าหน้าที่

บริหารได้	 โดยการมอบอ�านาจช่วง	 และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ

และ/หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	ค�าสั่ง	หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัท	และ/หรือบริษัทได้

ก�าหนดไว้

3.	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	 ท้ังนี้	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ	

ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท	และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษัท

4.	 พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	และสัญญาต่างๆ	ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท

รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท�าสัญญาดังกล่าว

5.	 พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัท	การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี	 เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6.	 พิจารณาจัดสรร	 เงินบ�าเหน็จ	 เงินรางวัล	หรือผลตอบแทนต่างๆ	ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท	หรือบุคคลใดๆ	ที่กระท�ากิจการให้บริษัท

52
รายงานประจำาปี 2557



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

(1)	 รายการประเภทสนิทรพัย์หรอืบรกิารกบับุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยมขีนาดรายการไม่เกนิ	1	ล้านบาท		

หรือไม่เกินร้อยละ	0.03	ของ	NTA	(จ�านวนที่สูงกว่า)

(2)	 รายการประเภทความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 โดยมีขนาดรายการไม่เกิน	

100	ล้านบาท	หรือไม่เกินร้อยละ	3	ของ	NTA	(จ�านวนที่สูงกว่า)

(3)	 การขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์	เฟอร์นิเจอร์	เครื่องใช้ส�านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	ที่มีวงเงินไม่เกิน	10	

ล้านบาทต่อครั้ง	เป็นต้น

(4)	 การอนุมัติในการท�าลายทรัพย์สิน	 หรือการตัดหนี้สูญ	 หรือการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีโดยไม่มี

มูลค่าซากในวงเงินไม่เกิน	10	ล้านบาท

8.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ	ไป

	 ท้ังนี	้การมอบหมายอ�านาจ	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารนัน้	จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วง	ที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	

หรอืบรษัิทย่อย	เว้นแต่เป็นการอนมัุตริายการท่ีเป็นลกัษณะการด�าเนนิธรุกรรมการค้าปกตท่ัิวไปของบรษัิท	และ

มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัท	ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ

ไว้	ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และข้อบังคบั	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัท
ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	9/2557	เมือ่วนัท่ี	9	กรกฎาคม	2557	มมีตแิต่งตัง้นายฉัตรชยั	ช่อดอกรกั	ด�ารงต�าแหน่ง

เลขานกุารบรษัิท	ซ่ึงบุคคลดงักล่าว	เป็นบุคคลผูท้รงคณุวฒุ	ิมคีวามรูค้วามสามารถ	มปีระสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์และเป็น

ผูม้คีวามรบัผดิชอบท่ีจะปฏบัิตหิน้าท่ี	เลขานกุารบรษัิทได้	ท้ังนี	้เพ่ือให้การด�าเนนิงานของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมาย	และ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.	 เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท	 ในการประสานงานเพ่ือให้การจัดประชุมกรรมการบริษัท	 และการจัด

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ

ของบริษัทแนวปฏิบัติท่ีดี	 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ		

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	เป็นต้น

2.	 ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 ของบริษัท	 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงานก�ากับ

ดูแลอื่น	ที่เกี่ยวข้อง
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3.	 ให้ค�าปรึกษาเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารองค์กร	 ในส่วนท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท	

กฎและระเบียบของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมท้ังข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	รวมถึงหน้าที่การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ

บริษัท	 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และรายงานประจ�าปี	 ของบริษัท	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร	เป็นต้น

5.	 ดูแลกิจกรรมต่างๆ	 ของคณะกรรมการ	 เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ

ประสิทธิผล	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	ท้ังนี	้ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้ี

อ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหิต	หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลกัษณะท่ีเป็น	บิดา	มารดา	

คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้ง	คู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือ	บริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง	 ในลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น	

รายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	

บรษัิทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนติบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปี	ก่อนวันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	

และไม่เป็น	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบ

บัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
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7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น	เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	ผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้น

ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการคดัเลอืกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรษัิท	จะคดัเลอืกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน	ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง	ทั้งนี้	 จะพิจารณาคัดเลือก

โดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	วิสัยทัศน์	และความน่าเชื่อถือ	รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้าน

ทักษะวิชาชีพ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	โดยบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

1.	 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร	 และกรรมการของ

บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด

2.	 การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2)	 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวน

กรรมการในขณะนั้น	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุด

กับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนนั้น	 ให้จับ

สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไป	ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้	เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง	

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4.	 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล	เบี้ยประชุม	บ�าเหน็จ	โบนัส	หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน	ตามข้อบังคบัหรือตามท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นจะอนมัุต	ิซ่ึงอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรอื

วางเป็นหลักเกณฑ์	และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ	ไป	หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง	ก็ได้	

และนอกจากนั้น	ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ	ตามระเบียบของบริษัท	ทั้งนี้	สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบ

กระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท	 ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

5.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท	 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท	

และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
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6.	 ในกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการเลอืกบุคคลซ่ึง

มคีณุสมบัต	ิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ�ากดั	และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	เว้นแต่วาระของกรรมการ

ผู้นั้น	จะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งของกรรมการได้

เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน	 โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7.	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.	 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและ

จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ง		

คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า	3	ท่าน	โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท	

และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ	3	 ปี	 แต่อาจได้รับการแต่งตั้ง	 โดยคณะกรรมการบริษัทหรือ	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด�ารงต�าแหน่งอีกต่อไปได้	โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์	

ด้านบัญชีและการเงินท่ีเพียงพอ	 ซ่ึงสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้	 อีกท้ัง	

พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท

การเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

เป็น	ผู้แต่งตั้ง	คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	ก�าหนดให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในวาระคราวละ	3	ปี	แต่อาจได้รับการแต่งตั้ง	โดยคณะกรรมการบริษัท

หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นให้ด�ารงต�าแหน่งอีกต่อไปได้	โดยกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	จะพจิารณาจากคณุสมบัติ

ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท	ทักษะความเชี่ยวชาญใน

ด้านกฎหมาย	ความเช่ียวชาญในการก�าหนดโครงสร้างการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยบรษัิทได้มีการใช้ฐานข้อมูล

จากบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประกอบการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในองค์กร	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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ค่าตอบแทน
1. กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ที่เป็นตัวเงิน	ในปี	2557	เป็นจ�านวน	3,940,000	บาท	ซึ่ง

แบ่งเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	1,320,000	บาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนเงิน (บาท)

1.	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ 600,000

2.	นายสดาวุธ	เตชะอุบล	 รองประธานกรรมการ 360,000

3.	นายศุภกร	พลกุล	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน	และกรรมการอิสระ

480,000

4.	พล.ต.ต.วีรพงษ์	ชื่นภักดี กรรมการตรวจสอบ	กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	และ

กรรมการอิสระ

420,000

5.	นายชู	เฟ็ง	เช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 420,000

6.	นายกวินธร	อัตถากร กรรมการอิสระ 360,000

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

8.	นายจิรศักดิ์	ผ่องหทัยกุล	 กรรมการ	 360,000

9.	นายเบน	เตชะอุบล กรรมการ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และประธาน

กรรมการพิจารณาการลงทุน

240,000

10.	นางสาวเจแอล	อัง	เคอเจี่ย กรรมการ 240,000

2. ผู้บริหาร

ในปี	2557	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน	 โบนัส	 และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เป็น

จ�านวนเงินรวม	18,980,007	บาท	
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อายุ 68	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-		 Anti-Corruption	for	Executive	Program	รุ่นที่	7/2556	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)

-	 ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	14/2555

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	63/2550	สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการตลาด	รุ่นที่	14/2555

-	 ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	Michigan	State	University,	

USA

-	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	Humanities	จาก	Schiller	International	University

-	 ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ บรษัิทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากดั	(มหาชน)

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท	บางจากปิโตรเลี่ยม	จ�ากัด	(มหาชน)

2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

2553	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท	สปอร์ตแอนด์รีครีเอชั่น	

เอ็นเตอร์ไพร์ซ	จ�ากัด

2550	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2550	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ

2546	-	2549 เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงลอนดอน	

สหราชอาณาจักร	และเอกอัครราชทูต	

ณ	กรุงดับลิน	สาธารณรัฐไอร์แลนด์

กระทรวงการต่างประเทศ

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธานกรรมการ
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อายุ 62	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	12/2554

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	66/2550	สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

-	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-	 Honorable	Degree	(Business	Administration),	Kensington	University,	California,	USA.

-	 ประกาศนียบัตร	Commerce	Davis	School,	Brighton,	UK

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

17.38

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

บิดาของนายเบน	เตชะอุบล

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ	

(องค์กรของสาธารณรัฐประชาชนจีน)

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ซีจีดี	ดาต้า	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด

2555	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็ม	เอฟ	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย

2553	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ซินเสียนเยอะเป้า	จ�ากัด

2552	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2552	-	2555 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็ม	เอฟ	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)

2551	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด

2551	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	โฮเต็ล	จ�ากัด	

2551	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	เออร์เบิร์น	รีสอร์ท	โฮเต็ล	จ�ากัด

2549	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	บ้านไร่เตชะอุบล	จ�ากัด

2549	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	โพรฟิท	เวนเจอร์ส	จ�ากัด

2548	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แบงค็อค	ดีเวลล็อปเม้นท์	จ�ากัด	

2547	-	2556 กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	ดีเวลล็อปเม้นท์	กรุ๊ป	จ�ากัด

2537	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด

นายสดาวุธ เตชะอุบล
รองประธานกรรมการ

59
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



อายุ 56	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	19/2547

-	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	69/2549

-	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	16/2550	

-	 Role	of	The	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	13/2554	

-	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

-	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	กฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2549	-	2556 กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท	เอ-โฮสต์	จ�ากัด

2548	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท.ไลฟ์	อินคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	

และประธานกรรมการสรรหา

2544	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท	กรุงไทยกฎหมาย	จ�ากัด

2543	-	ปัจจุบัน กรรมการและอุปนายก สมาคมอัสสัมชัญ	(สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ)

2540	-	2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท	สวนปาล์มฟาร์มนก	จ�ากัด

2539	-	2556 กรรมการ บริษัท	รีเลติ้ง	บิสซิเนส	จ�ากัด

2537	-	2556 กรรมการ บริษัท	บ้านเกาะริมน�้า	จ�ากัด

2532	-	2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท	ไทยเน็กซ์	จ�ากัด

บริษัท	แลนด์มาร์ค	ดีเวลล็อปเม้นท์	กรุ๊ป	จ�ากัด

2537	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด

นายศุภกร พลกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
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อายุ 56	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	86/2553

-	 Role	of	The	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	13/2554	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)

-	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

-	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2556	-	ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ	ผู้บังคับบัญชาต�ารวจภูธร	

ภาค	4

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2555	-	2556 รองผู้บัญชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการต�ารวจ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2554	-	2555 รองผู้บัญชาการ	ผู้บังคับบัญชาต�ารวจภูธร

ภาค	8

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2554	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2554	–2556 ที่ปรึกษากฎหมาย	และการบริหาร บริษัท	ปอแก้ว	วิศวกรรม	จ�ากัด

2554	-	2556 กรรมการ บริษัท	ไทยฮั้วยางพารา	จ�ากัด	(มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ฟูสิน	อุตสาหกรรมการเหมืองแร่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

2553	-	2554 รองผู้บัญชาการ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

ผู้บังคับบัญชาต�ารวจภูธรภาค	1

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

2552	-	2553 รองผู้บัญชาการ	ส�านักงานงบประมาณ

และการเงิน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
กรรมการตรวจสอบ 

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



อายุ 47	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	123/2552

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	 ปริญญาตรี	Science	in	Electrical	Engineering,	The	Cooper	Union,	USA.

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2548	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท	มาร์จินอล	จ�ากัด

นายชู เฟ็ง เช
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
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อายุ 40	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Certification	Program(DCP)	 รุ่นที่	123/2552	 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	 ปริญญาตรี	Mechanical	Engineering	with	Business	Management	(Hons),	University	of	Sussex	

Brighton,	United	Kingdom

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท	พรเูดน็เชียล	ประกนัชีวติ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท	เอคโค่	360	จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	อาร์ทลิงค์	จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท	พรเูดน็เชียล	ประกนัชีวติ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ–ท่านผู้หญิงแส	อัตถากร	

เพื่อการศึกษาและวิจัย

2549 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท	โอโซน	เทคโนโลยี	จ�ากัด

นายกวินธร อัตถากร
กรรมการอิสระ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



อายุ 36	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	123/2552	สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA),	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	 ปริญญาตรี	ด้านกฎหมาย	(LLB),	University	of	New	South	Wales,	ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

-	 ปริญญาตรี	Commerce	(BCOM),	University	of	New	South	Wales,	ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

13.981

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

บุตรของนายสดาวุธ	เตชะอุบล

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	เจ้าพระยา	เอสเตต	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	บีซีอีจี	คันทรี่	กรุ๊ป	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	โฮเต็ล	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	วอเตอร์ฟร้อนท์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	เออร์เบิร์น	รีสอร์ท	โฮเต็ล	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ซีจีดี	ดาต้า	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด

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

2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	สินปารมี	จ�ากัด

2549	-	2553 กรรมการ บริษัท	บ้านไร่เตชะอุบล	จ�ากัด

2549	-	2553 กรรมการ บริษัท	โปรฟิท	เวนเจอร์	จ�ากัด

2549	-	2553 กรรมการ บริษัท	แลนด์มาร์ค	ดีเวลล็อปเม้นท์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

2548	-	2553 กรรมการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด

2548	-	2553 กรรมการ บริษัท	เอเซีย	โซน	เวนเจอร์	จ�ากัด	

2548	-	2553 กรรมการ บริษัท	แบงค็อค	ดีเวลล็อปเม้นท์	จ�ากัด

2548	-	2553 กรรมการ บริษัท	อีดีพี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด

นายเบน เตชะอุบล
กรรมการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

64
รายงานประจำาปี 2557



อายุ 44	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	89/2554	สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ	บริษัทไทย	(IOD)

-	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

3.85

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล
กรรมการ

65
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



อายุ 62	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาโท	หลักสูตรบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2555 รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

2554 เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

2552 รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

2551 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ

ฝ่ายยุทธบริการ

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
กรรมการอิสระ
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อายุ 34	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาโท	สาขา	MBA	Imperial	College	London

-	 ปริญญาตรี	สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	University	College	London

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2552 Business	development Credit	Suisse

2548	-	2551 Strategy,	Merger	&	Acquisitions Citigroup

นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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อายุ 33	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	สาขา	Business	Modeling	and	Analysis	มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ซีจีดี	ดิจิตอล	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด

2557	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ซีจีดี	ดาต้า	จ�ากัด

2552	-	2555 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท	ออสสิริส	จ�ากัด

นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก
เลขานุการบริษัท 

รองกรรมการผุ้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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อายุ 56	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 ปริญญาตรีบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานโครงการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2550	-	2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท	ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

นางสาวจริยกรณ์ โสดาธันยพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

69
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



อายุ 45	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	 Master	of	Computer	Science	University	of	Illinois	at	Urbana-Champaign,	USA

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	2557 ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท	รอยเตอร์	ซอฟท์แวร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

2542	-	2552 ผู้จัดการ บริษัท	เอคเซนเชอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

นางสาวอรสรวง สุธีรสกุล
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
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อายุ 44	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557-	2558 รองกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายโครงการ บริษัท	คันทรี่กรุ๊ปดีเวลล๊อปเม๊นท์จ�ากัด(มหาชน)

2553	-	2557 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายโครงการ บริษัท	แปลนเอสเตท	จ�ากัด

นายทรงศักดิ์ อังกุระวรานนท์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
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นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

อายุ 42	ปี

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด

-	Master	of	Science	in	Real	EstateThammasart	University

-	Master	of	Business	Administration	University	Of	Baltimore,	U.S.A.
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการขาย บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2549	-	2557 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”	หรือ	“CGD”)	ที่

อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมนียัส�าคญั	และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง	สามารถสรปุได้ดงันี้

ความเสี่ยงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ความเสี่ยงของโครงการเจ้าพระยา เอสเตต
 1) ความเสี่ยงของความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

โครงการเจ้าพระยา	 เอสเตตเป็นโครงการขนาดใหญ่	 ท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ	 จึงจ�าเป็น

ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนหลากหลายทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	 การออกหุ้นเพิ่มทุน	 รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนจากการ

ขายคอนโดมเีนยีมก่อนสร้างเสรจ็	ซ่ึงหากบรษัิทไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนท่ีเพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการท่ีบรษัิท

ก�าหนดไว้	ก็อาจส่งผลกระทบต่อแผนการด�าเนินงานและผลประกอบการได้

อย่างไรกด็	ีผู้บรหิารมีความม่ันใจว่าบรษัิทจะสามารถหาเงนิลงทุนได้ตามเป้าหมาย	เนือ่งจากบรษัิทมกีารวางแผนทางการ

เงินอย่างรัดกุม	โดยค�านึงถึงเงินสดหมุนเวียนภายในโครงการและประเมินความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนของบริษัท

อยู่เสมอ	 ทั้งนี้บริษัทมีแผนในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดยจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างอาคารชุดที่อยู่อาศัยก่อนและเปิด

ขายโครงการก่อนสร้างเสรจ็	ซ่ึงบรษัิทจะมีเงนิทุนหมนุเวียนเบ้ืองต้นเพียงพอส�าหรบัการก่อสร้างอาคารชุดท่ีอยู่อาศยั	และ

รายได้จากโครงการดังกล่าวจะเป็นเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างส่วนโรงแรมต่อไป	นอกจากนี้	บริษัทวางแผนทางการเงิน

โดยค�านึงถึงสัดส่วนของหนี้ต่อทุน	(D/E)	อย่างเหมาะสม	ซึ่งผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถระดมทุนด้วยการออกหุ้น

เพิม่ทุนได้ตามแผน	เนือ่งจากมนีกัลงทุนและกองทุนท่ีลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์หลายรายแสดงความสนใจท่ีจะลงทุน

ในโครงการเจ้าพระยา	 เอสเตต	 ในขณะเดียวกัน	 บริษัทได้เข้าท�าบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นในการสนับสนุนทางการเงินให้

โครงการเจ้าพระยา	เอสเตต	กับ	Export-Import	Bank	of	China	วงเงิน	374	ล้านเหรียญสหรัฐ

 2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ

บริษัทมีการจัดท�าประมาณการค่าก่อสร้างของโครงการไว้แล้ว	 แต่เนื่องจากโครงการท้ังโครงการจะใช้เวลาก่อสร้างท้ังสิ้น

ประมาณ	4	ปี	ถ้าหากบริษัทไม่สามารถควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	ค่าก่อสร้างโครงการอาจจะมี

การเปลีย่นแปลงไปจากท่ีบรษัิทคาดการณ์ไว้	ซ่ึงจะส่งผลต่อมูลค่าผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในการลงทุน

อย่างไรกด็	ีในการประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการ	บรษัิทมกีารตัง้ค่าเผ่ือส�าหรบัต้นทุนท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึน	ซ่ึงผู้บรหิาร

คาดว่าเพียงพอ	 นอกจากนี้	 ผู้บริหารมีความม่ันใจว่าต้นทุนการพัฒนาโครงการจะไม่แตกต่างเกินกว่าท่ีประมาณการไว	้

เนื่องจากบริษัทจะก�าหนดราคาวัสดุก่อสร้างรวมไว้กับสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง	 ส�าหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการซ่ึง

บริษัทจัดหาเองจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้จ�าหน่ายหลายราย	และก�าหนดราคาซื้อขายคงที่	ณ	วันท�าสัญญา	เพื่อให้

ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด	ดังนั้น	ท�าให้ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ	บริษัทไม่ต้องรับความเสี่ยงจาก
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ความผันผวนดังกล่าว	นอกจากนี้	ทีมงานส�าหรับการพัฒนาโครงการ	เป็นทีมงานที่มีผลงานและเป็นที่ยอมรับ	จึงสามารถ

ลดความเสี่ยงไปได้ในระดับหนึ่ง

 3) ความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

บรษัิทด�าเนนิการก่อสร้างโดยการว่าจ้างผูร้บัเหมาจากภายนอก	หากผู้รบัเหมาส่งมอบงานล่าช้า	หรอืผู้รบัเหมาส่งมอบงาน

ท่ีคณุภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบรษัิท	บรษัิทอาจไม่สามารถควบคมุต้นทุนได้และอาจจะท�าให้โรงแรมไม่ได้มาตรฐาน

เพียงพอส�าหรับการเป็นโครงการคอนโดมีเนียมและโรงแรมระดับหรู

อย่างไรก็ดี	 บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้รับเหมาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง	 โดยในการคัดเลือก	

ผู้รับเหมาบริษัทจะพิจารณาความสามารถของผู้รับเหมาโดยดูจากผลงานในอดีต	 และจะช�าระเงินค่าก่อสร้างให้แก	่

ผู้รับเหมาเป็นงวดตามงานที่แล้วเสร็จจริง	และตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง	โดยที่ควบคุมให้ไม่มีการเบิกงวดงาน

เกินกว่าปริมาณงานท่ีแล้วเสร็จ	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท	 และผู้บริหารก่อสร้างโครงการ

ท่ีมีความเช่ียวชาญ	 ซ่ึงได้รับการว่าจ้างจากบริษัท	 เข้าไปตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพงาน

ของผู้รับเหมาแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง	 จึงท�าให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาก่อสร้าง	 ควบคุมต้นทุน	 และ

คุณภาพของงานได้

 4) ความเสี่ยงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ

บริษัทมีการท�าประมาณการการขายโครงการคอนโดมีเนียม	และก�าหนดราคาของห้องพักของโรงแรมทั้งสองไว้	 แต่หาก

บริษัทไม่สามารถขายโครงการและห้องพักได้จ�านวนหรือราคาตามท่ีคาดการณ์ไว้อาจจะส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของ

โครงการได้

อย่างไรก็ดี	 ในส่วนของโครงการโฟร์ซีซ่ันส์	 ไพรเวท	 เรสซิเด้นซ์	 กรุงเทพ	 ณ	 แม่น�้าเจ้าพระยาบริษัทมีแผนจะร่วมกับ

บริษัทท่ีเป็นนายหน้าทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงท่ีมีเครือข่ายลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ	 และมีทีมขาย

ท่ีมีประสบการณ์และความช�านาญ	 ดังนั้นจึงเช่ือได้ว่า	 จะสามารถขายคอนโดมีเนียมได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้	 ในส่วน

ของการขายโรงแรมนั้นผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถหาลูกค้าเข้ามาพักได้ตามประมาณการณ์	 เนื่องจากโรงแรม	

แต่ละแห่งมีการออกแบบและก�าหนดราคาท่ีเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี	 ประกอบกับเครือโรงแรม	

ท้ังสองแห่งมีศักยภาพในการบริหารโรงแรมสูงและมีฐานลูกค้าท่ีแข็งแกร่ง	 ซ่ึงจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การขายห้องพัก	

เป็นไปตามประมาณการที่บริษัทคาดการณ์ไว้ได้	

 5) ความเสี่ยงด้านธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เนื่องจากธุรกิจประเภทโรงแรมมีความสัมพันธ์กับจ�านวนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	ดังนั้น	ปัจจัยความเสี่ยง

จากภายนอกที่ท�าให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้	เช่น	การก่อการร้าย	

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน	ภัยธรรมชาติ	รวมถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ	และ

ภาวะเศรษฐกจิถดถอยท่ัวโลก	อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณนกัท่องเท่ียวในประเทศและนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ

ที่ก�าลังจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	ซึ่งผลกระทบนี้	ส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะกับโครงการเท่านั้น	แต่รวมถึง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน

อย่างไรกด็	ีผูบ้รหิารมีความม่ันใจในศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิท	เนือ่งจากมีผูบ้รหิารโรงแรมระดบัโลกท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ	เป็นผู้ด�าเนินการบริหารโรงแรม	ประกอบกับมีท�าเลที่ตั้งที่ดี	และมีจุดขายที่โดดเด่น	จึงมั่นใจได้ว่าโครงการของ

บริษัทจะเป็นที่ต้องการและได้รับการตอบรับอย่างดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	
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ความเสี่ยงของโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์
 1) ความเสี่ยงของความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ 

ในการก่อสร้างโครงการอิลีเม้นท์	 ศรีนครินทร์	 บริษัทจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก	 ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถจัดหา

แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการท่ีบริษัทก�าหนดไว้	 ก็อาจส่งผลกระทบต่อแผนการด�าเนินงานและผล

ประกอบการได้

อย่างไรก็ดี	 ผู้บริหารได้ค�านึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงแบ่งการก่อสร้างโครงการออกเป็นโครงการย่อย	 เพ่ือให้เกิดความ

ยืดหยุ่นในการก่อสร้างและการขาย	 รวมท้ังมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างแต่ละโครงการ	 และสามารถ

ลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

 2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ

ในการก่อสร้างโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขายนัน้	ราคาวสัดกุ่อสร้างเป็นต้นทุนหลกัท่ีส�าคญั	โดยในช่วงท่ีผ่านมาราคาวสัดุ

ก่อสร้างมกีารปรบัตวัสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งจากมคีวามต้องการวสัดกุ่อสร้างท่ีเพิม่มากข้ึนประกอบกบัความผนัผวนของ

ราคาน�า้มัน	และสนิค้าโภคภณัฑ์ต่างๆ	ท่ีปรบัราคาเพิม่สงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการนัน้

อาจจะท�าให้การประมาณการต้นทุนและการก�าหนดราคามคีวามผดิพลาด	อันจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตได้

อย่างไรก็ดี	บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายความเสี่ยงดังกล่าว	โดยการก�าหนดราคาวัสดุก่อสร้างรวม

ไว้ในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง	ท�าให้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ	บริษัทไม่ต้องรับความเสี่ยง

จากความผนัผวนดงักล่าว	จงึลดความเสีย่งไปได้ในระดับหนึง่	นอกจากนีบ้รษัิทยังมนีโยบายช�าระเงนิค่าก่อสร้างให้แก่ผูร้บั

เหมาเป็นงวดตามผลงานท่ีแล้วเสร็จจริงและตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง	 โดยท่ีควบคุมให้ไม่มีการเบิกงวดงาน

เกินกว่าปริมาณงานที่แล้วเสร็จ	 จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมต้นทุน	 รวมทั้งควบคุมระยะเวลาก่อสร้าง	 และ

คุณภาพของงานได้

 3) ความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทด�าเนินการก่อสร้างโดยการว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก	 หากผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า	 หรือผู ้รับเหมา	

ส่งมอบงานท่ีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท	 บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมต้นทุนและมาตรฐานคุณภาพ	

ผลงานได้

อย่างไรก็ดี	 บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้รับเหมาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง	 โดยในการคัดเลือก	

ผู้รับเหมาบริษัทจะพิจารณาความสามารถของผู้รับเหมาโดยดูจากผลงานในอดีต	 และจะช�าระเงินค่าก่อสร้างให้แก	่

ผู้รับเหมาเป็นงวดตามงานที่แล้วเสร็จจริง	และตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง	โดยที่ควบคุมให้ไม่มีการเบิกงวดงาน

เกินกว่าปริมาณงานที่แล้วเสร็จ	นอกจากนี้	บริษัทยังมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท	และผู้บริหารก่อสร้างโครงการที่มี	

ความเชี่ยวชาญ	 ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัท	 เข้าไปตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของ

ผูร้บัเหมาแต่ละรายอย่างต่อเนือ่ง	จงึท�าให้มัน่ใจได้ว่าบรษัิทสามารถควบคมุระยะเวลาก่อสร้าง	ควบคมุต้นทุน	และคุณภาพ

ของงานได้

 4) ความเสี่ยงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ

โครงการอิลีเม้นท์	ศรีนครินทร์	ได้มีการก�าหนดราคาขายและระยะเวลาขายโครงการย่อยแต่ละโครงการเอาไว้แล้ว	เพื่อให้

สอดคล้องกบัการก่อสร้างแต่ละโครงการ	ท้ังนีห้ากบรษัิทไม่สามารถขายได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้	อาจจะส่งผลให้การก่อสร้าง

โครงการย่อยต้องหยุดชะงักลง
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อย่างไรกด็	ีผูบ้รหิารมคีวามม่ันใจว่าโครงการอิลเีม้นท์	ศรนีครนิทร์	จะได้รบัการตอบรบัจากลกูค้าอย่างดเีนือ่งจากมีจดุขาย

และแผนการขายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ประกอบกับตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี	ใจกลางศรีนครินทร์	ในรูปแบบรีสอร์ท	

ซ่ึงจะส่งผลให้บรษัิทสามารถขายโครงการได้ตามประมาณการท่ีวางไว้	ท้ังนี	้ภายหลงัจากเปิดขายโครงการมีการตอบรบัท่ีดี

จากลูกค้าที่เข้าชมห้องตัวอย่างที่ส�านักงานขาย	ซึ่งส่งผลให้มียอดขายอย่างต่อเนื่อง	และได้เปิดขาย	3	เฟส	จากทั้งหมด	4	

เฟสแล้ว	รวมถงึมีการปรบัแผนโฆษณาประชาสมัพันธ์	และโปรโมช่ันการขายให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้า

อย่างสม�่าเสมอ	ดังนั้น	ผู้บริหารคาดว่าจะสามารถปิดการขายโครงการได้ตามเป้าหมาย	

ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจการเงินและนโยบายจากภาครัฐ
 1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ความเคลือ่นไหวของอัตราดอกเบ้ียมผีลกระทบต่อบรษัิท	ในกรณท่ีีดอกเบ้ียปรบัตวัสงูข้ึนลกูค้าจะชะลอการซ้ือลง	เนือ่งจาก

ต้นทุนการซ้ืออสงัหารมิทรพัย์ของลกูค้าสงูข้ึน	รวมถงึในด้านของต้นทุนทางการเงนิ	เนือ่งจากบรษัิทต้องได้รบัการสนบัสนนุ

จากสถาบันการเงินในรูปของเงินกู้	เพื่อน�ามาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ดี	บริษัทมีการวางแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น	โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับ

ธนาคารพาณชิย์หลายแห่ง	เพือ่เปรยีบเทียบข้อเสนอท่ีมต้ีนทุนเหมาะสมท่ีสดุ	รวมท้ังสร้างพนัธมิตรกบันกัลงทุนและกองทุน

อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ	ทั่วโลก	นอกจากนี้	การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นอีกช่องทาง

หนึ่ง	ท�าให้บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาโครงการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

 2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลต่อต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิโครงการของบรษัิทโดยตรง	เช่น	ข้อบังคับของผงัเมอืงเรือ่งอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพ้ืนท่ีท่ีดนิ	

(FAR)	นโยบายการก�าหนดพืน้ท่ีส่วนกลาง	ขอบเขตการประเมินและการจดัท�ารายงานผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	(EIA)	ฯลฯ	

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

อย่างไรก็ดี	 บริษัทได้ลดความเสี่ยงในเร่ืองดังกล่าวโดยบริษัทมีการท�าการส�ารวจและจัดท�าการศึกษาถึงข้อจ�ากัดและ

ข้อก�าหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้บริษัทสามารถเตรียมรับกับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสามารถวางแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจ

ต่อไป
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ลักษณะรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย	ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี	2557	สิ้นสุด	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	2557	โดยมีรายละเอียดในสาระส�าคัญ	ดังนี้

1) นายเบน เตชะอุบล

ลักษณะความสัมพันธ์	:	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	จ�านวน	1,025,693,333	หุ้น	คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	13.98	ของทุนช�าระแล้ว	และเป็นกรรมการ	รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

ลักษณะของรายการ

ประเภท

รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท)

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

มูลค่ารายการ

ในปี 2557

ยอดคงค้าง 

ณ สิ้นปี 2557

1.	ค่าจองซื้อ	ค่าท�าสัญญาจะซื้อ

จะขายและค่างวด	ในการซื้อห้อง

ชุด	โครงการอิลีเม้นท์	ศรีนครินทร์	

จ�านวน	1	ยูนิต	

เงินมัดจ�า

เงินรับล่วงหน้า

60,000.00

222,992.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่ารายการ	

ดังกล่าวเป็นไปตามราคา

ขายห้องชุดที่ก�าหนดและ

มีเงื่อนไขที่เป็นปกติ	

เช่นเดียวกับการท�า

รายการกับบุคคลที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน
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2) นายสดาวุธ เตชะอุบล

ลักษณะความสัมพันธ์	:	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	จ�านวน	925,000,000	หุ้น	คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ	13.25	ของทุนช�าระแล้ว	เป็นกรรมการของบรษัิท	และเป็นบิดาของนายเบน	เตชะอุบล	กรรมการและผูถ้อืหุ้น	

รายใหญ่ของบริษัท	

ลักษณะของรายการ

ประเภท

รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท)

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

มูลค่ารายการ

ในปี 2557

ยอดคงค้าง 

ณ สิ้นปี 2557

1.	ค่าจองซื้อ	ค่าท�าสัญญาจะ

ซื้อจะขายและค่างวด	ในการ

ซื้อห้องชุด	โครงการอิลีเม้นท์	

ศรีนครินทร์	จ�านวน	9	ยูนิต	

				

เงินมัดจ�า

เงินรับล่วงหน้า

	540,000.00

1,400,952.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่ารายการ	

ดังกล่าวเป็นไปตามราคา

ขายห้องชุดที่ก�าหนดและ

มีเงื่อนไขที่เป็นปกติ	เช่น

เดียวกับการท�ารายการ

กับบุคคลที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้อง

2.	ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินให้

แก่นายสดาวุธ	เตชะอุบล

ณ	วันที่	10	กุมภาพันธ์	2557	

บริษัทจ่ายดอกเบี้ยที่บริษทได้

กู้ยืมเงิน	จ�านวน	40,000,000	

บาท	ให้แก่นายสดาวุธ	อัตรา

ดอกเบี้ย	7%	ต่อปี	ครบก�าหนด

ช�าระเงินคืนวันที่	8	สิงหาคม	

2557	รวม	179	วัน			

ดอกเบี้ยจ่าย 1,373,150.68 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่ารายการ	

ดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่เป็นปกติ	

เช่นเดียวกับการท�า

รายการกับบุคคลที่ไม่มี

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์	:	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	2	คน	คือ	นายสดาวุธ	เตชะอุบล	และ	พล.ต.ท.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	และ

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	คือ	นายสดาวุธ	เตชะอุบล	ถือหุ้น	CGS	ทางอ้อม	โดยถือหุ้นผ่านบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์		

จ�ากัด	(มหาชน)	(CGH)	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2557	 คิดเป็นจ�านวน	302,245,163	 หุ้น	 หรือร้อยละ	11.78	 ของทุน	

จดทะเบียนช�าระแล้ว

ลักษณะของรายการ

ประเภท

รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท)

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

มูลค่ารายการ

ในปี 2557

ยอดคงค้าง 

ณ สิ้นปี 2557

1.	บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ออกหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้าให้แก่	CGS	

เป็นการจ่ายค่า	Underwriting	Fee	

เพื่อเป็นผู้จัดจ�าหน่ายหุ้นกู้	วงเงิน

ไม่เกิน	1,500	ล้านบาท	CGS	เรียก

เก็บค่าธรรมเนียม	1%	ของมูลค่า	

หุ้นกู้	(500	ล้านบาท)

ค่าธรรมเนียม

จ่ายล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม

การออกหุ้นกู้

1,125,546.44

4,224,453.56 คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็น

ไปตามสัญญาที่ตกลง

กันและมีเงื่อนไขที่เป็น

ปกติเช่นเดียวกับการท�า

รายการกับบุคคลที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	

อัตราดอกเบี้ยส�าหรับ

ตั๋วแลกเงิน	เป็นอัตราที่

ต�่ากว่าการกู้ยืมเงินจาก

สถาบันการเงิน	และ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้า

ประกัน

2.	บริษัทออกตั๋วแลกเงินให้แก่	CGS	

จ�านวน	80	ล้านบาท		

ครบก�าหนดช�าระคืนในวันที่		

5	กันยายน	2557	จ่ายคืนเงินต้น

เรียบร้อยแล้ว	ดอกเบี้ยจ่ายเป็นของ

เดือนมกราคม	–	กันยายน	2557

ดอกเบี้ยจ่าย 3,625,403.88

3.	บริษัทวางเงินประกันซื้อหลัก

ทรัพย์ให้แก่CGS	

เงินประกัน	

ซื้อหลักทรัพย์

10,076,556.93

4.	บริษัทรับดอกเบี้ยจาก	CGS	เป็น	

ดอกเบี้ยจากเงินประกันหลักทรัพย์	

อัตราดอกเบี้ย	เดือนมกราคม	

1.50%	และอัตราดอกเบี้ยเดือน

กุมภาพันธ์	–	ธันวาคม	1.25%	

ดอกเบี้ยรับ 50,439.27
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4) บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (“MFH”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ลงทุนในกิจการอื่น

ลักษณะความสัมพันธ์	:	มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายสดาวุธ	เตชะอุบล	กรรมการของบริษัท	และ	CGS	ซึ่ง	CGS	เป็น	

ผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี	จ�ากดั	(มหาชน)	(“MFC”)	โดย	MH	เป็นบรษัิทย่อยของ	MFC	

ลักษณะของรายการ

ประเภท

รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท)

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

มูลค่ารายการ

ในปี 2557

ยอดคงค้าง 

ณ สิ้นปี 2557

1.	บริษัทออกตั๋วแลกเงินให้แก่		

MFH	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2556	

จ�านวนเงิน	100	ล้านบาท	ระยะเวลา	

270	วันเงินต้นครบก�าหนดวันที่		

5	กันยายน	2557	อัตราดอกเบี้ย	

ร้อยละ	9.25	ต่อปี	

ตั๋วแลกเงิน 100,000,000 คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็น

ไปตามสัญญาที่ตกลง

กันและมีเงื่อนไขที่เป็น

ปกติเช่นเดียวกับการท�า

รายการกับบุคคลที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้อง
2.	บริษัทรับเงินตามตั๋วแลกเงิน	

พร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้	MFH	ตาม	

ตั๋วแลกเงินฉบับครบก�าหนดวันที่		

5	กันยายน	2557

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย

ล่วงหน้า

15,612,289.72

4,938,244.64

3.	บริษัทออกตั๋วแลกเงินให้แก่	MFH

•	 ออกวันที่	5	กันยายน	2557	

จ�านวนเงิน	100	ล้านบาท	เงินต้น

ครบก�าหนด	2	มิถุนายน	2558	

รวมระยะเวลา	270	วัน	อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี

•	 ออกวันที่	3	พฤศจิกายน	2557	

จ�านวนเงิน	100	ล้านบาท	เงินต้น

ครบก�าหนด	30	เมษายน	2558	

รวมระยะเวลา	178	วัน	อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี

•	 ช�าระดอกเบี้ย	ณ	วันออกตั๋ว	

แลกเงิน	โดยหักเป็นส่วนลดจาก

มูลค่าที่ตราไว้ของตั๋วแลกเงิน

ฉบับนั้น

ตั๋วแลกเงิน 200,000,000.00 คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็น

ไปตามสัญญาที่ตกลง

กันและมีเงื่อนไขที่เป็น

ปกติเช่นเดียวกับการท�า

รายการกับบุคคลที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้อง
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5) บริษัท ซินเสียนเยอะเป้า จ�ากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน

ลักษณะความสัมพันธ์	:	มีกรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ	นายสดาวุธ	เตชะอุบล	และพล.ต.ท.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	

ลักษณะของรายการ

ประเภท

รายการ

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท)

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

มูลค่ารายการ

ในปี 2557

ยอดคงค้าง 

ณ สิ้นปี 2557

1.	บริษัทจ่ายค่าโฆษณา	และค่าจ้าง	

จัดงานแสดงสินค้าที่เซินเจิ้น	3	วัน	

ให้แก่	บจก.	ซิงเสียนเยอะเป้า

•	 ลงโฆษณา	ฉบับวันที่	26	มิ.ย.	

2557	ขนาดเต็มหน้า	4	สี	ค่า

โฆษณา	Supplement	ครบรอบ	

64	ปี	จ�านวนเงิน	42,800	บาท	

ช�าระเงินเมื่อวันที่	26	ก.ค.	2557

•	 ค่าจ้างจัดงานแสดงสินค้าที่	

เซินเจิ้น	3	วัน	(19-21	ส.ค.	57)	

จ�านวนเงิน	481,500	บาท

•	 ค่าตั๋วเครื่องบินของพนักงาน	

CGD	ที่เดินทางไปร่วมงาน	

แสดงสินค้า	จ�านวนเงิน	

24,219.45	บาท

ค่าโฆษณา

ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง

524,300.00

24,219.45

คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็น

ไปตามสัญญาที่ตกลง

กัน	และมีเงื่อนไขที่เป็น

ปกติเช่นเดียวกับการท�า

รายการกับบุคคลที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้อง
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	 บริษัทจึงได้ก�าหนดมาตรการและข้ันตอนการท�ารายการ

ระหว่างกัน	 โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนด	 กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	

หากรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บุคคลที่มีส่วนได้เสีย		

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี	

ความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ	หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท	

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว	เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	และจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีการก�าหนดนโยบายหรือแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	 โดยการเข้าท�ารายการระหว่างกันท่ีอาจ

เกิดขึ้นในอนาคตนั้น	บริษัทจะด�าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป	สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทาง

ธรุกจิประเภทเดยีวกนัท่ีบรษัิทท�ากบับุคคลภายนอก	ท้ังนี	้บรษัิทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	และข้อบังคบั	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึปฏบัิตติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ

เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย	ตามมาตรฐานการบัญชีที่

ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี	และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้	หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บุคคลที่มีส่วนได้เสีย	หรืออาจ

มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บรษัิทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัความจ�าเป็นและ

ความเหมาะสมของรายการ	หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกดิข้ึน		

บริษัทจะจัดหาผู้เช่ียวชาญอิสระ	 หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว	 เพ่ือประกอบ	

การตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	 และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ	

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	
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คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และส่งเสริมการยกระดับหลักการก�ากับดูแล

กิจการของบรษิทัให้มมีาตรฐานสอดคลอ้งกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	เนือ่งจากเห็นว่ามคีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิท่ีท�าให้บรษัิทมีระบบการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	และเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ต่อไป	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทใน

ระยะยาว	โดยบริษัทได้แบ่งออกเป็น	5	หมวด	ดังนี้

	 หมวดที่	1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 หมวดที่	2	 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 หมวดที่	3	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 หมวดที่	4	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 หมวดที่	5	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 และบริษัทย่อย	 โดยคณะ

กรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจ

และถือปฏิบัติตาม	ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักส�าคัญ	ดังนี้	

•	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อย่างเท่าเทียมกัน	และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	

•	 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว	 บริหารงานด้วยความ	

รอบคอบและระมัดระวัง	 รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ		

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และรับผิดชอบ	

ต่อการตัดสินใจ	และการกระท�าต่อตนเอง	

•	 การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	 มีคุณธรรม	 สามารถตรวจสอบได้	 เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่	

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

•	 การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

•	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น	เพื่อให้กรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงาน	

ทุกคนถือปฏิบัติ	 ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จึงได้ก�าหนด

นโยบายและทิศทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท	 โดยให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมและการ

นโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี
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ตรวจสอบภายใน	ก�ากบัดแูลฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการตามนโยบายอย่างมีประสทิธภิาพ	เพือ่ประโยชน์ในระยะ

ยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	

•	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบรหิาร	เข้ารบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	 และสถาบันอ่ืนๆ	 ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง	

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง	ๆ	เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	และฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	 บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกัน	รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.	 ผูถ้อืหุ้นทุกรายมีสทิธเิท่าเทียมกนั	ในการซ้ือขายหรอืโอนหุ้น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบรษัิทอย่างเท่าเทียม

กัน	การได้รับข่าวสาร	ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม	

ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท	 เช่น		

การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์-สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	และ

การอนุมัติรายการพิเศษ	เป็นต้น	

2.	 หุ้นประเภทเดียวกัน	มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน	หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.	 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ	 โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท	นอกจากนี้	ผู้ถือหุ้นยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของ

ตนหรือข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทได้โดยตรงทาง	E-mail	Address	info_ir@cgd.co.th

4.	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม	 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

พิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นการ	

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	1	เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

5.	 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ	 รวมทั้งมีความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ	โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	7	วัน	เว้นแต่กรณี

ที่ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน	และเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมพร้อมท้ังเอกสาร

ข้อมลูประกอบการประชมุ	ทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุ้น	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมเีวลาศกึษา

ข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม	

6.	 บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์	 และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม	 และ

แจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ให้มีการ

ก�าหนดเป็นล�าดับข้ันตอนอย่างชัดเจน	 มีการน�าเสนอ	 ซักถาม	 ออกเสียงลงคะแนน	 และสรุปมติท่ีประชุม

อย่างชัดเจน	 รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 บริษัทได้อ�านวยความสะดวก	

ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อน
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เวลาประชุมอย่างน้อย	1	ชั่วโมง	และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ	รวมทั้งจัดของที่ระลึกและการ

เลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7.	 บรษัิทไม่ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิท	ท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ	และ

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน	

ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ	 โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 ไม่จ�ากัดสิทธิ

ในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย	เป็นต้น	

8.	 บริษัทได้อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม	

ผู้ถือหุ้น	 เช่น	 การประชุมด�าเนินตามล�าดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 ในการเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล	 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ	

9.	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง	 บริษัทได้อ�านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ม

หนังสือมอบฉันทะ	 แบบ	 ข.	 ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้	 โดย	

ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ	 แบบ	 ก.	 และ	 แบบ	 ข.	 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท	

และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย	1	คน	ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

10.	 บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมท่ีชัดเจนถูกต้องครบถ้วน	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ

ได้	 ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ท่ีผ่านมา	 คณะกรรมการบริษัท	 และคณะผู้บริหารได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ	 ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี	 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

เป็นส�าคัญ	

ดังนั้น	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	บริษัทก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ที่

เกี่ยวข้อง	ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ	โดยติดต่อแจ้งทีเ่ลขานุการบริษัท	และมีหน้าที่รายงานการ	

ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทให้คณะกรรมการบรษัิททราบ	ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ	

ตลาดหลกัทรพัย์	อีกท้ัง	ในการประชุมคณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้บุคคลท่ีมส่ีวนได้ส่วนเสยีในการเข้า

ท�ารายการใดๆ	หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิทงดให้ความเห็นและงดออกเสยีงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี	้บรษัิทได้มกีารก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการอนมุตัริายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล	ประโยชน์หรอืรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	 ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ	 และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 นโยบายการก�าหนดราคา	

และมูลค่าของรายการ	รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท�ารายงานดังกล่าว	โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่ใช้บังคับการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด	เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน	

นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการทีม่ีความ	

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ซ่ึงได้มีการพจิารณาความเหมาะสมอย่าง	รอบคอบ	และได้ปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทยก�าหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด	 รวมท้ังได้มีการเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ด้วย	

ท้ังนี	้บรษัิทมนีโยบายห้ามกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานของบรษัิทและบรษัิทย่อย	น�าข้อมูลภายในของบรษัิท	ซ่ึงยังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย	เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง

อ้อม	นอกจากนี้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท	ต้องไม่ใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา	1	เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ	โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบ

รษัิทฯ	ข้างต้นหลกีเลีย่งการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิท	ก่อนท่ีงบการเงนิจะเปิดเผยสูส่าธารณะ	รวมท้ังได้แจ้งให้กรรมการ

และผูบ้รหิารเข้าใจถงึภาระหน้าท่ีการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษัิท	ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์	

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	 และบทลงโทษตามมาตรา	275	 แห่ง		

พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	โดยบรษัิทได้ก�าหนดบทลงโทษทางวินยัต่อพนกังานของบรษัิท

ที่กระท�าการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ	หรือประกาศของบริษัทซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ	กลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ผู้บริหารของบริษัทและบริษัท

ย่อย	ผู้ร่วมทุน	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	อาทิ	คู่ค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	ชุมชนและสังคม	รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	:	 บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น		

	 โดยค�านงึถงึการเตบิโตของมลูค่าบรษัิทในระยะยาว	ด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเนือ่ง	รวมท้ังการ	

	 ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

พนักงาน	:	 บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานโดยมุ่งหวังให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติ	

	 งานสงูสดุ	โดยจดัให้มีสภาพการจ้างงานท่ียุติธรรม	และมีโอกาสก้าวหน้าในบรษัิทอย่างเป็นธรรม		

	 และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีและปลอดภัย

ผู้ร่วมทุน	:		 บริษัทปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและโปร่งใส	เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ลูกค้า:		 บริษัทเน้นท่ีจะให้บริการตามค�ามั่นสัญญาต่อลูกค้า	 โดยให้ความส�าคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก	

	 โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

คู่ค้า	:		 บรษัิทมกีารปฏบัิตต่ิอคูค้่าอย่างเสมอภาค	เป็นธรรม	และรกัษาความลบั	รวมถงึสร้างความสมัพันธ์	

	 ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

เจ้าหนี้	:	 บริษัทจะปฏิบัตติามพนัธะสญัญา	และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนีต้ามล�าดบัช้ันของหนีต้ามสญัญา	

	 ที่ได้กระท�าไว้

คู่แข่ง	:		 บริษัทมีการปฏิบัติที่เสมอภาค	ไม่ดูหมิ่นคู่แข่ง	และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ

ชุมชน/สังคม	:	 บริษัทค�านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม	 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่คนในสังคมและ	

	 ชุมชน	รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ

หน่วยราชการ	:	 บริษัทพึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และกฎระเบียบต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรท่ี	
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	 เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม	:	 บรษัิทส่งเสรมิให้พนกังานตระหนกัถงึการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	และมีนโยบายการพัฒนาโครงการ	

	 โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)

บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่างๆ	มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	และสร้างก�าไรให้กับบริษัท	ถือเป็นการสร้างความส�าเร็จให้กับ

บริษัทในระยะยาว	บรษัิทได้ตระหนกัถงึสทิธขิองแต่ละกลุม่ท่ีมส่ีวนได้เสยีโดยปฏบัิตติามข้อก�าหนดกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่างๆ	รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ	ที่ท�าขึ้นระหว่างกันรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย

มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และไม่ด�าเนินการใดๆ	อันจะเป็นการลิดรอนสิทธิ	หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

กรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะ	 หรือข้อสงสัยใดๆ	 เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย	 หรือจรรยาบรรณ	

รายงานทางการเงนิท่ีไม่ถกูต้อง	หรอืระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง	สามารถแจ้งหรอืสอบถามได้โดยตรงถงึคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษัิท	โดยตดิต่อผ่านเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	โทร.	66(0)	2658	7888	โทรสาร	66(0)	2658	7880		

โดยบริษัทจะด�าเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนท่ีก�าหนดไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ	 และรายงาน	

ผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูล

บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัของบรษัิทท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจของผูล้งทุน	และผูมี้ส่วนได้เสยีกบับรษัิท

ทั้งข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	น่าเชื่อถือ	ทั่วถึง	ทันเวลา	โปร่งใส	และ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด	โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	

56-1)	และรายงานประจ�าปี	รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้	 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ	

ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน	 และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท	

เกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	 โปร่งใส	น่าเชื่อถือ	ทั่วถึง	 และทันเวลา	ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลทั่วไป	

ตลอดจนข้อมูลส�าคัญ	โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้ลงทุน	นักวิเคราะห์	และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบ

โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ	รวมทั้งเว็บไซต์

ของบรษัิท	ท้ังนี	้บรษัิทได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษัิท	เป็นผู้รบัผดิชอบงานเกีย่วกบัการให้บรกิารข้อมูล	และการเปิดเผย

สารสนเทศท่ีส�าคญัของบรษัิท	โดยตดิต่อได้ท่ี	โทร.	66(0)	2658	7888	โทรสาร	66(0)	2658	7880	E-mail:	info_ir@cgd.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	ผู้ที่มีประสบการณ์	มีความรู้	ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	ท�าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ

และก�าหนดนโยบาย	วสิยัทัศน์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	และทิศทางการด�าเนนิงานของบรษัิท	ตลอดจนก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบรหิาร

ด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	วัตถปุระสงค์	

ข้อบังคับของบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติ

ที่ดี	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ให้ความส�าคัญ

และจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	การประเมิน	และการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องอย่างมี

ประสทิธภิาพ	รวมท้ังมกีารตดิตามด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ	โดยผ่านส�านกัตรวจสอบภายในและน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง	

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการก�าหนดและแยกบทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายบรหิาร	โดยก�าหนดระดบัอ�านาจการด�าเนนิการอย่างชัดเจน	รวมท้ังสือ่สารบทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ	

ดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม�่าเสมอ	

2. จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้จัดท�าข้อก�าหนดและถือปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	 ของบริษัทเพื่อให้กรรมการและ

พนักงานทุกคนได้รับทราบ	ยึดถือ	เข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง	และใช้เป็นแนวทาง

ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจดังนี้

1.	 ปฏบิตัหิน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบังคบัของบรษัิท	มตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้น	รวมท้ังการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

2.	 บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของ

บริษัท

3.	 ไม่มีส่วนได้เสยีในกจิการท่ีกระท�ากบับรษัิทท่ีตนเป็นกรรมการ	หรอืในกจิการท่ีมลีกัษณะเป็นการแข่งขันกบับรษัิท

ที่ตนเป็นกรรมการอยู่	ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

4.	 พงึบรหิารงาน	โดยหลกีเลีย่งความขดัแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบรษัิท	เพือ่ให้การบรหิารงาน

เป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5.	 บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

6.	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท�างาน	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

7.	 ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.	 ไม่เป็นผูป้ระกอบการ	หรือเป็นผูถ้อืหุ้นส�าคญั	หรอืมีบุคคลในครอบครวัเป็นกรรมการ	หรอืเป็นผูถ้อืหุ้นในกจิการ	

หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขัน	หรือท�าธุรกิจกับบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ

อยู่	ไม่ว่ากระท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
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ทั้งนี้	กรรมการและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	และได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่าง

มืออาชีพ	มีจริยธรรมทางธุรกิจ	โดยค�านึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.	 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูส้รรหาและพจิารณาผูท่ี้มทัีกษะ	ประสบการณ์	วชิาชีพ	คณุสมบัตเิฉพาะในด้านต่างๆ	

และมคีวามจ�าเป็นต่อธรุกจิของบริษัท	เพือ่น�าเสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

2.	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	5	 คน	

ซึ่งมีความสามารถ	ประสบการณ์หลากหลายด้าน	โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	แต่ไม่น้อยกว่า	3	คน

3.	 กรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ก)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัท

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

ข)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการ	

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี

ค)	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

ง)	 ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นราย

ใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี

	 	 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่	รวมถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกจิการ	

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติการณ์

อื่นท�านองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละสาม

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ทั้งนี้	การ

ค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารค�านวณมูลค่าของรายการเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจดทะเบียนในรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

จ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และไม่

เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบัญชี		

89
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือ	

ผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี

ฉ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 หรือ	

ผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี

ช)	 ไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ	

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ซ)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	ภายหลัง

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ	

ในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี	

ความขัดแย้ง	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้	ฌ)	มีความรู้	และเข้าใจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

4.	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง	 กรรมการมีก�าหนดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	และไม่มีข้อจ�ากัดจ�านวนวาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน

5.	 การเป็นกรรมการท่ีอื่นของกรรมการ	 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการท�าหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี	 จึงก�าหนดให้

กรรมการแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน	5	 บริษัท	 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทหรอืผูถ้อืหุ้น	แล้วแต่กรณ	ีโดยกรรมการมหีน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบรษัิท

อ่ืนให้คณะกรรมการบริษัททราบ	 นอกจากนี้กรณีท่ีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

ท่ีบริษัทอ่ืน	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีเปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบ	 ซ่ึงปัจจุบัน	 ไม่มีกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า	5	บริษัท

4. อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ดูรายละเอียดในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการ	ในข้อ	9.1	

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ	ตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง	 ให้ประธานกรรมการ	หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

เป็นผู้เรียกประชุม	 หรือในกรณีจ�าเป็น	 กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะ

กรรมการได้	 ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ	 ให้ประธานกรรมการก�าหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่

วันที่ได้รับการร้องขอ
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง	 ให้ประธานกรรมการ	 หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย	 ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม	 เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วน	 เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	 โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

กนัพจิารณาก�าหนดวาระการประชุม	โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตัง้แต่สองคนข้ึนไปมสีทิธเิสนอเรือ่งเข้าสูว่าระการประชุมได้

ตามข้อบังคับของบริษัท	 ในการประชุมคณะกรรมการ	ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม	หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้	ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ	ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน	ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมี	แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	

ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชุม	การวนิจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม	ให้ถอืเสยีงข้างมาก	

ท้ังนี	้กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ในเรื่องนั้น	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	

6. การประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

 1. ประเมินผลงานของกรรมการ

	 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ	

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ	 โดยจัดให้มีการประเมินผลตนเองโดยก�าหนดไว้	2	 แบบ	 ได้แก	่	

แบบประเมนิผลคณะกรรมการท้ังคณะและแบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล	(ประเมนิตนเอง)	เพือ่ช่วยให้

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน	ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา	และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	และน�าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการด�าเนินงานต่อไป

 2. ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด

	 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจ�าทุกปี	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ	เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการ

บรษัิทก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารสงูสดุของฝ่ายบรหิาร	โดยประธานกรรมการจะเป็นผูแ้จ้งผลการพจิารณา

ให้ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทราบ	

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทก�าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	แต่ต้องไม่ต�่ากว่า	3	ท่าน	โดยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ

และขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่มาปฏบัิตหิน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารกจิการต่างๆ	

ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม	

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557	บรษัิทมีคณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์และมคีวามรู	้ความสามารถจ�านวน	10	ท่าน	ประกอบด้วย	

-	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 8	ท่าน	โดยเป็นกรรมการอิสระ	6	ท่าน

-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 2	ท่าน
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โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน	3	 ท่าน	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบัติและขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือมาปฏิบัติ

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ	ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม	

8. การรวมหรือแยกต�าแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร	 เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการ

ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ�า	โดยบรษัิทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของฝ่ายบรหิารในแต่ละ

ระดับไว้อย่างชัดเจน	 และเป็นลายลักษณ์อักษรในประกาศอ�านาจด�าเนินการของบริษัทซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บรษัิท	บรษัิทมกีารแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผดิชอบออกจากกนัโดยเด็ดขาดระหว่างการอนมัุต	ิการบันทึกรายการทางบัญชี	

และการดูแลทรัพย์สิน	เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้	

ทั้งนี้	ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระคือ	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	ส่วนต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทคือ	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็นกรรมการบริษัทอีกท่าน	คือ	คุณเบน	เตชะอุบล	ซึ่งทั้งสองต�าแหน่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่

ความรบัผดิชอบกนัอย่างชัดเจน	และการตดัสนิใจในเรือ่งท่ีส�าคญัได้ด�าเนนิการผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษัิท	โปรด

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่	ได้ที่การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ	ข้อ	9.1	เรื่อง	ขอบเขต	หน้าที่	

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	และ	9.5	เรื่อง	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ	

คณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	ผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายบรหิาร	และผูบ้รหิารระดบัสงู	ให้มีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนและโปร่งใส	

โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของบรษัิท	ผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิทคณะอนกุรรมการ	ผู้บรหิารสงูสดุ	

ของฝ่ายบริหาร	 และผู้บริหารระดับสูง	 แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน	 รวมท้ังขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ		

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	พิจารณาอนุมัติดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ :	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธี

การ	และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล	โดยน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา	และเสนอท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ	ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ	และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้

เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร	

และผู้บริหารระดับสูง	โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ	และโครงสร้างที่เป็นธรรมและ	สมเหตุสมผล	และเสนอที่ประชุมคณะ

กรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

10. คณะอนุกรรมการ 

บรษัิทได้มีการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ	เพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท	และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิ

งาน	ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทได้อนมุตัขิอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการไว้อย่างชัดเจน	จ�านวน	3	คณะ	ประกอบ
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ด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วย	 กรรมการอิสระ	3	 คน	 มีหน้าท่ีตามรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

2.	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการบริษัท	3	คน	โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการ

อิสระ	 และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน

3.	 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

11. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน	ท้ังในระดบับรหิาร	และระดบัปฏบัิตงิาน	ท่ีมีประสทิธภิาพ	มกีารก�าหนด

อ�านาจการด�าเนนิการของผู้ปฏบัิตงิาน	ผู้บรหิาร	ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน	ในข้ันตอนการปฏบัิตงิาน	(Procedure		

Manual)	และผังอ�านาจการอนุมัติ	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส�าคัญ

อย่างสม�่าเสมอ	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่ง	 เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ีมี

ประสทิธภิาพ	ตลอดจนมีการก�าหนดและการประเมินความเสีย่งของกจิการ	ก�าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่ง	

และมกีารก�ากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎหมาย	และข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้อง	มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏบัิตงิาน	ผูต้ดิตามควบคมุ

และประเมินผลออกจากกัน	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ท้ังนี้บริษัทได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจ

สอบ	 เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท	 และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพ	 โดยก�าหนดให้ส�านักงาน

ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย

ปีละ	1	ครั้ง	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ใน

รายงานประจ�าปี

12. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลกระบวนการจดัท�าและเปิดเผยข้อมลูใน

รายงานทางการเงิน	ระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน	เพื่อพิจารณาความเพียงพอ	และความเหมาะสม	

ของระบบการควบคุมภายใน	 และการจัดท�างบการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 เช่ือถือได้	 และมี

ประสิทธิภาพ	โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

13. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร	เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	และสถาบันอื่นๆ	ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง	ๆ	เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร
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14. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

ส�าหรับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่	ทางบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ	เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ

ของบริษัท	รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	โครงสร้างทุน	ผู้ถือหุ้น	ผลการด�าเนินการ	รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	

พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส�าหรับกรรมการ	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการของบริษัท	 ให้กับกรรมการ	

ทั้งนี้	คู่มือกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย

คู่มือกรรมการ

1.	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535

2.	 หนังสือรับรองบริษัท

3.	 วัตถุประสงค์ของบริษัท

4.	 ข้อบังคับบริษัท

5.	 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

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

ข้อมูลส�าหรับกรรมการ 

1.		 ข้อแนะน�าการให้สารสนเทศส�าหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน

2.		 หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3.	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2549

4.	 Company	Profile

5.	 รายงานประจ�าปีล่าสุด

15. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของบทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท	 เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัท

ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก	ดังนี้

1.		 ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ

2.		 ดูแลกิจกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการ

3.	 ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 จัดท�าและจัดเก็บรักษาเอกสาร	ดังต่อไปนี้

-		ทะเบียนกรรมการ

-		หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

6.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล	

บริหารจัดการ	 และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว	 โดยมีการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ	 หรือ

ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม	 ตามสัดส่วนการถือหุ้น	 ซ่ึงกรณีมีการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีนัยส�าคัญจะมีการน�าเสนอต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 นอกจากนี้	 ยังให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

มีการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์	 หรือรายการเกี่ยวโยงให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงการจัดท�างบการเงินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและทัน

ตามก�าหนดเวลาการจัดท�างบการเงินรวมด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	 ต้องรักษาความลับของบริษัท	 ไม่

น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง	 หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรง

หรือโดยทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	นอกจากนี้	เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัทน�าข้อมูล

ภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์	 บริษัทจึงอนุมัติ

การก�าหนดนโยบาย	เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1.	 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลัก	 ทรัพย์ของตน		

คูส่มรส	และบุตรท่ีไม่บรรลนุติภิาวะ	ตามมาตรา	59	รวมถงึบทก�าหนดโทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	 ก�าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์	ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท	ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.	 ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทราบถึงหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย	กรณีที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญที่มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่

งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญนั้นต่อ

บุคคลอื่น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส�าหรับปี 2557
บริษัท	และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2557	ของบริษัทและบริษัทย่อย	รวมจ�านวน	3,275,000	บาท	โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชี

ของบริษัท	จ�านวน	1,750,000	บาท	และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	จ�านวน	1,525,000	บาท
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
รวมของบริษัท

1) งบการเงิน
บรษัิท	คนัทรี	่กรุป๊	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษัิท”)	หรอื	CGD	ด�าเนนิธรุกจิหลกัท่ีเกีย่วเนือ่งกบัอสงัหารมิทรพัย์

ในด้านการพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 ท้ังในและต่างประเทศตั้งแต่ปี	2553	 เป็นต้นมา	 จนกระท้ังเมื่อวันท่ี	15	

พฤษภาคม	2556	บริษัทได้มีการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท	แลนด์มาร์ค	ดีเวลล็อปเม้นท์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ซึ่ง

การซ้ือและรบัโอนกจิการนีเ้ข้าข่ายเป็นการซ้ือธรุกจิแบบย้อนกลบั	หรอื	Reverse	Takeover	โดยงบการเงนิรวมและเฉพาะ

กิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	ซึ่งน�ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว	โดยงบการเงินรวมซึ่งตรวจสอบแล้วที่

แสดงเป็นข้อมูลเปรยีบเทียบได้มกีารจดัท�าข้ึนโดยใช้วธิกีารซ้ือธรุกจิแบบย้อนกลบั	โดยมบีรษัิท	คนัทรี	่กรุป๊	ดเีวลลอปเมนท์		

จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี	และมีบริษัท	แลนด์มาร์ค	ดีเวลล็อปเม้นท์	กรุ๊ป	

จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมายแต่เป็นผู้ซื้อทางบัญชี	

งบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	จะแสดงรายการดังนี้

1.	 ฐานะการเงินของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	

2.	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	จะแสดงรายการดังนี้

1.	 ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

2.	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	โดยแยกแสดงรายการดังนี้

1)	 การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	ซ่ึงแสดงผลการด�าเนนิงานของบรษัิท	ตัง้แต่วนัท่ี	15	พฤษภาคม	2556	ถงึ	31	ธนัวาคม	

2556	และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	ถึง	31	ธันวาคม	2556

2)	 การด�าเนินงานที่ยกเลิก	ซึ่งแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัท	เอ-โฮสต์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	ตั้งแต่วันที่	15	

พฤษภาคม	2556	ถึง	15	ตุลาคม	2556

ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	

2557	 สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได้ในค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของ

บริษัทที่จัดท�าขึ้นนี้

ฐานะทางการเงินและ
ผลการด�าเนินงาน
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2) ผลการด�าเนินงาน
1. การด�าเนินงานต่อเนือ่ง 

รายได้

ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน	834.4	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	523	 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี	

2556	จ�านวน	133.9	ล้านบาท	ประกอบไปด้วยรายได้ตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจดังนี้

รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• รายได้จากการขายอาคารชุด	 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู ้รายได้การโอนกรรมสิทธิอาคารชุดของโครงการ		

อีลีเม้นท์	 ศรีนครินทร์	 ในปี	2557	 เป็นจ�านวน	546.4	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	360	 เปรียบเทียบกับปีก่อน

จ�านวน	118.8	ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

• รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนจากโครงการ	Data	Center	ในประเทศอังกฤษเป็นจ�านวน	79.3	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลการด�าเนินงานตลอด

ระยะเวลา	10	เดือนตั้งแต่บริษัทได้เข้าซื้อเมื่อไตรมาสที่	1	ปี	2557	

• ก�าไรจากการปรบัมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557	อสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุนได้มีการประเมินราคาใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ	 ดังนั้นบริษัทย่อยบันทึกก�าไรจากการปรับ

มูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	เป็นจ�านวน	166.7	ล้านบาท

รายได้อื่น

• รายได้อื่น	ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้อื่นจ�านวน	42.0	ล้านบาท	ประกอบด้วยรายได้จากการ

ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว	รายได้ค่านายหน้า	รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ	และรายได้อื่นจากที่กล่าวมา

ต้นทุนการขายอาคารชุด

ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการขายอาคารชุดเท่ากับ	410.9	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	75	ของรายได้จาก

การขายอาคารชุดเท่ากับปีที่ผ่านมา	ซึ่งคิดเป็นก�าไรขั้นต้นร้อยละ	25	ของรายได้จากการขายอาคารชุด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย	ประกอบด้วยค่านายหน้า	ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	ค่าใช้จ่ายในการ

โอนกรรมสิทธิ์	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ประกอบด้วยเงินเดือน	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	ค่าภาษีธุรกิจ

เฉพาะ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเท่ากับ	190.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	122	จาก

ปีก่อน	โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสนับสนุนโครงการเจ้าพระยา	เอสเตท	รวมถึงการ

เพิม่ข้ึนของค่าใช้จ่ายด้านพนกังาน	ค่าสาธารณปูโภคและค่าภาษีธรุกจิเฉพาะ	ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิาร

ของโครงการท่ีบรษัิทก�าลงัพฒันา	นอกจากนีผู้บ้รหิารของบรษัิทยังได้พจิารณาแล้วเห็นว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีจะได้รบัช�าระ
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เงินให้กู้ยืมเนื่องจากบริษัทให้บริษัทแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน	 โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าวครบก�าหนดช�าระ

ทั้งจ�านวนในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	แต่บริษัทยังไม่ได้รับช�าระเงิน	จึงได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	ทั้งจ�านวน	27.6	ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ	126.3	ล้านบาทในปี	2557	หรือคิดเป็นร้อยละ	15	ของรายได้รวม	ซึ่ง

เพิ่มขึ้นเท่ากับ	98.5	ล้านบาทจากปีก่อน	เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม	ปี	2557	บริษัทมีการออกหุ้นกู้อายุ	2	ปีเป็นจ�านวน	

1,500	ล้านบาท	เพื่อน�าเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ	และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการของบริษัท	รวมทั้ง

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	 	

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี	2557	เท่ากับ	10.5	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	1.3	ของรายได้รวม	พลิกจากรายได้ภาษี

เงินได้ของปีก่อนจ�านวน	10.7	ล้านบาท	อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ

บริษัทย่อยและการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราวของบริษัท

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง
ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่องจ�านวน	64.9	ล้านบาท	พลิกจากขาดทุนจากการด�าเนิน

งานต่อเนื่องจ�านวน	89.3	ล้านบาทในปีก่อน	เนื่องจากการด�าเนินของกลุ่มบริษัทที่ดีขึ้นอย่างเป็นนัยส�าคัญตามที่กล่าวไว้

ข้างต้น	 ส่งผลให้ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น	0.009	 บาทต่อหุ้น	 ทั้งนี้โดยอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ	

7.8	ของรายได้รวม		

2. การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ครั้งที่	2/2556	 เมื่อวันที่	3	 กันยายน	2556	 มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุน

ทั้งหมดในบริษัท	เอ-โฮสต์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	จ�านวน	5,018,570	หุ้น	ให้แก่บริษัท	อาเคเดีย	เอเชีย	จ�ากัด	(ผู้ซื้อ)	ซึ่ง

มิได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคา	100	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทจะน�าเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ	ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก

ของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	โดยบริษัทได้รับเงินจากการขายจ�านวน	100	ล้านบาท	ครบถ้วนแล้วใน

วันที่	16	ตุลาคม	2556	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวที่

รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	จึงได้จัดประเภทรายการใหม่โดยแยกแสดง

เป็นก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิกจ�านวน	6.41	ล้านบาท	

3. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี

บริษัทและบริษัทย่อยรายงานก�าไรสุทธิปี	2557	เป็นจ�านวน	64.9	ล้านบาท	พลิกจากขาดทุนสุทธิในปี	2556	จ�านวน	82.9	

ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการด�าเนินของกลุ่มบริษัทที่ดีขึ้นอย่างเป็นนัยส�าคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้น	 ส่งผลให้

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น	0.009	 บาทต่อหุ้น	 ทั้งนี้โดยอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ	7.8	 ของรายได้

รวม	
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3) ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ	31	ธนัวาคม	2557	สนิทรพัย์รวมของบรษัิทเท่ากบั	7,911.8	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากปี	2556	เท่ากบั	2,650.2	ล้านบาท	ท่ีมี

สนิทรัพย์รวมเท่ากบั	5,261.6	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนร้อยละ	50	ท้ังนีร้ายละเอียดรายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ท่ีส�าคญัมีดงันี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ	31	ธันวาคม	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเท่ากับ	534.7	ล้านบาท	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุดเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า	 ส�าหรับเงินจองและเงินท�าสัญญา

จ�านวน	156.3	ล้านบาทจะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และถูกบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า	ในปี	2557	บริษัทและบริษัท

ย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ	120.6	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.5	ของสินทรัพย์รวม	โดยหลักประกอบด้วย

•	 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จ�านวน		

84.9	ล้านบาท	

•	 ลูกหนี้การค้าต่างประเทศจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน	Data	Center	 ท่ีประเทศสหราช

อาณาจักรจ�านวน	30.1	ล้านบาท	

•	 ลูกหนี้อื่นจ�านวน	5.6	ล้านบาท	อาทิเช่น	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	เงินทดรองจ่าย	และอื่นๆ

เงินลงทุนชั่วคราว

ในปี	2557	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นนัยส�าคัญจากปี	2556	 เนื่องจาก

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	 โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงและมี	

ความเสี่ยงต�่า	เพื่อประโยชน์ในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลาสั้น	โดย	ณ	31	ธันวาคม	2557	บริษัทและ

บริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว	312.7	ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ	6,120	จากปี	2556

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ณ	31	ธันวาคม	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคจ�านวน	1,159.1	

ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นของโครงการ	อิลีเม้นท์	และโครงการ	เจ้าพระยา	เอสเตท	จ�านวน	726.4	ล้านบาท	และ	432.7	ล้าน

บาท	ตามล�าดับ	โดยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	14.7	ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	33	จากปี	2556 ที่มีที่ดินและต้นทุน

โครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคจ�านวน	871.1	ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นของโครงการ	อิลีเม้นท์	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในไตรมาสที่	1	ปี	2557	บริษัทย่อยมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	Data	Center	ที่ประเทศสหราชอาณาจักร

เป็นจ�านวน	1,109.4	ล้านบาท	ซึ่งจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	โดย	ณ	31	ธันวาคม	2557	ได้มีการประเมินราคา

ใหม่ตามนโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน	โดยผูป้ระเมนิราคาอิสระให้มลูค่าต่ออสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการ

ลงทุนดังกล่าวไว้ที่	1,276.1	ล้านบาท	ดังนั้นบริษัทย่อยจึงรับรู้ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	เป็นจ�านวน	166.7	ล้านบาท
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ	570.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	159	จากปี	

2556	ที่มีมูลค่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ	220.6	ล้านบาท	โดยมีรายการหลักที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทย่อยได้

เริ่มรับรู้รายการก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา	กรุงเทพและโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น้าเจ้าพระยา	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการเจ้าพระยา	เอสเตท

สิทธิการเช่า

ส�าหรับงบการเงินรวม	ณ	31	ธันวาคม	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิการเช่าจ�านวน	100.0	ล้านบาท	ซึ่งประกอบไป

ด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า	ค่าชดเชย	ค่าธรรมเนียมในการโอน	และค่าเช่าในระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน

ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2556	บริษัทได้จ่ายเงินในการรับโอนกิจการตามมูลค่ายุติธรรม

ให้แก่บริษัท	แลนด์มาร์ค	ดีเวลล็อปเม้นท์	กรุ๊ป	จ�ากัด	จากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ	(ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อที่	17)	ต่อมาเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2557	บริษัทเข้าท�าสัญญาให้เช่าช่วงที่ดิน	และด�าเนินการจดทะเบียนให้

เช่าช่วงสิทธิการเช่ากับ	บริษัท	แลนด์มาร์ค	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	เพื่อด�าเนินโครงการเจ้าพระยา	เอสเตท	ให้

เหมาะสมกับทางโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท	ดังนั้น	ณ	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีสิทธิการเช่า

จ�านวน	3,782.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	6.3	ล้านบาทจากปีก่อนจากค่าธรรมเนียมในการโอน	และค่าเช่าในระหว่างการ

ปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน

ค่าความนิยม

ณ	31	ธันวาคม	2557	ค่าความนิยมจ�านวน	3,614.4	ล้านบาท	(ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	2.2.7)	

ในการรวมธรุกจิแบบย้อนกลบัและการค�านวณต้นทุนการรวมธรุกจิ	เนือ่งจากบรษัิทมีราคายตุธิรรมของตราสารทุนท่ีมหีลกั

ฐานสนบัสนนุท่ีชัดเจนมากกว่าเนือ่งจากเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์	ดงันัน้จงึใช้มลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุน

บรษัิท	คนัทรี	่กรุป๊	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ก่อนการรวมธรุกจิเป็นฐานในการค�านวณต้นทุนการรวมธรุกจิแบบย้อน

กลบั	ส่วนต่างของต้นทุนการรวมธรุกจิท่ีสงูกว่าส่วนได้เสยีของผูถ้กูซ้ือทางบัญชีในมูลค่ายุตธิรรมสทุธแิสดงเป็นค่าความนยิม

หนี้สิน
ณ	31	ธันวาคม	2557	หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ	2,906.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	เท่ากับ	2,061.8	ล้านบาท	ที่

มีหนี้สินรวมเท่ากับ	844.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	244	ทั้งนี้รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญมีดังนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ	31	ธันวาคม	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ	177.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

6.1	ของหนี้สินรวมหรือเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน	76.6	ล้านบาทจากปี	2556	โดยแบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ	70.2	ล้านบาท	

และเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ	106.9	ล้านบาทโดยหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินประกันผลงาน	

ตั๋วแลกเงิน

ในปี	2557	ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มมีตอินมัุติให้ขยายวงเงนิการออกและจ�าหน่ายต๋ัวแลกเงนิจากเดมิ	650	ล้านบาทเป็น	

1,000	ล้านบาท	เพือ่เสรมิสภาพคล่องทางการเงนิของบรษัิทในการขยายธรุกจิและลงทุนในโครงการของบรษัิท	โดย	ณ	31	

ธันวาคม	2557	บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไปแล้วเป็นจ�านวน	400.0	ล้านบาท	ซึ่งจะครบก�าหนดไถ่ถอนในปี	2558	
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เงินกู้ยืมระยะยาว

ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	576.5	ล้านบาท	โดยมาจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	Data	Center	ที่ประเทศ	สหราชอาณาจักร	คิดเป็น

ร้อยละ	19.8	ของหนี้สินรวมหรือเพิ่มขึ้น	354.8	ล้านบาทจากปี	2556

หุ้นกู้

ในเดือนกรกฎาคม	2557	บริษัทออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ	2	ปี	จ�านวน	1,500	ล้านบาท	ให้แก่นักลงทุนสถาบัน	และ/หรือผู้

ลงทุนรายใหญ่	คดิเป็นร้อยละ	51.6	ของหนีส้นิรวม	เพ่ือเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิของบรษัิทในการขยายธรุกจิและลงทุน

ในโครงการของบริษัท	โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ครบก�าหนด

ช�าระคืนในเดือนกรกฎาคม	ปี	2559	ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	7.50	ต่อปี	ช�าระดอกเบี้ยทุก	3	เดือน	

ณ	31	 ธันวาคม	2557	 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (Interest-bearing	

Debt	to	Equity	Ratio)	เท่ากับ	0.49	ต่อ	1	เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ	31	ธันวาคม	2557	ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	5,005.3	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	63.3	ของหนี้สินและส่วนของผู้

ถือหุ้นเรวม	โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึ้นจาก	ณ	สิ้นปีทีผ่่านมา	เนือ่งมาจากการทีบ่ริษทัสามารถโอนห้องชดุไดเ้ป็นจ�านวน

มากขึ้นรวมทั้งก�าไรจากผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

•	 ณ	31	ธันวาคม	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	เท่ากับ

ร้อยละ	1.4

4) งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด ปี 2557 ปี 2556

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (568,493,605) (104,381,367)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (1,412,737,589) 53,867,886

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,327,279,649 283,916,523

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการด�าเนินงานเท่ากับ	568.5	ล้านบาท	โดยการใช้

เงินกิจกรรมการด�าเนินงานส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ	1,412.7	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุ

หลักจากการที่บริษัทย่อยมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	Data	Center	ที่ประเทศ	สหราชอาณาจักร	จ�านวน	

971.3	ล้านบาท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

ในปี	2557	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ	2,327.3	 ล้านบาท	 โดยรายการ

หลักมาจากการท่ีบริษัทออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ	2	 ปี	 จ�านวน	1,500	 ล้านบาท	 โดยหุ้นกู้ครบก�าหนดช�าระคืนวันท่ี	31	

กรกฎาคม	2559	ให้แก่นกัลงทุนสถาบัน	และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่	เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนในการพัฒนาโครงการของบรษัิทและ

บริษัทย่อย	รวมทั้งเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศจ�านวน	576.5	ล้านบาท	เพื่อใช้ประกอบการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	Data	Center	ที่ประเทศ	สหราชอาณาจักร

5) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษทัโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีโดยค�านึงถึงความเป็นอสิระ	ความเหมาะสม	การ

ปฎบัิตหิน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ	และการไม่มคีวามสมัพันธ์หรอืมส่ีวนได้เสยีหรอืรายการท่ีอาจก่อให้เกดิมคีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษัิท	บรษัิทย่อย	ผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูท่ี้เกีย่วข้องกบับุคคลดงักล่าว	นอกจากนีค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบยังได้พิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี	โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอผูส้อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	พร้อมท้ังจ�านวนเงนิค่าสอบบัญชี	ให้คณะกรรมการ

บรษัิทพจิารณาน�าเสนอท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมผูถ้อืหุ้นประจ�าปี

ผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	

(วัตถุประสงค์เฉพาะ)

บริษัท	ดีล้อยท์	ทู้ช	โธมัท	

สุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด

- 1,120,000 -

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด บริษัท	สหการ

สอบบัญชี	จ�ากัด

1,750,000 1,495,000

รวม 2,870,000 1,495,000

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
บรษิทัมรีายได้หลักจากธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์	ดงันั้น	ผลประกอบการของบรษิทัจะขึน้อยูก่ับช่วงของการรบัรูร้ายได้

อันเนื่องมาจากโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ	 ของบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้ขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง	เช่น	การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	Data	Center	ที่ประเทศ	

สหราชอาณาจกัร	และโครงการ	เจ้าพระยา	เอสเตท	ซ่ึงประกอบด้วยโรงแรมคาเพลลา	กรงุเทพ,	โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์	กรงุเทพ	

ณ	แม่น้าเจ้าพระยา	และโฟร์ซีซั่นส์	 ไพรเวท	 เรซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ณ	แม่น้าเจ้าพระยา	นอกจากนี้ปัจจัยส�าคัญอื่นๆ	ที่มี	

ผลกระทบต่อรายได้นอนาคตองบรษัิท	เช่น	ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและท่ัวโลกในแต่ละช่วงเวลา	สภาวะการณ์

แข่งขัน	รวมถึงต้นทุนการก่อสร้าง	เป็นต้น
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ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดซ่ึีงตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

พึงปฏิบัตินั้น	 คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดท�ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการจัดท�าและการเปิดเผย

รายงานทางการเงินของกิจการ	(Statement	of	Directors	Responsibilities)	ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ขอรับรองว่า	งบการเงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	

ได้จดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองโดยท่ัวไป	โดยถอืปฏบัิตติามมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชี

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานใน

รอบปีท่ีผ่านมาเป็นจริงและสมเหตุผล	 ท้ังนี้	 งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	 นายเบน	เตชะอุบล

	 ประธานกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานการทางการเงิน
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท	คนัทรี	่กรุป๊	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษัิท”)	ประกอบด้วย	กรรมการ

อิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	โดยมี	นายศุภกร	พลกุล	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	พล.ต.ท.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	และ	

นายชู	เฟ็ง	เช	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่	และแสดงความเห็น

อย่างเป็นอสิระ	มขีอบเขตอ�านาจหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงนิ	สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและ

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธผิล	และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจ

สอบเห็นชอบด้วย	ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อก�าหนดและแนวทางปฏบัิตท่ีิดสี�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	

	 ในปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น	9	ครั้ง	โดยมีผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบ

บัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

• การสอบทานรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ทั้งรายไตรมาส	และ

ประจ�าปี	2557	ซ่ึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทแล้ว	รวมถงึรายการระหว่างกนั	ซ่ึงอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	โดยใน

การพิจารณาจะเชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม	เพื่อชี้แจงทุกครั้ง	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทจัดท�างบการเงินโดย

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ	ครบถ้วน	

และเชื่อถือได้

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาสที่	3	ปี	2556	และประจ�าปี	2556	เพื่อให้

งบการเงนิของบรษัิทถกูต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบและเห็นควรน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาประเมนิผลระบบการควบคมุภายในตามแนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	มคีวามเหน็ว่า	บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในอย่างรัดกุม	เพยีงพอ	และ

มีประสิทธิภาพ	ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

รายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ 
ประจ�าปี 2557
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• การพิจารณาให้ความเห็นการท�ารายการที่เกี่ยวโยง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ได้แก่	 การพิจารณาการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน	 การพิจารณาและให้

ความเห็นในการกู้เงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	 และมี

เงื่อนไขเดียวกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 รวมถึงการเปิดเผยรายการ	 เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ

• การพิจารณาให้ความเห็นรายการจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเหน็รายการทีเ่ข้าข่ายเป็นการจ�าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ของบรษิทั

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้แก่	 การพิจารณารายการสละสิทธิการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนใน	 บริษัท	

แลนด์มาร์ค	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท	และมีความเป็นธรรมด้านราคา	รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ

• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อ

ก�าหนด	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่เข้าข่าย

หลีกเลี่ยง	หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

	 นอกเหนือจากการพิจารณาให้ความเห็นรายการเกี่ยวโยงกัน	 และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของ

บริษัท	ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาให้ความเห็นการท�า

รายการ	ได้แก่	การพจิารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู	้การพิจารณาการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้น

สามัญ	โดยได้เชิญผู้บริหารเข้าชี้แจง	และตอบข้อซักถาม	ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มั่นใจว่า	การด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	และมรีะบบการควบคมุภายในท่ีด	ีรวมถงึการให้ข้อแนะน�าและตดิตามการด�าเนนิ

การแก้ไขประเด็นที่มีนัยส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน

	 ในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนมัุตแิผนการตรวจสอบภายใน	ซ่ึงจดัท�าข้ึนบนพ้ืนฐานการประเมนิ

การควบคมุภายในและตามฐานความเสีย่งของบรษัิท	โดยค�านงึถงึการจดัสรรก�าลงัคนอย่างเพียงพอเหมาะสมกบัแผนงาน

ที่อนุมัติ

105
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



• การติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินโครงการต่างๆ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิตามความคบืหน้าในการด�าเนนิโครงการต่างๆ	ทุกไตรมาส	และหากพบปัญหาท่ีเกดิ

จากการด�าเนินงาน	หรือ	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา	หรือ	การ

จัดการความเสี่ยง	พร้อมทั้งติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ

	

• การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พิจารณาเห็นชอบให้	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้

สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2557	โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ	มีความรู้	ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	มีประสบการณ์

ในระดับแนวหน้าของการปฏิบัติงานสอบบัญชี	รวมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	และน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 ท้ังนี	้เพือ่ให้งบการเงนิประจ�าไตรมาสท่ี	3	ปี	2556	และประจ�าปี	2556	ของบรษัิทถกูต้อง	และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์	

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้	บริษัท	ดีลอยท์		

ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตติามหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้

รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท	โดยใช้ความรู	้ความสามารถ	และความระมดัระวงัรอบคอบ	มคีวามเป็นอิสระ	แสดงความ

เห็นอย่างตรงไปตรงมา	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง	

เช่ือถอืได้	สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป	ระบบการควบคุมภายในมคีวามเหมาะสมเพียงพอ	กระบวนการ

ตรวจสอบสอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชพีตรวจสอบภายใน	ตลอดจนมีการก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิานให้ถกูต้องตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบรษัิท	และ

กฎเกณฑ์ต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

	 	

	 	 (นายศุภกร		พลกุล)

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเง ินเฉพาะกิจการของ                
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุด   
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต          

หรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี

 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลว่า         
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที่
ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้น            

โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความเห็น 

 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและ   

ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

1.  โดยที่มิใช่เป็นการแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทได้ปรับย้อนหลังตัวเลขเปรียบเทียบ        
ในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยได้จัดประเภทเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ จากเดิม        
จัดประเภทเป็นกิจกรรมด าเนินงานเป็นกิจกรรมการลงทุน จ านวน 152 ล้านบาท ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการปรับปรุงย้อนหลังดังกล่าวแล้ว 

 
2. ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใหม่เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องอื่น 
 

งบการเงินรวมของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีวรรคข้อมูล

และเหตุการณ์ที่เน้นในเรื่องการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ และการจัดท างบการเงินรวมโดยวิธีการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2557  
 

อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ                
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้จัดท าแยกต่างหากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน            

ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์            
เรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ซึ่งข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นในเรื่องบริษัทและบริษัทย่อยได้น านโยบาย
การบัญชีใหม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ และการจัดท างบการเงินรวมโดยวิธีการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ ตามรายงานลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  

 
 

 
 
 

 
 นิสากร  ทรงมณี 

กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
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หนวย : บาท

หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 534,733,086      232,201,439      107,289,251      225,997,271      
เงินลงทุนช่ัวคราว 7 312,701,893      5,027,540        292,300,458      5,027,540        
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 8 120,555,791      70,924,112       52,345,392       70,924,112       
เงินมัดจําจายลวงหนาคาที่ดินและอาคาร 5.3 - 138,101,474      - -
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 33.2 - - 1,000,000,000    119,717,770      
ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง

และสาธารณูปโภค 11 1,159,126,653    871,089,743      726,403,423      719,947,581      
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 16 - - - 234,319,961      
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 12 26,046,775       7,521,178        44,671,833       2,528,104        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,153,164,198    1,324,865,486    2,223,010,357    1,378,462,339    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 13 49,371,019       - - -
เงินลงทุนเผื่อขาย 14 116,246,143      - 116,246,143      -
เงินลงทุนในบริษัทยอย 33.1 - - 1,278,717,258    151,999,644      
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 1,276,094,600    - - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16 570,919,999      220,638,586      18,457,691       3,885,677        
สิทธิการเชา 17 99,973,099       93,714,871       3,781,994,396    3,775,736,168    
คาความนิยม 2.2.7 3,614,375,768    3,614,375,768    - -
สินทรัพยไมมีตัวตน 18 802,003          1,407,512        802,003          1,407,512        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19 17,208,849       1,502,994        8,032,166        1,029,673        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 13,657,175       5,077,782        13,217,175       5,077,782        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,758,648,655    3,936,717,513    5,217,466,832    3,939,136,456    
รวมสินทรัพย 7,911,812,853    5,261,582,999    7,440,477,189    5,317,598,795    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 20 177,072,213      100,467,699      97,640,636       61,041,268       
    เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 21 - - 553,147,622      -
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา 156,285,050      45,612,565       27,530,521       45,612,565       
ต๋ัวแลกเงิน 22 389,309,039      466,196,627      389,309,039      466,196,627      
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 33.3 - - - 21,246,902       
เงินประกันตามสัญญาเชา 13 50,058,770       - - -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 23 52,937,056       5,496,887        25,810,738       5,009,025        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 825,662,128      617,773,778      1,093,438,556    599,106,387      

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว 24 576,509,002      221,729,353      1,000             221,729,353      
หุนกู 25 1,500,000,000    - 1,500,000,000    -
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน

หลังออกจากงาน 26 4,317,775        5,148,365        4,317,775        5,148,365        
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,080,826,777    226,877,718      1,504,318,775    226,877,718      

รวมหนี้สิน 2,906,488,905    844,651,496      2,597,757,331    825,984,105      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 27
ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 10,081,725,948 หุน 
มูลคาหุนละ 1.00 บาท 10,081,725,948   10,081,725,948   

หุนสามัญ 6,982,294,461 หุน 
มูลคาหุนละ 1.00 บาท 6,982,294,461    6,982,294,461    

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 7,336,294,461 หุน 

มูลคาหุนละ 1.00 บาท ชําระครบแลว 7,336,294,461    - 7,336,294,461    -
หุนสามัญ 6,982,294,461 หุน 

มูลคาหุนละ 1.00 บาท ชําระครบแลว - 6,982,294,461    - 6,982,294,461    
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (1,652,501,696)   (1,741,001,696) (1,652,501,696)   (1,741,001,696)   
สวนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ (732,872,059)     (732,872,059)     - -

4,950,920,706    4,508,420,706    5,683,792,765    5,241,292,765    
ขาดทุนสะสม (21,663,221)      (88,972,442)      (834,469,577)     (749,678,075)     
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (43,933,537)      (2,516,761)        (6,603,330)        -

รวมสวนของบริษัทใหญ 4,885,323,948    4,416,931,503    4,842,719,858    4,491,614,690    
เงินรับลวงหนาคาหุนของบริษัทยอย 27.4 120,000,000      - - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,005,323,948    4,416,931,503    4,842,719,858    4,491,614,690    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,911,812,853    5,261,582,999    7,440,477,189    5,317,598,795    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หนวย : บาท

หมายเหตุ
2557 2556 2557

การดําเนินงานตอเนื่อง

รายได
รายไดจากการขายอาคารชุด 546,382,920    118,783,921    546,382,920    118,783,921
รายไดคานายหนา 6,668,451       - 6,668,451       -
รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 79,304,880      - - -
รายไดคาดอกเบี้ยรับ 2,208,645       1,389,545       34,368,968      1,394,379       
รายไดอ่ืน  3,987,042       540,214         10,466,062      770,252
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 166,710,198    - - -
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 196,347         7,042,840       - 5,074,080
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 2,843,394       - 34,633,596
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 7,016,263       3,295,961       4,765,204       4,126,110
กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว 21,961,589      50,419          21,831,214      50,419

รวมรายได 834,436,335    133,946,294    624,482,819    164,832,757    

คาใชจาย
ตนทุนขายอาคารชุด 410,875,848    88,875,632      410,875,848    88,875,632      
คาใชจายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 2,070,325       - - -
คาใชจายในการขาย 62,204,777      28,031,318      43,562,019      42,597,025      
คาใชจายในการบริหาร 128,280,498    57,679,073      117,866,469    67,319,446      
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - - 6,117,486       -
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 31 29,275,725      21,015,506      29,275,725      28,915,230      

รวมคาใชจาย 632,707,173    195,601,529    607,697,547    227,707,333    
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 201,729,162    (61,655,235)     16,785,272      (62,874,576)     
ตนทุนทางการเงิน (126,266,133)    (27,815,394)     (109,909,746)    (36,160,226)     
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 75,463,029      (89,470,629)     (93,124,474)     (99,034,802)     
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 19 (10,538,858)     127,394         5,947,922       249,966         
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตอเนื่อง 64,924,171      (89,343,235)     (87,176,552)     (98,784,836)     
การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 40 - 6,411,082       - -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 64,924,171      (82,932,153)     (87,176,552)     (98,784,836)     

2556

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุ
2557 2556 2557

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 19
     ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี (6,603,330) - (6,603,330) -
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษี 2,385,050 (1,124,550)      2,385,050 (1,124,550)      
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

งบการเงินตางประเทศ - สุทธิจากภาษี (34,813,446) (1,893,285) - -
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี (39,031,726)     (3,017,835)      (4,218,280)      (1,124,550)      
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 25,892,445      (85,949,988)     (91,394,832)     (99,909,386)     

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 64,924,171      (85,067,712)     (87,176,552)     (98,784,836)     
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - 2,135,559       - -

64,924,171      (82,932,153)     (87,176,552)     (98,784,836)     

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 25,892,445      (88,085,547)     (91,394,832)     (99,909,386)     
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - 2,135,559       - -

25,892,445      (85,949,988)     (91,394,832)     (99,909,386)     

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 32.1
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนจากการ

ดําเนินงานตอเนื่องและการดําเนินงานที่ยกเลิก บาท 0.009           (0.015)           (0.012)           (0.019)           
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานจากการ

ดําเนินงานตอเนื่อง บาท 0.009           (0.016)           (0.012)           (0.019)           
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชเพื่อ

คํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน หุน 7,170,880,762   5,681,471,419   7,170,880,762   5,225,571,672   

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 32.2
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด บาท 0.009           (0.015)           (0.012)           (0.019)           
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชเพื่อ

คํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด หุน 7,283,959,066   5,681,471,419   7,283,959,066   5,225,571,672   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หนวย : บาท

หมายเหตุ

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 75,463,029 (81,433,077) (93,124,474) (99,034,802)

ปรับปรุงดวย

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 4,658,328 4,041,765 4,632,056 3,943,005

กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว (21,961,589) (50,419) (21,831,214) (50,419)

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว (7,016,263) (3,295,961) (4,765,204) (4,126,110)

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 27,588,886 - 27,588,886 -

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,951,523 - - -

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (2,843,394) - (34,633,596)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน 1,754,480 (7,042,840) 7,599,624 (5,074,080)

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (166,710,198) - - -

(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร (226,124) 349,459 (226,124) 349,459

ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพยถาวร 9,615 7,034,199 9,615 7,034,199

ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพยไมมีตัวตน - 14,951 - 14,951

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 2,150,723 630,042 2,150,723 1,249,830

ดอกเบ้ียรับ (2,208,645) (2,122,863) (34,368,968) (1,394,379)

ตนทุนทางการเงิน 126,266,133 28,302,783 109,909,746 36,160,226

44,719,898 (56,415,355) (2,425,334) (95,561,716)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

เงินลงทุนช่ัวคราว (403,196,808) 174,388,946 (385,176,807) 25,822,135

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (49,631,679) 298,119,402 16,546,884 (53,535,415)

สินคาคงเหลือ - (259) - -

เงินมัดจําจายลวงหนาคาท่ีดินและอาคาร 5.3 - (138,101,474) - -

ท่ีดินตนทุนโครงการระหวางกอสราง

และสาธารณูปโภค (288,036,910) (303,345,969) (6,455,842) (264,057,722)

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (3,173,361) 15,686,962 9,744,329 459,355

สิทธิการเชา (6,258,228) (5,971,406) (6,258,228) (3,775,736,168)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (8,579,393) (9,679,370) (8,139,393) (1,490,656)

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

116
รายงานประจำาปี 2557



หนวย : บาท

หมายเหตุ

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 85,227,067        (55,469,676)       36,599,368        30,312,400        

เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา 110,672,485      13,908,215        (18,082,044)       22,280,661        

เงินประกันตามสัญญาเชา 50,058,770        - - -

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน - (1,074,597)        - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,982,227         8,260,956         1,972,287         4,424,472         

เงินสดจายจากการดําเนินงาน (459,215,932)     (59,693,625)       (361,674,780)     (4,107,082,654)   

เงินสดรับจากเงินปนผล - - - 9,535,283         

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 545,582           2,013,212         1,120,731         1,385,926         

เงินสดจายตนทุนทางการเงิน (104,294,971)     (32,857,026)       (91,080,320)       (59,683,436)       

เงินสดจายภาษีเงินได (5,528,284)        (13,843,928)       (5,527,408)        (1,208,846)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (568,493,605)     (104,381,367)     (457,161,777)     (4,157,053,727)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน

จากการรวมธุรกิจแบบยอนกลับ - 148,623,064      - -

เงินสดจายสําหรับเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน (49,371,019)       - - -

เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (729,137,480)     (151,999,644)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 2,380,293         - 100,000,000      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใหแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5.1 - - 149,999,700      -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยใหแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5.2 - - 238,302,878      -

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - (880,282,230)     (114,643,690)     

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอ่ืน (27,588,886)       - (27,588,886)       -

เงินสดจายเพ่ือสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย - - (3,982,918)        -

เงินสดจายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 5.3 (971,282,928)     - - -

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถาวร 5.4 (364,890,288)     (97,582,459)       (18,777,584)       (236,859,942)     

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน - (509,023)          - (546,823)          

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 395,532           956,011           395,532           956,011           

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,412,737,589)   53,867,886        (1,271,070,988)   (403,094,088)     

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หนวย : บาท

หมายเหตุ

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคล

และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 70,000,000        3,009,660         70,000,000        305,290,138      

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคล

และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (70,000,000)       (284,988,406)     (91,246,902)       (284,043,236)     

เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน 630,000,000      430,000,000      630,000,000      870,000,000      

เงินสดจายชําระคืนตั๋วแลกเงิน (720,000,000)     (380,000,000)     (720,000,000)     (380,000,000)     

เงินสดรับจากการออกหุนกู 1,500,000,000    - 1,500,000,000    -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 108,000,000      199,846,000      108,000,000      223,100,000      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ 576,508,002      - - -

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ (329,728,353)     (81,370,647)       (329,728,353)     (81,370,647)       

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 442,500,000      397,419,916      442,500,000      4,118,736,916    

เงินสดรับลวงหนาคาหุนของบริษัทยอย 120,000,000      - - -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,327,279,649    283,916,523      1,609,524,745    4,771,713,171    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 346,048,455      233,403,042      (118,708,020)     211,565,356      

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ (43,516,808)       (2,366,606)        - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 232,201,439      1,165,003         225,997,271      14,431,915        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 534,733,086      232,201,439      107,289,251      225,997,271      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

118
รายงานประจำาปี 2557



 

 
 

บริษทั คนัทรี ่กรุป ดเีวลลอปเมนท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

1. ขอมลูทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอย 
1.1  ขอมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2538      
โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร      
เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 ตอมาในเดือนธันวาคม 2549 บริษัทไดยื่น  
คําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งไดรับความเห็นชอบตั้งแตวันท่ี 25 มิถุนายน 2550 

บริษัทไดย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เน่ืองจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 
2554 ไดมีมติอนุมัติใหซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด ซึ่งเขาขายตามเกณฑ                   
การจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออม ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2555 ตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาและเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนในการเปนบริษัทจดทะเบียน โดยหุนสามัญเพ่ิมทุนจากการจองซื้อโดยกลุมผูถือหุนบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด 
จํานวน 3,700 ลานหุน เริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ตั้งแตวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 

ตอมาในเดือนกันยายน 2557 บริษัทไดย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหหลักทรัพยของบริษัทซื้อขาย       
ในตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทย (SET) ซึ่งไดรับความเห็นชอบตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2557 โดยจัดใหหุนสามัญอยูในหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ภายใตกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

1.2 ขอมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัทยอย 
1.2.1 บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2551 

โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจคาอสังหาริมทรัพย  

1.2.2 บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2551 โดยมี
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และรานคา  

1.2.3 บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2551 
โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และรานคา  

เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2557 ของบริษัทยอยทางออม (ถือหุนผานบริษัท แลนดมารค โฮลด้ิงส 
จํากัด) ของแตละบริษัทไดมีมติใหเลิกบริษัทยอยแตละบริษัทคือ บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด              
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด และ บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด โดยมีผลตั้งแต     
วันท่ี 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป และบริษัทยอยท้ัง 3 บริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย
แลวในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 โดยปจจุบันบริษัทยอยท้ัง 3 บริษัท ดังกลาวอยูระหวางการชําระบัญชี 

1.2.4 บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูเลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือประกอบธุรกิจ   
ซื้อ ขาย ใหเชา และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย และการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holdings Company) 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 ของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติใหเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลานบาท (แบงเปนหุนสามัญ 100,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 147 ลานบาท (แบงเปน        
หุนสามัญ 14,700,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา         
กระทรวงพาณิชยแลว และเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทไดลงทุนเพ่ิมจํานวน 146 ลานบาท และไดจายชําระเงิน
คาหุนเพ่ิมทุนครบถวนแลว ทําใหยังคงถือหุนในสัดสวนเทาเดิมรอยละ 99.99 
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1.2.5 บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุป เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556              
โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร    
เพ่ือประกอบธุรกิจกอสราง ซอมแซมอาคารประเภทตางๆ  

1.2.6 บริษัท เจาพระยา เอสเตต เรสซิเดนซ จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 โดยมี
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร     
เพ่ือประกอบธุรกิจเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการเจาพระยา เอสเตต (เดิมชื่อโครงการ แลนดมารค                    
วอเตอรฟรอนท)  

ตอมาเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติพิเศษอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 
10,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 131,193,880 บาท (แบงเปนหุนบุริมสิทธิ 
6,690,900 หุน และหุนสามัญ 6,428,488 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนเพิ่มทุนเปนหุนบุริมสิทธิจํานวน 
6,690,900 หุน และเปนหุนสามัญจํานวน 6,427,488 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยจําหนายใหแกผูถือหุนเดิมท้ังหมด และ  
ไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวนรอยละ 25 หรือคิดเปนจํานวน 32,795,970 บาท และในวันเดียวกันบริษัท แลนดมารค 
โฮลด้ิงส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดลงทุนเพ่ิมและไดจายชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลว และยังคงถือหุน   
ในสัดสวนเทาเดิมรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุน     
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2557 

1.2.7 บริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเต็ด จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในฮองกง เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี Suite 3004 
Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, Central, Hong Kong, เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holdings 
Company) 

เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเพ่ิมทุนจากเดิม 1 ดอลลารฮองกง (แบงเปนหุนสามัญ 1 หุน มูลคาหุนละ 
1 ดอลลารฮองกง) เปน 43,275,133 ดอลลารฮองกง (แบงเปนหุนสามัญ 43,275,133 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารฮองกง) 
บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2557 และในวันเดียวกันบริษัทไดลงทุนเพ่ิมท้ังจํานวนและไดจายชําระ
เงินคาหุนเพ่ิมทุนครบถวนแลว ทําใหยังคงถือหุนในสัดสวนเทาเดิมรอยละ 100 

เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเพ่ิมทุนจากเดิม 43,275,133 ดอลลารฮองกง (แบงเปนหุน
สามัญ 43,275,133 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารฮองกง) เปน 139,009,673 ดอลลารฮองกง (แบงเปนหุนสามัญ 
139,009,673 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารฮองกง) โดยบริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 
และในวันเดียวกันบริษัทไดลงทุนเพ่ิมท้ังจํานวนและไดจายชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุนครบถวนแลว ทําใหยังคงถือหุนในสัดสวนเทา
เดิมรอยละ 100 

1.2.8 บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียสเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2556 โดยมี
สํานักงานใหญตั้งอยูท่ี 8th Floor, Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพ่ือประกอบธุรกิจการ
ลงทุน โดยถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holdings Company) 

เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเพ่ิมทุนจากเดิม 1 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 1 หุน มูลคาหุน
ละ 1 ดอลลารสหรัฐ) เปน 5,566,861 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 5,566,861 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ)   
โดยบริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2557 และในวันเดียวกันบริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเต็ด จํากัด   
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดลงทุนเพ่ิมท้ังจํานวนและไดจายชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุนครบถวนแลว ทําใหยังคงถือหุนในสัดสวน
เทาเดิมรอยละ 100 

เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเพ่ิมทุนจากเดิม 5,566,861 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 
5,566,861 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) เปน 17,912,281 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 17,912,281 หุน 
มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) โดยบริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 และในวันเดียวกัน
บริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเต็ด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดลงทุนเพ่ิมท้ังจํานวน และไดจายชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุน
ครบถวนแลว ทําใหยังคงถือหุนในสัดสวนเทาเดิมรอยละ 100 

เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดทําการปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย โดยบริษัทไดเขาซื้อหุนท้ังหมดของบริษัท 
ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด จากบริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเต็ด จํากัด ซึ่งท้ังสองบริษัทเปนบริษัทยอยของบริษัทในราคาทุน  
จดทะเบียนจํานวน 17,912,281 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 17,912,281 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) ทําให
บริษัทถือหุนโดยตรงรอยละ 100 
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1.2.9 บริษัท เอพียูเค จํากัด เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิรนซีย เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี 
Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY1 3UQ เพ่ือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเพ่ิมทุนจากเดิม 1 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 1 หุน มูลคา    
หุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) เปน 5,533,921 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 5,533,921 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ)   
โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนในวันท่ี 9 มกราคม 2557 และในวันเดียวกันบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทในขณะนั้นไดลงทุนเพิ่มท้ังจํานวนและไดจายชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุนครบถวนแลว   
ทําใหยังคงถือหุนในสัดสวนเทาเดิมรอยละ 100 

เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเพ่ิมทุนจากเดิม 5,533,921 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 
5,533,921 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) เปน 17,880,081 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปนหุนสามัญ 17,880,081 หุน 
มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 และในวันเดียวกันบริษัท 
ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทในขณะน้ันไดลงทุนเพ่ิมท้ังจํานวนและไดจายชําระเงิน
คาหุนเพ่ิมทุนครบถวนแลว ทําใหยังคงถือหุนในสัดสวนเทาเดิมรอยละ 100 

2. เกณฑการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2.1  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

2.1.1 บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย 

2.1.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “การนําเสนอ
งบการเงิน” และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 เรื่อง “การจัดทําและ         
สงงบการเงินและรายการที่เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และตามประกาศ    
กรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เร่ือง “กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” 

2.1.3 งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามท่ีไดเปดเผย     
ในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 
2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังตอไปน้ี 

บริษทัยอย จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

ประเภทธรุกจิ อัตราการถอืหุน 
โดยบริษัท (รอยละ) 

   ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม  

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม  

   2557 2556 
บริษทัยอยทางตรง     
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด ประเทศไทย คาอสังหาริมทรัพย - 99.99 
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด ประเทศไทย โรงแรม ภัตตาคาร และรานคา - 99.99 

บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด ประเทศไทย โรงแรม ภัตตาคาร และรานคา - 99.99 

บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด ประเทศไทย ซ้ือขายใหเชาและดําเนินงาน 
ดานอสังหาริมทรัพยและ 
การถือหุนในบริษัทอ่ืน 

99.99 99.99 

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่กรุป เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ประเทศไทย รับเหมากอสรางอาคาร  
และซอมแซมอาคาร 

99.99 99.99 

บริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเต็ด จํากัด ประเทศฮองกง ลงทุนในบริษัทอ่ืน 100.00 100.00 
บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด ประเทศมอริเชียส ลงทุนในบริษัทอ่ืน 100.00 - 
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บริษทัยอย จดัตัง้ขึ้น 

ในประเทศ 
ประเภทธรุกจิ อัตราการถอืหุน 

โดยบริษัท (รอยละ) 
   ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม  
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม  
   2557 2556 

บริษทัยอยทางออม     
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด ประเทศไทย คาอสังหาริมทรัพย 99.99(1) - 
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด ประเทศไทย โรงแรม ภัตตาคาร และรานคา 99.99(1) - 
บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด ประเทศไทย โรงแรม ภัตตาคาร และรานคา 99.99(1) - 
บริษัท เจาพระยา เอสเตต เรสซิเดนซ จํากัด ประเทศไทย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ

โครงการเจาพระยา เอสเตท 
100.00(1) - 

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด ประเทศมอริเชียส ลงทุนในบริษัทอ่ืน - 100.00(3) 
บริษัท เอพียูเค จํากัด ประเทศเกิรนซีย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00(2) 100.00 

(1)
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด  

(2)
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด  

(3)
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเต็ด จํากัด  

2.2.2 บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอย (รวมบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนทางออม) มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทมีอํานาจ
ควบคุมท้ังทางตรงและทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทสิ้นสุดการ
ควบคุมบริษัทยอยน้ัน  

2.2.3 งบการเงินรวมเปนการรวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยไดตัดรายการคาและยอดคงเหลือระหวางกัน ตลอดจนกําไร
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นออกจากงบการเงินน้ีแลว นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงเพ่ือใชนโยบายการบัญชี
เชนเดียวกันกับบริษัทใหญในการจัดทํางบการเงินรวม ขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมไดแสดงเปน
รายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

2.2.4 งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งนํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบไดมาจากงบการเงินรวมและ    
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนแลว โดยงบการเงินรวมซึ่งตรวจสอบแลวท่ีแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบไดมีการจัดทําขึ้นโดยใชวิธีการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ โดยมีบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) เปนบริษัทใหญตามกฎหมายแตเปนผูถูกซื้อในทางบัญชี และมีบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด     
ซึ่งเปนบริษัทยอยตามกฎหมายแตเปนผูซื้อทางบัญชี 

2.2.5 เกณฑในการรับรูรายการในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดังน้ี 
- สินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด และบริษัทยอยกอนการรวมธุรกิจรับรูและวัดมูลคาดวย

มูลคาตามบัญชี ณ วันกอนการรวมธุรกิจ 

- สินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) รับรูและวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) 

- ขาดทุนสะสมและยอดคงเหลือของสวนทุนอ่ืนของ บริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท  กรุป จํากัด และบริษัทยอย รับรูและ    
วัดมูลคาดวยมูลคาตามบัญชี ณ วันกอนการรวมธุรกิจ 

- มูลคาตราสารทุนท่ีออกและรับรูรวมตราสารทุนของบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด และบริษัทยอยท่ีมีอยูกอนการรวม
ธุรกิจเขากับมูลคาตนทุนการรวมธุรกิจของบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

- โครงสรางของสวนทุนในงบการเงินรวม แสดงตามจํานวนหุนสามัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงหุนสามัญท่ีออกโดยบริษัท              
ในการรวมธุรกิจ 

- กําไรสะสมและสวนของผูถือหุน ของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจการควบคุมในบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด 
และบริษัทยอย รับรูและวัดมูลคาดวยมูลคาตามบัญชีตามสัดสวน 
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2.2.6 บริษัทไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานในงบการเงินรวมสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ โดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักระหวางงวดซ่ึงคํานวณโดย  
- จํานวนหุนสามัญท่ีคงเหลือตั้งแตตนงวดถึงวันท่ีซื้อ คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีออกโดยบริษัท                

ใหแกผูถือหุนของบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด 

- จํานวนหุนสามัญท่ีคงเหลือตั้งแตวันท่ีซื้อถึงวันสิ้นงวด คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีคงเหลือท่ีมีอยูจริง
ของบริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ท่ีคงเหลืออยูในระหวางงวด 

2.2.7  ตนทุนในการรวมธุรกิจและคาความนิยม 
เน่ืองจากบริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มีราคายุติธรรมของตราสารทุนท่ีมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนมากกวา
เน่ืองจากเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงใชมูลคายุติธรรมของตราสารทุนบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) กอนการรวมธุรกิจเปนฐานในการคํานวณตนทุนการรวมธุรกิจแบบยอนกลับ สวนตางของตนทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกวา   
สวนไดเสียของผูถูกซื้อทางบัญชีในมูลคายุติธรรมสุทธิแสดงเปนคาความนิยม ดังน้ี 

(หนวย : บาท) 
รายการ จํานวนเงิน 

มูลคายุติธรรมรวมของบริษัท ณ วันซื้อกิจการ 15 พฤษภาคม 2556 
(หุนสามัญ 2,487,454,629 หุน มูลคาหุนละ 1.64 บาท)  

4,079,425,592 

คาใชจายท่ีปรึกษาในการรวมธุรกิจ  4,954,760  
ตนทุนการรวมธุรกิจ ณ วันซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ 4,084,380,352 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีระบุไดตามมูลคายุติธรรมกอนวันซื้อกิจการ 
ของบริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 148,623,064 
เงินลงทุนชั่วคราว 176,083,647 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 444,046,887 
สินคาคงเหลือ 10,424 
ท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง 492,379,431 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ 26,185,625 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 582,034 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ 16) 19,945,251 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ 18) 1,354,885 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูหมายเหตุขอ 19) 1,760,757 
เงินมัดจําและอ่ืนๆ 5,925,662 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนๆ (227,658,099) 
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา (31,704,350) 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (1,074,597) 
ตั๋วแลกเงิน (420,662,845) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน (20,000,000) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (21,997,144) 
เงินกูยืมระยะยาว (103,254,000) 
ภาระผูกพันและผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน (ดูหมายเหตุขอ 26) (5,055,429) 
สวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (23,382,784) 
มูลคายุติธรรมสุทธิ 462,108,419 
หัก สินทรัพยสุทธิท่ีเกิดจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (วันท่ีขาย 15 ตุลาคม 2556) (7,896,165) 
คาความนิยม 3,614,375,768 
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2.3 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ 
2.3.1 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมท่ีออก

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 
เปนตนไป ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555)    สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 
 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบับท่ี 15   สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับท่ี 27   การประเมินเน้ือหาของสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 32   สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 1   การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4   การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับท่ี 5   สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ฉบับท่ี 7   การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 10   งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับท่ี 12   ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13   โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับท่ี 17   การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับท่ี 18   การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 
แนวปฏบิตัทิางการบญัช ี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

2.3.2 บริษัทและบริษัทยอยไดนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 มาถือปฏิบัติ โดยกรอบแนวคิดดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ี 
24.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 มีดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

 

มาตรฐานการบัญชี (ตอ)  
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 
ฉบับท่ี 11  การรวมการงาน 
ฉบับท่ี 12  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 
ฉบับท่ี 13 การวัดมูลคายุติธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจง 

กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสิน ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงาน   

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ฉบับท่ี 14 ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา 

และปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

ฉบับท่ี 20  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ  
งบการเงินสําหรับงวดท่ีเริ่มใชมาตรฐานดังกลาว 
 
2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 มีดังน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย  

ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ    
ตองบการเงินสําหรับงวดท่ีเริ่มใชมาตรฐานดังกลาว 

 
3. การปรบัปรงุยอนหลงังบกระแสเงินสด 

บริษัทไดปรับยอนหลังตัวเลขเปรียบเทียบในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยไดจัดประเภทเงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทยอยใหม จากเดิมจัดประเภทเปนกิจกรรมดําเนินงานเปนกิจกรรมการลงทุน จํานวน 152 ลานบาท  
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4. สรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
4.1 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรับรูรายไดและคาใชจายดังตอไปน้ี 

4.1.1 รายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยรับรูเปนรายไดท้ังจํานวนเมื่อมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ใหกับผูซื้อแลว 

4.1.2 รายไดจากการขายรับรูเปนรายไดเมื่อมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว 

4.1.3 รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหบริการและตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ 

4.1.4 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

4.1.5 รายไดเงินปนผลบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันท่ีบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผลในกรณีเงินปนผลท่ีไดรับจากหลักทรัพย   
ในความตองการของตลาดจะพิจารณาจากวันท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปนผล 

4.1.6 รายไดอ่ืนและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

4.2 ตนทุนขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดท่ีคาดวาจะเกิด (โดยคํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดวย) ใหกับ
หนวยในอาคารชุดพักอาศัยที่ขายไดตามเกณฑพ้ืนท่ีท่ีขายและพิจารณาราคาขายประกอบ แลวจึงรับรูเปนตนทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการขาย เชน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์บันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีการขาย 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไมรวมเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีกําหนดคืนเกินกวา 3 เดือน 
และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

4.4 ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ  
บริษัทและบริษัทยอยประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการประเมินผลของฝายบริหารเก่ียวกับความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากยอดลูกหน้ี
ท่ีคงคางอยู ณ วันสิ้นป การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการชําระเงินในอดีตและปจจัยอยางอ่ืน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หน้ีสงสัยจะสูญบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.5 ท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค 
4.5.1 ที่ดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของแตละโครงการหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะ

ไดรับแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา ราคาทุนประกอบดวยท่ีดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสรางอาคารชุด คาใชจายเกี่ยวของโดยตรงกับ
โครงการและตนทุนการกูยืมท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะหยุดบันทึกตนทุนการกูยืมเขามาเปนตนทุนเมื่อพรอมท่ีจะขายหรือโครงการหยุด
พัฒนา 

4.5.2 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใช
หรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยน้ันจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค สวนตนทุน     
การกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูยืมน้ัน 

4.5.3 ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

4.6 สินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย 
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายที่เปนสินทรัพยที่เกิดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย 
มิใชจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป โดยเขาเงื่อนไขวามีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากท่ีจะมีการขาย และสินทรัพยท่ียกเลิก
ดังกลาวจะตองมีไวเพ่ือขายในทันทีในสภาพปจจุบัน 

สินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายวัดมูลคาโดยใชจํานวนท่ีต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุน     
ในการขาย 

 
4.7 เงินลงทุน 

4.7.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทจะบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยไมมีการตัดจําหนายคาความนิยม เงินลงทุน
ในบริษัทยอยดังกลาว เปนเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงท้ังหมดหรือกิจการท่ีบริษัทมี
อํานาจควบคุมท้ังทางตรงและทางออม 
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4.7.2 เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ซึ่งถือไวเพ่ือคาจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลคายุติธรรมสําหรับหลักทรัพยเพ่ือคาจะ
ใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ในการจําหนายเงินลงทุนบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยูบริษัทคํานวณตนทุน    
เงินลงทุนท่ีจําหนายไปดวยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก และผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีบันทึกเปนกําไร 
(ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 

4.7.3 ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพ่ือคาจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 
ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคา
บันทึกเปนรายการในองคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สวนผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยตรงเขา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.8 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ไดแก อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาท่ีเพ่ิมขึ้นหรือท้ังสองอยาง ท้ังน้ี
ไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในราคาทุน รวมถึงตนทุนการทํารายการที่เก่ียวของ และหลังจากน้ัน
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม โดยมูลคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนประกอบดวย ท่ีดินและอาคาร Data Center ท่ีเมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร 

ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนท่ีไดมาโดยการซ้ือ ประกอบดวย ราคาซ้ือและรายจายทางตรงใดๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย 
ไดแก คาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และตนทุนในการทํารายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

4.9 อาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยแสดงราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคา
คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังตอไปน้ี 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคารเชา 5 ป 
เครื่องตกแตงและติดต้ัง 3 และ 5 ป 
เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ 3 และ 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

4.10 สิทธิการเชา  
สิทธิการเชาแสดงดวยราคาทุนหักขาดทุนจากการลดมูลคา (ถามี) สิทธิการเชาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
โดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาของอายุสัญญาเชา  

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

คาตัดจําหนาย 
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย
ท่ีไมมีตัวตนแตละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังน้ี 

ซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 ป 

4.12 การรวมธุรกิจและคาความนิยม 
บริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ โดยบริษัท (ผูซื้อ) วัดมูลคาตนทุนการซ้ือธุรกิจดวยผลรวมของสิ่งตอบแทนท่ีโอน
ใหซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ สําหรับจํานวนของสวนของผูที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง   
ผูซื้อจะวัดมูลคาสวนของผูท่ีไมมีอํานาจควบคุม (ถามี) ในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของผูถูกซื้อตาม
สัดสวนของหุนท่ีถือโดยผูท่ีไมมีอํานาจควบคุมน้ัน 
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บริษัทบันทึกตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซื้อธุรกิจเปนคาใชจายในงวดท่ีตนทุนดังกลาวเกิดขึ้นและเม่ือไดรับบริการ  

บริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของกิจการ   
ท่ีไดมา  

บริษัทแสดงคาความนิยมหักคาเผื่อการดอยคาสะสมและจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคา
เกิดขึ้น 

เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
(หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทําการประเมินมูลคา  
ท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด)        
หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี บริษัทจะรับรูขาดทุนจากการดอยคา       
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.13 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตน ดังน้ี 
4.13.1 โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยราคาทุนสุทธิจากการตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) การตัดจําหนายโปรแกรม

คอมพิวเตอรจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนเวลา 5 ป 

4.13.2 คาความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจ ไดแก สวนตางระหวางตนทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันซื้อหุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิท่ีระบุไดเฉพาะสวนท่ีเปนของผูซื้อ คาความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ไดแก สวนตางระหวางมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดเฉพาะสวนท่ีเปนของผูซื้อท่ีสูงกวาตนทุนการซ้ือธุรกิจ คาความนิยมและคาความนิยมติดลบรับรูรายได         
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ  

4.14 ภาษีเงินได 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ประกอบดวยจํานวนรวมของภาษีเงินไดในปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดในปปจจุบัน 
ภาษีเงินไดในปปจจุบัน คือ จํานวนภาษีเงินไดท่ีตองชําระโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีสําหรับป กําไรทางภาษีแตกตางจากกําไรท่ีแสดง                  
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเน่ืองจากกําไรทางภาษีไมไดรวมรายการท่ีสามารถถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีในปอ่ืนๆ และไมไดรวมรายการ  
ท่ีไมสามารถถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี ภาษีเงินไดในปปจจุบันคํานวณโดยใชอัตราภาษี ณ วันท่ีในรายงาน 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินกับมูลคาของสินทรัพยและ
หน้ีสินท่ีใชในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวทุกรายการ 
และรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียง
พอท่ีจะนําผลแตกตางชั่วคราวน้ันมาใชประโยชนไดโดยมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีในรายงาน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง 
เมื่อกําไรทางภาษีท่ีจะนํามาใชประโยชนลดลง การกลับรายการจะทําเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางสวนหรือท้ังหมดมาใชประโยชนได  

บริษัทและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษีท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีหรือในปท่ีคาดวาจะจายชําระหน้ีสินภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยู หรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายใน    
สิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดในปปจจุบันจะหักกลบกันไดเมื่อบริษัทและบริษัทยอยมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหน้ีสิน
ดังกลาวมาหักกลบกันบริษัทและบริษัทยอยต้ังใจจะชําระหน้ีสินดังกลาวดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยและหน้ีสินในเวลาเดียวกันและ 
ท้ังสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเก่ียวของกับหนวยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน 

บริษัทและบริษัทยอยแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับกําไรหรือขาดทุนไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน ถาภาษีเงินไดท่ีเกิดขึ้นน้ันเก่ียวของกับรายการท่ีไดบันทึก
โดยตรงไปยังของสวนของผูถือหุน 
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4.15 ผลประโยชนพนักงาน 
4.15.1 ผลประโยชนระยะสั้น 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี 

บริษัทและบริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยเปนบันทึกเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี 

4.15.2 ผลประโยชนระยะยาว 
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัท
ยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

บริษัทคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณดังกลาว
ตองใชขอสมมติฐานท่ีหลากหลาย รวมถึงขอสมมติเก่ียวกับเงินเดือนของพนักงาน อัตราการลาออก อัตราคิดลด อัตรามรณะ 
อายุงานและปจจัยอ่ืนๆ  

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานคํานวณตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ     
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเปน        
การประมาณการมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพ้ืนฐานของ      
ขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย อันไดแก เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปจจัยอ่ืนๆ 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.16 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อบริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ    
ในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันดังกลาว โดยสามารถประมาณมูลคา
ภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ 

4.17 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนดังน้ี 
4.17.1 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

- รายการท่ีเกิดขึ้นระหวางปแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

- สินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย 

- กําไรหรือขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราตางประเทศท่ีเกิดจากการจายชําระเงินและการแปลงคารับรูเปนรายไดหรือ
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

4.17.2  หนวยงานในตางประเทศ 
- สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีรายงาน 

- รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใกลเคียงกับอัตรา   
ณ วันท่ีเกิดรายการ 

- ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงคา บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเปนรายการ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน จนกวามีการ
จําหนายเงินลงทุนน้ันออกไป 

- เมื่อมีการชําระหน้ีรายการที่เปนตัวเงินท่ีเปนลูกหน้ีหรือเจาหน้ีกับหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาวมิได
คาดหมายวาจะมีแผนการชําระหนี้หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ 
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ในหนวยงานตางประเทศ และรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน
จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนน้ันออกไป 

4.18 สัญญาเชา 
4.18.1 สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาซึ่งไดโอนผลประโยชนและความเสี่ยงในกรรมสิทธิ์ของทรัพยสินสวนใหญ ใหแกบริษัท และบริษัทมีความตั้งใจท่ีจะซื้อ
ทรัพยสินเหลาน้ีเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชาจะบันทึกบัญชีโดยถือเปนสัญญาเชาการเงิน โดยเมื่อเริ่มตนทําสัญญาเชาการเงิน 
ตนทุนของทรัพยสินจะถูกบันทึกบัญชีพรอมกับการบันทึกหน้ีสินท่ีเกิดจากการจายคาเชาในอนาคต โดยไมรวมสวนของดอกเบ้ียซึ่ง
เปนตนทุนทางการเงิน ตนทุนทางการเงินน้ีจะถูกบันทึกเปนคาใชจายของปปจจุบันตามสัดสวนของยอดคงเหลือของหน้ีสิน 

4.18.2 สัญญาเชาดําเนินงาน 
สัญญาเชาทรัพยสินซึ่งมีความเสี่ยงและผลประโยชนในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยเปนของผูใหเชาจะบันทึกบัญชี โดยถือเปนสัญญา
เชาดําเนินงาน คาเชาท่ีเกิดจากสัญญาดังกลาวจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา
เชา 

4.19 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
- กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปของแตละปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีถือ  

โดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวางป 

- กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก        
ในระหวางป กับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้น (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหเปน
หุนสามัญ 

4.20 การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทและบริษัทยอย ตองอาศัยดุลยพินิจของผูบริหารในการกําหนด
นโยบายการบัญชี การประมาณการและการต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หน้ีสินและการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน รวมท้ังการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณ
การของผูบริหารไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะน้ัน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการน้ัน 

 
5. ขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระแสเงนิสด 

รายการท่ีไมเก่ียวของกับเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
5.1 ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

(หนวย : บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2557  2556 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน       

ยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม    - - 

คาขายเงินลงทุนใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 9)     149,999,700 - 

หัก เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     (149,999,700) - 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน      

ยกไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    -  - 
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5.2 ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
(หนวย : บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2557  2556 

ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน       

ยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม    - - 

คาขายสินทรัพยใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 9)     238,302,878 - 

หัก เงินสดรับจากการขายสินทรัพยใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     (238,302,878) - 

ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน      

ยกไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    - - 
5.3 เงินมัดจําจายลวงหนาคาท่ีดินและอาคาร 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557  2556 

เงินมัดจําจายลวงหนาคาท่ีดินและอาคารยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 138,101,474 - 

บวก เงินสดจายเงินมัดจําจายลวงหนาคาท่ีดินและอาคาร Data Center - 138,101,474 

บวก เงินสดจายเพ่ือซื้อท่ีดินและอาคาร Data Center 971,282,928 - 

หัก คาซื้อท่ีดินและอาคาร Data Center (ดูหมายเหตุขอ 15) (1,109,384,402) - 

เงินมัดจําจายลวงหนาคาท่ีดินและอาคาร ยกไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - 138,101,474 
 
5.4 เจาหน้ีคาซื้อสินทรัพยถาวร  

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

เจาหน้ีคาซื้อสินทรัพยถาวรตนป 10,377,033  8,648,063  -  - 

บวก  คาซื้อสินทรัพยถาวร 354,513,255  99,311,429  18,777,584  236,859,942 

หัก คาซื้อสินทรัพยถาวรสวนท่ีจายเปนเงินสด (364,890,288)  (97,582,459)  (18,777,584)  (236,859,942) 

เจาหน้ีคาซื้อสินทรัพยถาวรปลายป -  10,377,033  -  - 
 
5.5 เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนจากบริษัทท่ีเก่ียวของกันยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม -  - 

บวก คาซื้อเงินลงทุนจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 21) 547,579,834 - 

บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้น 7,599,624 - 

หัก เงินยืมทดลองจายบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (2,031,836) - 

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนจากบริษัทท่ีเก่ียวของกันยกไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 553,147,622 - 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2557  2556  2557 2556 

เงินสด 32,389 17,663 32,321 17,663 

เงินฝากออมทรัพย 520,521,803 225,338,943 93,078,036 219,178,970 

เงินฝากกระแสรายวัน 14,178,894 6,844,833 14,178,894 6,800,638 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 534,733,086 232,201,439 107,289,251 225,997,271 
 
7. เงนิลงทุนชัว่คราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 ราคาทุน/ 

ราคาตามบญัช ี

 มลูคายตุธิรรม  ราคาทุน/ 

ราคาตามบญัช ี

 มลูคายตุธิรรม 

หลักทรัพยเพื่อคา      

ตราสารหน้ี     

หนวยลงทุน 311,093,803 312,701,893 4,977,121 5,027,540 

บวก กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา 1,608,090 - 50,419 - 

รวมเงนิลงทุนชัว่คราว 312,701,893 312,701,893  5,027,540 5,027,540 
 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 ราคาทุน/ 

ราคาตามบญัช ี

 มลูคายตุธิรรม  ราคาทุน/ 

ราคาตามบญัช ี

 มลูคายตุธิรรม 

หลักทรัพยเพื่อคา      

ตราสารหน้ี     

หนวยลงทุน 290,822,743 292,300,458 4,977,121 5,027,540 

บวก กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา 1,477,715 - 50,419 - 

รวมเงนิลงทุนชัว่คราว 292,300,458 292,300,458 5,027,540 5,027,540 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาท่ีเกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557  2556 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,027,540  26,673,146 

ยอดซ้ือหลักทรัพย 2,574,166,807  1,213,624,708 

ยอดขายหลักทรัพย (2,163,953,736)  (1,235,320,733) 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคา 1,608,090  50,419 

จัดประเภทเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (124,500,307)  - 

กําไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 20,353,499  - 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  312,701,893  5,027,540 
 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,027,540  26,673,146 

ยอดซ้ือหลักทรัพย 1,974,146,807  1,213,624,708 

ยอดขายหลักทรัพย (1,584,204,796)  (1,235,320,733) 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคา 1,477,715  50,419 

จัดประเภทเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (124,500,307)  - 

กําไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 20,353,499  - 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  292,300,458  5,027,540 
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8. ลกูหนี้การคาและลกูหนี้อืน่  
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2557  2556  2557 2556 

ลกูหนี้การคา     

ลูกหน้ีการคา - ตางประเทศ 30,071,024 - - - 

ลูกหน้ีคางวดท่ีถึงกําหนดชําระ 1,837,298 1,612,037 1,837,298 1,612,037 

รายไดครบกําหนดตามสัญญา (1,837,298) (1,612,037) (1,837,298) (1,612,037) 

รวมลูกหน้ีการคา 30,071,024 - - - 

ลกูหนี้อื่น     

คาใชจายจายลวงหนา 4,516,321 5,466,893 3,211,240 5,466,893 

เงินทดรองจาย 938,465 1,380,287 814,963 1,380,287 

เงินมัดจําจายลวงหนา   84,899,624 64,076,932 41,149,189 64,076,932 

ลูกหน้ีอ่ืน 130,357 - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 7,170,000 - 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน  120,555,791 70,924,112 52,345,392 70,924,112 
 
9. การขายเงินลงทุนใหแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และการขายสินทรัพยใหแกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษัท เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2557 ไดมีมติอนุมัติใหจําหนายทรัพยสินของบริษัทท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาโครงการเจาพระยา เอสเตท (เดิมชื่อ โครงการแลนดมารค วอเตอรฟรอน) ใหแกบริษัท แลนดมารค โฮลด้ิงส จํากัด (“บริษัทยอย”) เพ่ือใหบริษัทยอย
ดังกลาวเปนเจาของโครงการ โดยมีมูลคารวมในการจําหนายสินทรัพยจํานวน 388.30 ลานบาท ซึ่งเปนราคาท่ีบริษัทและบริษัทยอยดังกลาวตกลงรวมกัน    
โดยอางอิงจากมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยดังน้ี  

(หนวย : บาท) 
 
1. หุนสามัญท้ังหมดของบริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด 49,999,900 
2. หุนสามัญท้ังหมดของบริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด  49,999,900 
3. หุนสามัญท้ังหมดของบริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด 49,999,900 
4. อาคารระหวางกอสราง 238,302,878 

รวมมูลคาท้ังสิ้น 388,302,578 

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 บริษัทไดทําสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและอาคารระหวางกอสรางใหแกบริษัทยอยดังกลาว มูลคารวม 388,302,578 บาท 
โดยเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทไดขายสินทรัพยขางตนใหกับบริษัทยอยดังกลาวแลว และบริษัทไดรับชําระเงินคาอาคารระหวางกอสราง
บางสวนจํานวน 144,637,511 บาท ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทไดรับชําระเงินคาขายสินทรัพยสวนท่ีเหลือครบท้ังจํานวน โดยแบงเปนคาขายเงิน
ลงทุนใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 149,999,700 บาท และคาอาคารระหวางกอสรางใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 93,665,367 บาท 
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10.  เงนิใหกูยมืระยะสั้นแกกจิการอืน่ 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2557  2556  2557 2556 

       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน 27,588,886 - 27,588,886 - 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (27,588,886) - (27,588,886) - 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอ่ืน - - - - 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทใหบริษัทแหงหน่ึงกูยืมเงินในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 27.59 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 9.25 ตอป ซึ่งเงินให
กูยืมดังกลาวครบกําหนดรับชําระท้ังจํานวนในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 แตบริษัทยังไมไดรับชําระเงิน โดยบริษัทอยูระหวางการทวงถาม อยางไร
ก็ตาม ผูบริหารของบริษัทพิจารณาแลวเห็นวามีความไมแนนอนท่ีจะไดรับชําระ จึงไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด      
วันท่ี   31 ธันวาคม 2557 ท้ังจํานวน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 : ไมมี) 

11.  ที่ดนิและตนทนุโครงการระหวางกอสรางและสาธารณปูโภค 
ท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557 2556 

โครงการ อิลีเมนท 726,403,423  719,947,581  726,403,423  719,947,581 
โครงการ เจาพระยา เอสเตท (1) 432,723,230  151,142,162  -  - 

รวมท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค 1,159,126,653 871,089,743 726,403,423  719,947,581 
(1) เดิมชื่อ โครงการแลนดมารค วอเตอรฟรอนท 
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11.1 ท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภคโครงการ อิลีเมนท ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557 2556 

ท่ีดิน 299,113,725 299,113,725  299,113,725 299,113,725 
คากอสรางอาคารชุด 739,263,978 368,285,396  739,263,978 368,285,396 
คาออกแบบโครงการ 16,499,134 16,499,134  16,499,134 16,499,134 
คาใชจายอ่ืนในโครงการ 42,788,996 37,789,742  42,788,996 37,789,742 
คาสาธารณูปโภค 53,228,565 43,694,388  53,228,565 43,694,388 
คาเฟอรนิเจอร 59,539,102 31,589,757  59,539,102 31,589,757 
ตนทุนการกูยืม 15,721,403 11,851,071  15,721,403 11,851,071 

รวม 1,226,154,903 808,823,213  1,226,154,903 808,823,213 
หัก จํานวนสะสมท่ีโอนเปนตนทุนขายอาคารชุดถึงปจจุบัน (499,751,480) (88,875,632) (499,751,480) (88,875,632) 

รวมท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสราง และ
สาธารณูปโภค 726,403,423 719,947,581 

 
726,403,423 719,947,581 

 

ในระหวางป 2557 และ 2556 บริษัทไดบันทึกตนทุนการกูยืมเขาเปนสวนหน่ึงของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในงบการเงินเฉพาะกิจการ    
จํานวน 3.87 ลานบาท และ 2.00 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทไดจดจํานองท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในอนาคตของโครงการ The Elements ท่ีแสดงในท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค      
เพ่ือเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง โดยมีทุนจดจํานองเริ่มแรก 883 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 24.1) 

11.2 ท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภคโครงการ เจาพระยา เอสเตท ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557 2556 
คากอสรางอาคารชุด 295,827,180 52,787,776  - - 
คาออกแบบโครงการ 78,151,553 70,432,254  - - 
คาใชจายอ่ืนในโครงการ 58,744,497 27,922,132  - - 

รวมท่ีดินและตนทุนโครงการ 
 ระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค 432,723,230 151,142,162 

  
- 

 
- 
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12. สินทรัพยหมนุเวียนอืน่ 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557 2556 

ดอกเบี้ยคางรับ 1,663,063  -  33,256,690  8,453 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายรอขอคืน 6,737,163  1,209,037  6,736,254  1,208,846 
ลูกหน้ีกรมสรรรพากร 12,040,391  5,971,899  605,553  1,020,534 
อ่ืนๆ 5,606,158 340,242 4,073,336  290,271 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 26,046,775 7,521,178 44,671,833  2,528,104 
 
13. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอจาํกดัในการใช และเงนิประกันตามสญัญาเชา 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เอพียูเค จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับโอนเงินประกันตามสัญญาเชาจากผูใหเชาเดิมของอาคาร Data 
Center ท่ีเมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เปนเงินจํานวน 49.37 ลานบาท โดยบริษัทยอยไดบันทึกรายการดังกลาวไวเปนเงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัด
ในการใช โดยบัญชีดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการซอมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาสินทรัพยใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะใหบริการแกผูเชา ท้ังน้ี บริษัท
ยอยจะตองคืนเงินใหแกผูเชา หากมียอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดสัญญา ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทยอยไดทําสัญญาใหกูยืมเงินประกันตาม
สัญญาเชาดังกลาวจํานวน 48.26 ลานบาท แกบริษัท บีไอเอส จํากัด (ผูเชา) เพื่อใหใชในการพัฒนาอาคาร Data Center อยางไรก็ตามเน่ืองจากยัง
ไมไดมีการเบิกเงินใหกูยืมดังกลาว ดังน้ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยจึงไดแสดงเงินฝากธนาคารดังกลาวเปนเงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัด
ในการใช 

14. เงนิลงทุนเผือ่ขาย 
เงินลงทุนเผื่อขาย ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 ราคาทุน/  มลูคา  ราคาทุน/  มลูคา 

 ทุนตดัจําหนาย  ยุตธิรรม  ทุนตดัจําหนาย  ยุตธิรรม 

หลักทรัพยเผือ่ขาย       

ตราสารทุน 124,500,307 116,246,143 - - 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา (8,254,164) - - - 

รวมหลักทรัพยเผื่อขาย   116,246,143 116,246,143 - - 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายท่ีเกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 

รับโอนจากหลักทรัพยเพ่ือคา 124,500,307  - 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย (8,254,164)  - 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  116,246,143  - 
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15. อสงัหารมิทรพัยเพื่อการลงทนุ  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแกท่ีดินและอาคาร Data Center ซึ่งตั้งอยูที่เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัท เอพียูเค จํากัด 
(“บริษัทยอย”) เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

รายการกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี 
(หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม 
ราคาตามบัญชีตนป ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557  - 
บวก ซื้อสินทรัพย  1,109,384,402 
บวก กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  166,710,198 
ราคาตามบัญชีปลายป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  1,276,094,600 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดังกลาว ไดมีการประเมินราคาใหม โดยบริษัท ดีทีแซด เดเบนทัม ไต เหลียง จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคา
อิสระ ซึ่งราคาประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนใหมเปนจํานวน 25.12 ลานปอนดสเตอรลิง ดังน้ันบริษัทยอยจึงบันทึกกําไรจากการปรับมูลคา
ยุติธรรมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 166.71 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินและอาคาร Data Center เพ่ือเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในตางประเทศแหงหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ 24.2) 

รายการท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งเกิดจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2557 
รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 79,304,880 
คาใชจายในการดําเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย   

เพ่ือการลงทุนซึ่งกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับป 2,070,325 
 
16. ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ประกอบดวย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

ประเภทสินทรัพย 

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2556 

 เพิม่ขึน้ 

 

ขาย/ 
ตดัจาํหนาย 

 โอนเขา (ออก)  ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2557 

ราคาทุน          
สวนปรับปรุงอาคารเชา - 11,626,825 -  -  11,626,825 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง 1,606,473  295,101 -  -  1,901,574 
เคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณ 3,489,415  4,544,109 (23,180)  -  8,010,344 
ยานพาหนะ  988,680  250,000 (988,680)  -  250,000 
อาคาระหวางกอสราง 216,752,909  337,797,220 -  -  554,550,129 

รวม  222,837,477  354,513,255  (1,011,860)  -  576,338,872 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม          

สวนปรับปรุงอาคารเชา - (2,231,738) -  -  (2,231,738) 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง (461,643)  (379,227)  -  -  (840,870) 
เคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณ (1,096,398)  (1,250,008)  3,429  -  (2,342,977) 
ยานพาหนะ   (640,850)  (191,846)  829,408  -  (3,288) 

            รวม  (2,198,891)  (4,052,819)  832,837  -  (5,418,873) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 220,638,586        570,919,999 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

ประเภทสินทรัพย 

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
2555 

 เพิม่ขึน้จากการ
รวมธรุกจิ 

(ดูหมายเหตุ 
ขอ 2.2.7) 

 เพิม่ขึน้ 

 

ขาย/ 
ตดัจาํหนาย 

 ลดลงจากการ
จําหนาย 
เงนิลงทุน    

ในบรษิัทยอย 

 ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2556 

ราคาทุน            
อาคาร   -  12,191,925  - (12,191,925)  -  - 
สวนปรับปรุงอาคารเชา -  1,757,499  - (1,757,499)  -  - 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง -  14,636,361  744,660 (1,704,442)  (12,070,106)  1,606,473 
เคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณ -  25,745,163  1,886,376 (782,395)  (23,359,729)  3,489,415 
ยานพาหนะ  -  1,737,680  - (749,000)  -  988,680 
อาคาระหวางกอสราง 120,072,516  -  96,680,393 -  -  216,752,909 

รวม  120,072,516  56,068,628  99,311,429  (17,185,261)  (35,429,835)  222,837,477 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม           

อาคาร   -  (5,157,351)  (928,590)  6,085,941  -  - 
สวนปรับปรุงอาคารเชา -  (711,667)  (133,859)  845,526  -  - 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง -  (11,075,445)  (436,490)  928,374  10,121,918  (461,643) 
เคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณ -  (18,404,206)  (1,974,880)  681,636  18,601,052  (1,096,398) 
ยานพาหนะ   -  (774,708)  (170,257)  304,115  -  (640,850) 

รวม  -  (36,123,377)  (3,644,076)  8,845,592  28,722,970  (2,198,891) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 120,072,516         220,638,586 
     สาํหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 
      2557  2556 
คาเสื่อมราคา      4,052,819  3,644,076 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ประเภทสินทรัพย 

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2556 

 เพิม่ขึน้ 

 

ขาย/ 
ตดัจาํหนาย 

 โอนเขา (ออก)  ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2557 

ราคาทุน          
สวนปรับปรุงอาคารเชา -  11,626,825 -  -  11,626,825 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง 1,606,473  295,101 -  -  1,901,574 
เคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณ 3,489,415  3,485,210 (23,180)  -  6,951,445 
ยานพาหนะ  988,680  250,000 (988,680)  -  250,000 
อาคาระหวางกอสราง -  3,120,448 -  -  3,120,448 

รวม  6,084,568  18,777,584  (1,011,860)  -  23,850,292 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม          

สวนปรับปรุงอาคารเชา -  (2,231,738) -  -  (2,231,738) 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง (461,643)  (379,227)  -  -  (840,870) 
เคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณ (1,096,398)  (1,223,736)  3,429  -  (2,316,705) 
ยานพาหนะ   (640,850)  (191,846)  829,408  -  (3,288) 

            รวม  (2,198,891)  (4,026,547)  832,837  -  (5,392,601) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 3,885,677        18,457,691 

140
รายงานประจำาปี 2557



 

 
 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ประเภทสินทรัพย 

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2555 

 เพิม่ขึน้ 

 

ขาย/ 
ตดัจาํหนาย 

 อื่นๆ*  ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2556 

ราคาทุน          
อาคาร   12,191,925  - (12,191,925)  -  - 
สวนปรับปรุงอาคาร 1,757,499  - (1,757,499)  -  - 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง 2,502,037  808,878 (1,704,442)  -  1,606,473 
เคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณ 2,540,707  1,731,103 (782,395)  -  3,489,415 
ยานพาหนะ  1,737,680  - (749,000)  -  988,680 
อาคาระหวางกอสราง -  234,319,961 -  (234,319,961)  - 

รวม  20,729,848  236,859,942  (17,185,261)  (234,319,961)  6,084,568 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม          

อาคาร   (4,262,163)  (1,823,778)  6,085,941  -  - 
สวนปรับปรุงอาคาร (582,623)  (262,903)  845,526  -  - 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง (933,302)  (456,715)  928,374  -  (461,643) 
เคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณ (1,269,922)  (508,112)  681,636  -  (1,096,398) 
ยานพาหนะ   (647,119)  (297,846)  304,115  -  (640,850) 

            รวม  (7,695,129)  (3,349,354)  8,845,592  -  (2,198,891) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 13,034,719        3,885,677 
     
    สาํหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 
     2557  2556 
คาเสื่อมราคา     4,026,547  3,349,354 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
* เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดรับโอนอาคารระหวางกอสรางจากบริษัทยอย มูลคา 85.92 ลานบาท ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการออกแบบโครงสราง
และตกแตงอาคารโรงแรม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 234.32 ลานบาท บริษัทมีนโยบายท่ีจะไมดําเนินการตอ โดยบริษัทไดทําสัญญา
ขายอาคารระหวางกอสรางใหแกบริษัทยอยเพ่ือดําเนินการตอ (ดูหมายเหตุขอ 9) ดังน้ันจึงจัดประเภทอาคารระหวางกอสรางไปแสดงเปนสินทรัพยท่ีถือไว
เพ่ือขายภายใตสินทรัพยหมุนเวียน  

 
17. สทิธกิารเชา 

งบการเงินรวม 
เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2548 บริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด (“ผูเชาเดิม”) ไดทําสัญญาเชาท่ีดินจากสํานักงานทรัพยสิน               
สวนพระมหากษัตริย (“ผูใหเชา”) อายุสัญญา 25 ป เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจเพ่ือการพาณิชย  

ตอมาในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”) ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินฉบับใหมกับผูใหเชาแทน   
ผูเชาเดิม เพ่ือรองรับการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด โดยมีเง่ือนไขใหมดังน้ี 

1. ผูเชาสัญญาวาจะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดินตามสัญญาเชาใหแลวเสร็จตามระยะเวลากอสรางของโครงการ และผูเชาตกลงจะชําระคาเชา
ตามอัตราท่ีระบุไวในสัญญาในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดิน โดยอายุสัญญาดังกลาวมีกําหนดเวลา 25 ป เริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูเชาดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาแลวเสร็จ หรือวันครบกําหนดของระยะเวลาการกอสรางตามท่ีระบุไวในสัญญา 

2. ผูเชาอาจจายชําระคาเชาลวงหนาท้ังหมดสําหรับสวนท่ีเหลือของระยะเวลาการเชาได โดยตองรับความเห็นชอบจากผูใหเชา ตามอัตราคิดลดท่ีระบุ
ไวในสัญญา และในรอบระยะการเชาปท่ี 15 ผูเชาตองนําสงงบการเงินของผูเชาสําหรับรอบระยะเวลาปท่ี 14 ใหแกผูใหเชาเพ่ือพิจารณาคาเชา
เพ่ิมเติม (ถามี) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา 
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3. ผูใหเชายินยอมใหผูเชาเสนอและผูใหเชาใหสิทธิผูเชา เชาท่ีดินตอจากกําหนดระยะเวลาตามขอ 2โดยมีกําหนดระยะเวลาเชาอีก 25 ป ท้ังน้ีผูเชา
ตองบอกกลาวขอเสนอใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 24 เดือนกอนครบกําหนดระยะเวลาเชาตามขอ 2 โดยคูสัญญาจะคง
เง่ือนไขสัญญาเชาใหเปนไปตามเดิม เวนแตคาเชาซึ่งใหใชวิธีการและสูตรคํานวณคาเชาแบบเดียวกับการคํานวณคาเชาตามสัญญาเดิม และคํานวณจาก  
อัตรารอยละของราคาประเมินราชการของกรมท่ีดินตามท่ีระบุไวในสัญญา 

เมื่อครบกําหนดสัญญาเชาตามขอ 3 ผูใหเชาจะตองใหผูเชาเปนผูเชาตามสัญญาน้ีตอไป แตหากมีบุคคลอ่ืนขอเชาในอัตราท่ีสูงกวาอัตราคาเชาของ  
ผูเชา ผูใหเชาตองแจงใหผูเชาทราบ หากผูเชายินยอมชําระคาเชาในอัตราเทากับบุคคลอ่ืนดังกลาว ผูใหเชาตองใหผูเชาเปนผูมีสิทธิเชากอน 
สิทธิการเชาในงบการเงินรวมประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 

2556 

ซื้อ/ไดมา ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 

2557 

    

สิทธิการเชา - เงินจายลวงหนา 20,000,000 -  20,000,000 

สิทธิการเชา - คาชดเชย 67,743,465 -  67,743,465 

คาธรรมเนียมในการโอน 4,051,406 3,598,228 7,649,634 

คาเชาในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดิน 1,920,000 2,660,000 4,580,000 

รวม 93,714,871 6,258,228 99,973,099 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 

2555 

ซื้อ/ไดมา ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 

2556 

    

สิทธิการเชา - เงินจายลวงหนา 20,000,000 - 20,000,000 

สิทธิการเชา - คาชดเชย 67,743,465 - 67,743,465 

คาธรรมเนียมในการโอน - 4,051,406 4,051,406 

คาเชาในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดิน - 1,920,000 1,920,000 

รวม 87,743,465 5,971,406 93,714,871 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดจายเงินในการรับโอนกิจการตามมูลคายุติธรรมใหแกบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด 
จํานวน 3,700 ลานบาท โดยบริษัทไดรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด ซึ่งรวมถึงการรับโอนสิทธิการเชา
มูลคายุติธรรมจํานวน 3,769.76 ลานบาท โดยสิทธิการเชาดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี 87.74 ลานบาท ทําใหเกิดสวนตางมูลคายุติธรรมจากการควบรวม
กิจการ จํานวน 3,682.02 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดบันทึกไวในบัญชีสิทธิการเชาในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตอมาเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษัทเขาทําสัญญาใหเชาชวงท่ีดิน และดําเนินการจดทะเบียนใหเชาชวงสิทธิการเชากับ บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เพ่ือดําเนินโครงการเจาพระยา เอสเตท ใหเหมาะสมกับทางโครงสรางธุรกิจและเปนไปตามเปาหมายของบริษัท           
โดยหลักการกําหนดคาตอบแทนการเชาชวงและเงื่อนไขการชําระคาตอบแทนการเชาชวงท่ีดินดังกลาวใหอิงตามสัญญาเชาท่ีดินท่ีบริษัทไดทําไวกับ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
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สิทธิการเชาในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2556 

ซื้อ/ไดมา ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2557 

สิทธิการเชา - เงินจายลวงหนา 20,000,000 - 20,000,000 
สิทธิการเชา - คาชดเชย 67,743,465 - 67,743,465 
คาธรรมเนียมในการโอน 4,051,406 3,598,228 7,649,634 
สวนตางมูลคายุติธรรมจากการควบรวมกิจการ 3,682,021,297 - 3,682,021,297 
คาเชาในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดิน 1,920,000 2,660,000 4,580,000 

รวม 3,775,736,168 6,258,228 3,781,994,396 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2555 

ซื้อ/ไดมา ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2556 

สิทธิการเชา - เงินจายลวงหนา - 20,000,000 20,000,000 
สิทธิการเชา - คาชดเชย - 67,743,465 67,743,465 
คาธรรมเนียมในการโอน - 4,051,406 4,051,406 
สวนตางมูลคายุติธรรมจากการควบรวมกิจการ - 3,682,021,297 3,682,021,297 
คาเชาในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดิน - 1,920,000 1,920,000 

รวม - 3,775,736,168 3,775,736,168 
 
18. สินทรัพยไมมีตวัตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2556 

 เพิม่ขึน้ 

 

ขาย/ 
ตดัจาํหนาย 

 ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2557 

        
โปรแกรมคอมพิวเตอร 3,458,500  -  -  3,458,500 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (2,050,988)  (605,509)  -  (2,656,497) 
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,407,512      802,003 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2555 

 เพิม่ขึน้จาก 
การรวมธรุกจิ 
(ดูหมายเหตุ 
ขอ 2.2.7) 

 เพิม่ขึน้ 

 

ขาย/ 
ตดัจาํหนาย 

 ลดลงจากการ
จําหนาย 
เงนิลงทุน 

ในบรษิัทยอย 

 ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2556 

            
โปรแกรมคอมพิวเตอร -  10,466,038  509,023 (35,996) (7,480,565)  3,458,500 
หัก คาตัดจําหนายสะสม -  (9,111,153)  (397,689)  21,045 7,436,809  (2,050,988) 
สินทรัพยไมมีตัวตน -         1,407,512 

            
      สาํหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 

        2557  2556 
คาตัดจําหนาย       605,509  397,689 
 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
2556 

 เพิม่ขึน้ 

 

ขาย/ 
ตดัจาํหนาย 

 ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2557 

        
โปรแกรมคอมพิวเตอร 3,458,500  -  -  3,458,500 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (2,050,988)  (605,509)  -  (2,656,497) 
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,407,512      802,003 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556  
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2555 

 เพิม่ขึน้ 

 

ขาย/ 
ตดัจาํหนาย 

 ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม  
2556 

        
โปรแกรมคอมพิวเตอร 2,947,673  546,823 (35,996)  3,458,500 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (1,478,382)  (593,651)  21,045  (2,050,988) 
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,469,291      1,407,512 

        
      สาํหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 

      2557  2556 
คาตัดจําหนาย      605,509  593,651 
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19. สินทรัพยภาษเีงินไดรอตดับญัช/ีภาษเีงินไดนิตบิคุคล 
มาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 27 
ธันวาคม 2555 ไดลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556      
แตไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร 
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 แตไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 20 สําหรับกําไรกอนภาษีของบริษัทและบริษัทยอย
หลังจากบวกกลับรายการซึ่งไมถือเปนคาใชจายและหักรายไดท่ีไดรับการยกเวนตามประมวลรัษฎากร 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
(หนวย : บาท) 

     งบการเงนิรวม 
     ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 

2556 

 รายการทีร่ับรู 
ในกาํไรหรือ
ขาดทนุ 
รายได 

(คาใชจาย) 

 รายการทีร่ับรู 
ในกาํไรขาดทนุ 
เบด็เสรจ็อืน่ 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 
2557 

สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตดับญัช ี            
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ    -  5,517,777  -  5,517,777 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน     748,536 430,145  -  1,178,681 
(กําไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

    
281,137 

 
- 

  
(596,263) 

  
(315,126) 

ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย    - -  1,650,834  1,650,834 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน    473,321 -  8,703,362  9,176,683 

สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตดับญัช ี    1,502,994 5,947,922  9,757,933  17,208,849 
 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 

2555 

 เพิม่ขึน้จาก 
การรวมธรุกจิ 
(ดูหมายเหตุ 
ขอ 2.2.7) 

 รายการทีร่ับรู 
ในกาํไรหรือ
ขาดทนุ 
รายได 

(คาใชจาย) 

 รายการทีร่ับรู 
ในกาํไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 

 ลดลงจาก  
การจาํหนาย 
บริษทัยอย 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 
2556 

สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตดับญัช ี            
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -  637,621 -  -  (637,621)  - 
ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน -  214,920 -  -  (214,920)  - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน  -  1,011,086 126,009 -  (388,559)  748,536 
คาเชาตามสัญญาเชาการเงิน -  909,277 335,393 -  (1,244,670)  - 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 
- 

  
- 

 
- 

 
281,137 

  
- 

  
281,137 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบ
การเงิน 

-  - - 473,321  -  473,321 

รวม  -  2,772,904 461,402 754,458  (2,485,770)  1,502,994 
หนีส้นิภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี         
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายตามสัญญาเชาการเงิน -  (890,540) (497,843) -  1,388,383  - 
ดอกเบ้ียจายตามสัญญาเชาการเงิน -  (121,607) (38,326) -  159,933  - 

รวม  -  (1,012,147) (536,169) -  1,548,316  - 
สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตดับญัช ี -  1,760,757 (74,767) 754,458  (937,454)  1,502,994 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม  

2556 

 รายการทีร่ับรู 

ในกาํไรหรือขาดทนุ  

รายได (คาใชจาย) 

 รายการทีร่ับรู 

ในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อืน่ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม  

2557 

สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตดับญัช ี        

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -  5,517,777  -  5,517,777 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน  748,536  430,145  -  1,178,681 

(กําไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

281,137 

  

- 

  

(596,263) 

  

(315,126) 

ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใน 

หลักทรัพยเผ่ือขาย - 

 

- 

 

1,650,834 

 

1,650,834 

    สินทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี 1,029,673  5,947,922  1,054,571  8,032,166 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม  

2555 

 รายการทีร่ับรู 

ในกาํไรหรือขาดทนุ  

รายได (คาใชจาย) 

 รายการทีร่ับรู 

ในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อืน่ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม  

2556 

สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตดับญัช ี        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน  498,570  249,966  -  748,536 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

- 

  

- 

  

281,137 

  

281,137 

    สินทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี 498,570  249,966  281,137  1,029,673 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

ภาษีเงินไดในปปจจุบัน 16,486,780 1,424,309 - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับผลแตกตางช่ัวคราว     

      สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน (5,947,922) (461,402) (5,947,922) (249,966) 

      หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน  - 536,169 - - 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน 10,538,858 1,499,076 (5,947,922) (249,966) 
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ภาษีเงินไดท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

งบการเงนิรวม 

2557  2556 

 กอนภาษ ี (รายได) คาใชจาย สุทธจิาก กอนภาษ ี (รายได) คาใชจาย สุทธจิาก 

 เงินได ภาษีเงนิได ภาษีเงนิได เงินได ภาษีเงนิได ภาษีเงนิได 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (2,981,313) 596,263 (2,385,050) 1,405,687 (281,137) 1,124,550 

ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 

ในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

 

8,254,164 

 

(1,650,834) 

 

6,603,330 - - - 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจาก 

การแปลงคางบการเงินตางประเทศ 

 

43,516,808 

 

(8,703,362) 

 

34,813,446 

 

2,366,606 

 

(473,321) 

 

1,893,285 

รวม 48,789,659 (9,757,933) 39,031,726 3,772,293 (754,458) 3,017,835 

(หนวย : บาท) 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2557  2556 

 กอนภาษ ี (รายได) คาใชจาย สุทธจิาก กอนภาษ ี (รายได) คาใชจาย สุทธจิาก 

 เงินได ภาษีเงนิได ภาษีเงนิได เงินได ภาษีเงนิได ภาษีเงนิได 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (2,981,313) 596,263 (2,385,050) 1,405,687 (281,137) 1,124,550 

ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 

ในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

 

8,254,164 

 

(1,650,834) 

 

6,603,330 - - - 

รวม 5,272,851 (1,054,571) 4,218,280 1,405,687 (281,137) 1,124,550 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรสุทธิทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใชสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สามารถแสดงได
ดังน้ี 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2557  2556  2557  2556 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได 75,463,029 (81,433,077) (93,124,474) (99,034,802) 

ภาษีเงินไดคํานวณในอัตรา ณ วันท่ีในรายงาน  16,486,780 1,765,334 - - 
ผลกระทบทางภาษีของ (รายได) คาใชจายท่ีไมสามารถนํามาหักภาษีได - (341,025) - - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเก่ียวกับผลแตกตางชั่วคราว (5,947,922) 74,767 (5,947,922) (249,966) 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 10,538,858 1,499,076 (5,947,922) (249,966) 
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20. เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อืน่ 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

เจาหนีก้ารคา        

เจาหน้ีการคาในประเทศ    68,098,334  56,463,167  12,824,068  26,316,912 

เจาหน้ีการคาตางประเทศ   2,059,532  9,280,176  -  - 

เจาหนีอ้ื่น        

เจาหน้ีอ่ืน   21,735,069  7,324,958  12,598,273  7,324,958 

คาใชจายคางจาย 56,109,101  10,488,450  43,148,118  10,488,450 

เงินประกันผลงาน  29,070,177  16,910,948  29,070,177  16,910,948 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน   177,072,213  100,467,699  97,640,636  61,041,268 

21. เจาหนีจ้ากการซือ้เงนิลงทนุจากบรษิทัทีเ่กี่ยวของกัน 
เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดทําการปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย โดยบริษัทไดเขาซื้อหุนท้ังหมดของบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร 
จํากัด จากบริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเต็ด จํากัด ซึ่งท้ังสองบริษัทเปนบริษัทยอยของบริษัทในราคาทุนจดทะเบียนจํานวน 17,912,281 ดอลลารสหรัฐ (แบงเปน
หุนสามัญ 17,912,281 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) หรือเทากับจํานวน 547,579,834 บาท (ดูหมายเหตุขอ 5.5) (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 : ไมมี) 

22.  ตั๋วแลกเงิน 
ตั๋วแลกเงิน ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2557  2556 

ตั๋วแลกเงิน  400,000,000  490,000,000 

หัก ดอกเบี้ยจายลวงหนา (10,690,961)  (23,803,373) 

รวมต๋ัวแลกเงิน    389,309,039  466,196,627 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2556 ของบริษัท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น 270 วัน วงเงินไมเกิน 
650 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด ไมเกิน 10 ฉบับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 12 ตอป เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของบริษัท และ
อนุมัติรายการระหวางกันในการออกตั๋วแลกเงินใหบริษัทหลักทรัพยคันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) วงเงินรวมกันไมเกิน 220 ลานบาท โดยมอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูเจรจา และดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกตั๋วแลกเงินของ
บริษัท 

ตามที่ที ่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ไดมีมติอนุมัติใหขยายวงเงินการออกและจําหนายตั๋วเงิน    
ระยะสั้น (ตั๋วแลกเงิน) จากเดิม 650 ลานบาทเปน 1,000 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจํากัดไมเกิน 10 ฉบับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 12 ตอป เพ่ือเสริม
สภาพคลองทางการเงินของบริษัทในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหมๆ โดยมอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือบุคคลที่ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
มอบหมายดําเนินการใด  ๆท่ีเก่ียวของกับการออกตั๋วแลกเงินของบริษัท  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นใหแกนักลงทุนในวงจํากัด โดยออกตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อผูถือ 
ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีประกัน ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

วนัทีอ่อกตัว๋แลกเงิน มลูคา อัตรา อายุคงเหลอื วนัครบกําหนด 

คงเหลือ ดอกเบี้ย (วนั) ไถถอน 

(บาท) (รอยละ) 
  

22 สิงหาคม 2557 -  
3 พฤศจิกายน 2557 

400,000,000 7.00 - 9.25 121 - 154 30 เมษายน 2558 -  
2 มิถุนายน 2558 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

วนัทีอ่อกตัว๋แลกเงิน มลูคา อัตรา อายุคงเหลอื วนัครบกําหนด 

คงเหลือ ดอกเบี้ย (วนั) ไถถอน 

(บาท) (รอยละ) 
  

18 กันยายน 2556 - 
20 ธันวาคม 2556 

490,000,000 7.00 - 9.25 77 - 260 17 มีนาคม 2557 - 
16 กันยายน 2557 

 
ในวันท่ีออกตั๋วแลกเงิน บริษัทไดถูกหักดอกเบ้ียไวลวงหนาและบริษัทไดทยอยรับรูดอกเบี้ยจายลวงหนาเปนตนทุนทางการเงินตามระยะเวลาของต๋ัวแลกเงิน 

23. หนีส้ินหมุนเวยีนอื่น 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557 2556 

เจาหนี้ - นิติบุคคลอาคารชุด 3,985,347 - 3,985,347 - 

ดอกเบ้ียคางจาย 22,251,325 280,163 19,109,589 280,163 

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 3,669,437 4,544,460 1,463,381 4,304,523 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 15,753,208 - - - 

เจาหนี้กรมสรรพากร 5,988,773 56,000 15,460 - 

อ่ืน ๆ 1,288,966 616,264 1,236,961 424,339 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 52,937,056 5,496,887 25,810,738 5,009,025 
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24.  เงนิกูยมืระยะยาว 
เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557 2556 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 1,000 221,729,353 1,000 221,729,353 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ     576,508,002 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 576,509,002 221,729,353 1,000 221,729,353 
 
24.1 เงินกูยืมระยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภท วงเงิน เงือ่นไขการชาํระคืนเงินตน อัตราดอกเบีย้  หลักประกัน 
เงินกูยืมระยะยาว 868 ลานบาท แบงเปน - ปลอดหลักประกันในอัตรา

รอยละ 65 ของราคาขาย 
และกําหนดการชําระคืนหน้ี
ขั้นต่ําตอตารางเมตรของ
หองชุดแตละยูนิต 
ไมต่ํากวา 34,775 บาท  

 

MLR ตอป  - จดจํานองท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสรางในอนาคตของ
โครงการ The Elements  
ทุนจดจํานอง 883  
ลานบาท (ดูหมายเหตุ  
ขอ 11.1) 

- ค้ําประกันโดย 
กรรมการบริษัท 
ภายในวงเงิน 883  
ลานบาท ตลอดระยะเวลาที่กู
เงิน 

 - วงเงินคาท่ีดินจํานวน 80 ลานบาท 
เบิกใชเมื่อมีการดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักประกันเรียบรอยแลวภายใน
วันท่ี 5 ตุลาคม 2555 
ซึ่งบริษัทไดเบิกใชแลวในวันท่ี 
6 สิงหาคม 2555 

- วงเงินคาพัฒนา คากอสรางและ 
คาตกแตงจํานวน 788 ลานบาท
โดยมีการเบิกใชเปน 4 ครั้ง 
ตามเง่ือนไขในสัญญา ระยะเวลา
วงเงิน 5 ป นับจากเงินกูงวดแรก 

 

LG, LC, DLC 15 ลานบาท    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 วงเงินกูยืมเงินระยะยาวดังกลาว คงเหลือจํานวน 427.46 ลานบาท และ 564.90 ลานบาท ตามลําดับ 

24.2 เงินกูยืมระยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ  
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 บริษัท เอพียูเค จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในประเทศ  
สหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภท จํานวนเงิน เงือ่นไขการชาํระคืนเงินตน อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 
เงินกูยืมระยะยาว 11.275 ลานปอนดสเตอรลิง กําหนดชําระคืนเงินตนท้ังหมด

ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2557 (วันกูยืมเงิน) 

LIBOR* +  
2.35% ตอป 

- จดจํานองที่ดินและ
อาคาร Data center 
ซึ่งตั้งอยูในประเทศ 
สหราชอาณาจักร 

* ในวันท่ีทําสัญญาเงินกู บริษัทยอยดังกลาวไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 2 สัญญา สําหรับเงินกูยืมบางสวน จํานวน 8.8 ลาน
ปอนดสเตอรลิง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจาก LIBOR เปนอัตราดอกเบี้ยขั้นสูง (Interest rate cap) รอยละ 1.25 ตอป ระยะเวลา      
ตั้งแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันท่ี 19 มกราคม 2558 โดยบริษัทยอยไดจายคาธรรมเนียมจํานวน 5,260 ปอนดสเตอรลิง 

2. สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจาก LIBOR เปนอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 1.703 ตอป ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 19 
มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 

150
รายงานประจำาปี 2557



 

 
 

25. หุนกู 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2557  2556  2557 2556 

หุนกู 1,500,000,000 - 1,500,000,000 - 

รวมหุนกู 1,500,000,000 - 1,500,000,000 - 

เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกหุนกูมูลคาไมเกิน 1,500 ลานบาท หรือสกุลเงินอ่ืนในอัตราท่ีเทียบเทา ตอมา    
เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทออกจําหนายหุนกูอายุ 2 ป จํานวน 1,500 ลานบาท ใหแกนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ โดยเปนหุนกู
ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 7.50 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
กําหนดจายดอกเบี้ยงวดแรกวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 โดยหุนกูครบกําหนดชําระคืนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ภายใตเงื่อนไขที่บริษัทตองดํารงอัตราสวน
ของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 2.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดปบัญชีของแตละป ตลอดอายุของหุนกู 

26. ภาระผกูพนัผลประโยชนของพนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่งจัดเปนโครงการผลประโยชน      
เพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว 

คาใชจายท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,971,032 460,395  1,971,032  1,137,652 
ตนทุนดอกเบี้ย 179,691 169,647  179,691  112,178 

รวม 2,150,723 630,042  2,150,723  1,249,830 

 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 5,148,365 -  5,148,365 2,492,848 
บวก เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ (ดูหมายเหตุขอ 2.2.7) - 5,055,429  - - 
หัก โอนออกจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (1,942,793)  - - 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,971,032 460,395  1,971,032 1,137,652 
ตนทุนดอกเบี้ย 179,691 169,647  179,691 112,178 
 7,299,088 3,742,678  7,299,088 3,742,678 
บวก (กําไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

(2,981,313) 
 

1,405,687 
  

(2,981,313) 
 

1,405,687 
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 4,317,775 5,148,365  4,317,775 5,148,365 
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ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยท่ีใชในการคํานวณภาระผูกพันภายใตโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว มีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  
 2557  2556 

ขอสมมติฐานทางการเงิน    
อัตราคิดลด  4.00%  4.00% 
อัตราการลาออกของพนักงาน 2.00%  1.50% 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 6.00%  5.85% 

27.  ทุนเรือนหุน 
27.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

จาํนวนหุน  ทุนชําระแลว  สวนต่าํกวา  วันทีจ่ดทะเบยีนกับ 

    มลูคาหุน  กรมพัฒนาธรุกจิการคา 

(หุน)  (บาท)  (บาท)   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  6,982,294,461 6,982,294,461 (1,741,001,696) 

เพ่ิมทุนครั้งท่ี 1 163,000,000 163,000,000 40,750,000 วันท่ี 13 มิถุนายน 2557 

เพ่ิมทุนครั้งท่ี 2 191,000,000 191,000,000 47,750,000 วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 7,336,294,461 7,336,294,461 (1,652,501,696) 
 
27.1.1 ตามท่ี ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรและเสนอขาย

หุนเพ่ิมทุนจํานวน 500,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตาม
ประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 โดยราคาเสนอขายหุนจะคํานวณโดยอิงกับราคาปดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน
บริษัทท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการ
ติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขายแตละครั้ง ท้ังน้ีราคาเสนอขายดังกลาวจะตองไมเขาเกณฑราคาต่ํา และไมต่ํากวามูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 1 บาทโดยตองดําเนินการเสนอขายใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ที ่ประชุมไดมีมติอนุมัติเสนอขายหุน      
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเง่ือนไขตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการ
เสนอขายหุนเพ่ิมทุน 

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2557 จึงไดมีมติอนุมัติมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 

เน่ืองจากบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนเพ่ือหมุนเวียนในโครงการตางๆ ดังน้ันเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2557 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
จึงไดอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนเพ่ือหมุนเวียนในโครงการตางๆ ของบริษัท ใหแกบุคคลในวงจํากัด ครั้งท่ี 1 จํานวน 163,000,000 
หุนในราคาหุนละ 1.25 บาท โดยไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว และบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวง
พาณิชยเมื ่อว ัน ที่ 13 มิถุนายน 2557 และเมื ่อวัน ที ่ 19 มิถุนายน 2557 ประธานเจาหนาท่ีบริหารไดมีการอนุมัติ       
การจัดสรรเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด คร้ังท่ี 2 จํานวน 191,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.25 บาท โดยไดรับชําระคาหุนครบถวน
แลว และบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

 
27.1.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติรายการตอไปน้ี 

1) อนุมัติใหยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือจากการจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัดตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2556 จํานวน 146,000,000 หุน  

2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,482,294,461 บาท        
เปนจํานวน 7,336,294,461 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 146,000,000 หุน มูลคาท่ี   
ตราไว หุนละ 1 บาท เพ่ือท่ีบริษัทจะเพ่ิมทุนเปนจํานวนอ่ืนตอไปได โดยบริษัทไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวกับกระทรวง
พาณิชยแลว เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 
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3) อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 300,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือผูลงทุนสถาบัน 
และ/หรือผูลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (และท่ีมีการแกไข) (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี               
ทจ.28/2551”) โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ท้ังน้ี ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจะไมตํ่ากวา
รอยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ.39/2551 
เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคา
ตํ่า และไมตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยราคาเสนอขายหุนจะคํานวณโดยอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
ของบริษัทท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกันแตไมเกินสิบหาวัน  
ทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขายแตละครั้ง (โดยวันกําหนดราคาเสนอขายไดแกวันแรกท่ีเสนอขายตอผูลงทุน)      
โดยตองดําเนินการเสนอขายใหแลวเสร็จ ภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุน
ดังกลาวซึ่งจะเปนการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคร้ังก็ไดขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน เพ่ือใหบริษัท
ไดรับประโยชนสูงสุดและมีมติอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเสนอขายหุน อาทิบุคคลที่ไดรับการจัดสรร จํานวนหุนสามัญท่ีจะออกและเสนอขายในแตละ
ครั้งระยะเวลาจองซ้ือราคาเสนอขายและการชําระเงินคาหุนเปนตน รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ          
ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาว             
ทุกประการ 

4) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,745,431,487 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,336,294,461 บาท เปนทุนจดทะเบียน 
10,081,725,948 บาทโดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 2,745,431,487 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยบริษัทได     
จดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 

5) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 2,745,431,487 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ดังน้ี  
5.1 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 2,445,431,487 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิของ    

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน  

5.2 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 300,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคล   
ในวงจํากัด และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551โดยราคาเสนอขายหุนจะคํานวณโดยอิงกับราคาปดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนบริษัท
ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการ
ติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขายแตละครั้ง ท้ังน้ีราคาเสนอขายดังกลาวจะตองไมเขาเกณฑราคาตํ่า และไมต่ํากวา
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทโดยตองดําเนินการเสนอขายใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีท่ีประชุมไดมี
มติอนุมัติเสนอขายหุน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเง่ือนไขตางๆ    
อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 

 
27.2 งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

จาํนวนหุน  ทุนชําระแลว  สวนต่าํกวา  วันทีจ่ดทะเบยีนกับ 

    มลูคาหุน  กรมพัฒนาธรุกจิการคา 

(หุน)  (บาท)  (บาท)   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  2,444,820,629 2,444,820,629 (1,322,264,780) 

เพ่ิมทุนครั้งท่ี 1 42,634,000 42,634,000 (21,317,000) วันท่ี 3 เมษายน 2556 

เพ่ิมทุนครั้งท่ี 2 3,700,000,000 3,700,000,000 - วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

เพ่ิมทุนครั้งท่ี 3 794,839,832 794,839,832 (397,419,916) วันท่ี 28 มิถุนายน  2556 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 6,982,294,461 6,982,294,461 (1,741,001,696) 
 

27.2.1 ในไตรมาส 1 ป 2556 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (CGD - W2) มาใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 42,634,000 หุน         
(ดูหมายเหตุขอ 29) ในราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินจํานวน 21.32 ลานบาท และบริษัทไดรับเงินคาหุนเพ่ิมทุนครบแลวในเดือน
มีนาคม 2556 โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันท่ี 3 เมษายน 2556 
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27.2.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2554 มีมติอนุมัติใหออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 3,700 
ลานหุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด (LDG) ในราคาหุนละ 1.00 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 3,700 ลานบาท ท้ังน้ี 
กลุมผูถือหุนของ LDG จะชําระคาหุนดวยเงินสด และทําใหผูถือหุนกลุม LDG เปนผูถือหุนรายใหญเกินกวารอยละ 50 และมีอํานาจ
ควบคุมบริษัท ทําใหการรวมกิจการดังกลาวเปนการรวมกิจการแบบยอนกลับ (Reverse Takeover) โดยบริษัทไดจดทะเบียน
เพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

27.2.3 ในไตรมาส 2 ป 2556 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (CGD - W2) มาใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 794,839,832 หุน 
(ดูหมายเหตุขอ 29) ในราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินจํานวน 397.42 ลานบาท และบริษัทไดรับเงินคาหุนเพิ่ม
ทุนครบแลวในเดือนมิถุนายน 2556 โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันท่ี 28 
มิถุนายน 2556 

27.2.4 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2556 ไดมีมติอนุมัติรายการตอไปน้ี 
1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 7,557,772,720 หุน เปน 6,982,294,461 หุน โดยยกเลิกหุนสามัญท่ีไดจดทะเบียนไว

แลวแตยังไมไดจําหนาย จํานวน 575,478,259 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุน
ของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2556 

2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 6,982,294,461 หุน เปน 7,482,294,461 หุน โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
500,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน 1 บาท บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยแลว
เสร็จ เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2556 

3)  จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 500,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัดและ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ โดยราคาเสนอขายหุนจะคํานวณโดยอิงกับราคาปดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนบริษัทท่ีมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคา
เสนอขายแตละครั้ง (“ราคาตลาด”) ท้ังน้ี ราคาเสนอขายดังกลาวจะตองไมเขาเกณฑราคาต่ํา และไมต่ํากวามูลคาท่ีตราไวหุนละ   
1 บาท โดยตองดําเนินการเสนอขายใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติการเสนอขายหุน   
ซึ่งจะเปนการเสนอขายคร้ังเดียว หรือหลายครั้งก็ได ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน เพ่ือใหบริษัท
ไดรับประโยชนสูงสุด 

27.3 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ มูลคาหุนทุนท่ีรับรูในงบการเงินรวมแสดงดวยมูลคาหุนทุนของบริษัท แลนดมารค         
ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซื้อทางบัญชี) ท่ีมีอยูกอนการรวมธุรกิจ รวมกับตนทุนการรวมธุรกิจ และรวมหุนทุนของ
บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญชี) ท่ีออกภายหลังการรวมธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

(หนวย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 ราคาตาม  จํานวนขาย  มลูคา 
 มลูคาหุน  (หุน)  (บาท) 
 (บาท)     
มลูคาหุนทนุของบรษิทัยอยตามกฎหมายทีม่ีอยูกอนการรวมธรุกจิ (สุทธจิากสวนของมี
สวนไดเสยีผูทีไ่มมอีาํนาจควบคมุทีเ่กิดจากการรวมธุรกจิ) 

   

- บริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด 10  2,500,000  25,000,000 
รวม     25,000,000 

ตนทุนการรวมธรุกิจ    
ตนทุนการรวมธุรกิจ ณ วันซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ    
  (ดูหมายเหตุขอ 2.2.7)   4,084,380,352 
รายการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ    

ตามกฎหมายจากวันซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ     1,620,438 
รวม    4,086,000,790 

มลูคาหุนทนุของบรษิทัใหญตามกฎหมายที่ออก    
ภายหลังการซือ้ธุรกจิแบบยอนกลบั    

- หุนท่ีออกเพ่ิมในป 2556      794,839,832 
- สวนต่ํามูลคาหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการออกหุนในป 2556   (397,419,916) 

รวม     397,419,916 
มลูคาหุนทนุทีร่บัรูในงบการเงิน   4,508,420,706 
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รายการขางตนแสดงในงบการเงินรวมตามโครงสรางของสวนของผูถือหุนของบริษัท ซึ่งเปนบริษัทใหญตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ดังน้ี 

(หนวย : บาท) 

 2556 

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 6,982,294,461 

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (1,741,001,696) 

สวนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ (732,872,059) 

รวม 4,508,420,706 

27.4 เงินรับลวงหนาคาหุนของบริษัทยอย 
เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 และวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 บริษัทแลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับชําระเงินลวงหนาคาหุน
สามัญจากบริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รวมเปนเงินจํานวน 120 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทยอยจะจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ       
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อบริษัทยอยไดรับชําระเงินคาหุนสามัญจากบริษัทดังกลาวเต็มจํานวนตามที่บริษัทไดมีการทํา
สัญญาตกลงไวกับบริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 (ดูหมายเหตุขอ 35.1) 

27.5 การจัดการสวนทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทและบริษัทยอยน้ันเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของบริษัทเพ่ือสราง
ผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืน และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

28.  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป         
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทุกคราวที่จายเงินปนผลบริษัทยอยตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหน่ึงในย่ีสิบสวนของจํานวนผลกําไร    
ซึ่งไดรับจากกิจการของบริษัทยอยจนกวาทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทยอย ทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรเงินปนผลไมได
จนกวาจะเลิกกิจการ 

29. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
ตามที่ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 3 (“CGD-W3”) โดยเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2557 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ CGD-W3 ท่ี
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคาในอัตรา 3 หุนเดิมตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ
จดทะเบียนชนิดระบุชื่อและสามารถโอนใหบุคคลอ่ืนไดโดยไมมีราคาเสนอขาย อัตราการใชสิทธิสําหรับซื้อหุนสามัญและรายการใชสิทธิมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

ใบสาํคญั วนัทีอ่อก  จํานวนที่ออก  ราคาการใชสทิธ ิ  กําหนดเวลาการใชสทิธ*ิ 
แสดงสทิธ ิ   (ลานหนวย)  บาท / หนวย  เริม่  สิ้นสดุ 
CGD-W3 8 กันยายน 2557  2,445  1.80  31 มีนาคม 2558  7 กันยายน 2559 
* ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกเดือนท่ี 6 หลังจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ CGD-W2 ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม และผูถือหุนเดิมท่ีจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนของบริษัท ซึ่งใบสําคัญแสดง
สิทธิจดทะเบียนชนิดระบุชื่อและสามารถโอนใหบุคคลอ่ืนไดโดยไมมีราคาเสนอขาย อัตราการใชสําหรับซื้อหุนสามัญและรายการใชสิทธิมีรายละเอียดดังน้ี 

ใบสาํคญั วนัทีอ่อก  จํานวนที่ออก  ราคาการใชสทิธ ิ  กําหนดเวลาการใชสทิธ ิ
แสดงสทิธ ิ   (ลานหนวย)  บาท / หนวย  เริม่  สิ้นสดุ 
CGD-W2 22 มิถุนายน 2553  843  0.50  30 กันยายน 2553  21 มิถุนายน 2556 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธ ิ จํานวนใบสาํคญั  จํานวนใบสาํคญั  จํานวนใบสาํคญั  จํานวนใบสาํคญั 
แสดงสทิธิคงเหลอื  แสดงสทิธิทีอ่อก  แสดงสทิธิทีใ่ชสทิธ ิ  แสดงสทิธิคงเหลอื 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

 ในระหวางป  ในระหวางป 
 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2556   2557 
CGD - W3 - 2,445,431,487 - 2,445,431,487 
 - 2,445,431,487 - 2,445,431,487 

 
ใบสาํคญัแสดงสิทธ ิ จํานวนใบสาํคญั  จํานวนใบสาํคญั  จํานวนใบสาํคญั  จํานวนใบสาํคญั 

แสดงสทิธิคงเหลอื  แสดงสทิธิทีอ่อก  แสดงสทิธิทีใ่ชสทิธ ิ  แสดงสทิธิคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ในระหวางป  ในระหวางป 

 
 ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2555   2556 

CGD - W2 842,995,832 - 837,473,832 - 
 842,995,832 - 837,473,832 - 

30.  คาใชจายตามลักษณะ 
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายตามลักษณะสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ท่ีสําคัญดังน้ี 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
การเปลี่ยนแปลงในตนทุนพัฒนาท่ีดิน (288,036,910)  (175,182,360)  (6,455,842)  (175,182,360) 
จายคางานกอสราง 698,912,758  264,057,722  417,331,690  264,057,722 
ตนทุนขาย - 131,941,777  -  - 
ตนทุนบริการ -  32,861,420  -  - 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 38,602,209  85,115,755  38,602,209  22,439,840 
หน้ีสงสัยจะสูญ 27,588,886  -  27,588,886  - 
คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 4,658,328  4,041,765  4,632,056  3,943,005 
คาท่ีปรึกษาและคาบริการทางวิชาชีพ 16,022,763  11,447,416  5,464,128  11,447,416 
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 8,362,970  5,052,091  8,362,970  3,015,214 
คานายหนาในการขาย 6,536,703  9,092,807  5,165,316  9,092,807 
คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 23,541,842  11,207,375  12,466,820  11,207,375 
คาสงเสริมการขาย 5,875,709  24,202,405  5,875,709  12,304,384 
คาซอมแซมบํารุงรักษา 844,859  760,284  843,288  745,172 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 16,570,232  3,584,914  16,570,232  3,584,914 
คาภาษีอากรและคาธรรมเนียมอ่ืน 13,697,238  4,324,257  13,219,667  4,324,257 
ขาดทุนจากการเลิกใชอาคาร -  7,049,150  -  7,049,150 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 29,275,725  26,028,830  29,275,725  28,915,230 

 
31.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

31.1 คาตอบแทนกรรมการน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวม
เงินเดือนและผลประโยชนท่ีเก่ียวของท่ีจายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทดวย  

31.2 คาตอบแทนผูบริหารน้ีเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีจายใหแกผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย 
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน คาตอบแทนผูบริหาร   
มีดังน้ี 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม   
 2557  2556  2557  2556 
คาตอบแทนกรรมการ 3,840,000  4,028,983  3,840,000 3,940,000 
คาตอบแทนผูบริหารท่ีสําคัญ       

ผลประโยชนระยะสั้น 24,764,764  21,447,455  24,764,764 24,283,331 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 670,961  552,392  670,961 691,899 

รวม 29,275,725  26,028,830  29,275,725 28,915,230 

32.  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน  
32.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีถือ    
โดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวางป ดังน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม   
 2557  2556  2557  2556 

กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ         
จากการดําเนินงานตอเนื่องและการดําเนินงานท่ียกเลิก (บาท) 64,924,171  (85,067,712)  (87,176,552)  (98,784,836)

กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ         
จากการดําเนินงานตอเนื่อง (บาท) 64,924,171  (89,343,235)  (87,176,552)  (98,784,836)

        
จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 6,982,294,461  -  6,982,294,461  2,444,820,629 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ -  5,274,252,108  -  - 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกระหวางป 188,586,301  407,219,311  188,586,301  2,780,751,043 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีใชเพ่ือ        

คํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน 7,170,880,762  5,681,471,419  7,170,880,762  5,225,571,672 
       
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน        

จากการดําเนินงานตอเนื่องและการดําเนินงานท่ียกเลิก (บาท) 0.009  (0.015)  (0.012)  (0.019)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน        

จากการดําเนินงานตอเนื่อง (บาท) 0.009  (0.016)  (0.012)  (0.019)
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32.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีรวมสมมติฐานวา
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ CGD-W3 (ดูหมายเหตุขอ 29) ไดถูกแปลงเปนหุนสามัญท้ังหมด ดังน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม   
 2557  2556  2557  2556 

กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  64,924,171  (85,067,712)  (87,176,552)  (98,784,836)

        
จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 6,982,294,461  -  6,982,294,461  2,444,820,629 
จํานวนหุนสามัญเทียบเทาในกรณีท่ีเกิด        

การแปลงสิทธิ์ซ้ือหุนสามัญ CGD-W3 113,078,304  -  113,078,304  - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ -  5,274,252,108  -  - 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกระหวางป 188,586,301  407,219,311  188,586,301  2,780,751,043 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีใชเพ่ือ        

คํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 7,283,959,066  5,681,471,419  7,283,959,066  5,225,571,672 

       
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  0.009  (0.015)  (0.012)  (0.019)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุการใชสิทธิ 

33.  รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
33.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 (หนวย : บาท) 
     งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื่อบรษิัท ประเภทธรุกจิ จดัตัง้ขึ้น ทุน ทุน สดัสวนเงินลงทุน(รอยละ)  วธิรีาคาทนุ  เงนิปนผลรบั 
  ในประเทศ ชําระแลว ชําระแลว          

   ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  สําหรบัปสิ้นสดุวันที ่
   31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
   2557 2556 2557  2556  2557  2556  2557  2556 

บริษทัยอย              
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอน เรสซิเดนซ จํากัด   คาอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย - 50,000,000 - 99.99  - 49,999,900  - - 
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอน โฮเต็ล จํากัด   โรงแรม ภัตตาคาร รานคา ประเทศไทย - 50,000,000 - 99.99  - 49,999,900  - - 
บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด   โรงแรม ภัตตาคาร รานคา ประเทศไทย - 50,000,000 - 99.99  - 49,999,900  - - 
บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด   ซื้อขายใหเชา 

และดําเนินงาน 
ดานอสังหาริมทรัพยและ 
การถือหุนในบริษัทอ่ืน 

ประเทศไทย 147,000,000 1,000,000 99.99 99.99  146,999,970  999,970  - - 

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่กรุป เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด รับเหมากอสราง 
อาคารและซอมแซม 

อาคาร 

ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99 99.99  999,970 999,970  - - 

บริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเต็ด จํากัด ลงทุนถือหุนในบริษัทอ่ืน ฮองกง 583,137,484 4 100.00  100.00  583,137,484 4  - - 
บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร ลิมิเต็ด จํากัด ลงทุนถือหุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมอริเชียส 547,579,834 - 100.00    -  547,579,834 -  - - 
รวมเงนิลงทนุในบรษิัทยอย          1,278,717,258 151,999,644  - - 
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33.2 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
(หนวย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ลักษณะ 

ความสมัพนัธ 
ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 
2556 

 เพิม่ขึน้  ลดลง 
 

 ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 
2557 

 นโยบายการคดิ
ตนทนุ 

เงนิใหกูยมื 
ระหวางกนั 

บริษทัยอย   
  บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด   เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน -  1,000,000,000 -   1,000,000,000 9.25% ตอป 
  บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนท จํากัด เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน 2,223,690  7,512,053 (9,735,743) - 9.25% ตอป 
  บริษัท เอพียูเค จํากัด เปนบริษัทยอยทางออม 117,494,080  -   (117,494,080) - - 

รวม 119,717,770  1,007,512,053  (127,229,823)  1,000,000,000 

เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด ในวงเงิน 100 ลานบาท โดยมีระยะเวลา         
ในการเบิกเงินกูยืมภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีลงนามในสัญญากูยืมเงิน เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
9.25 ตอป และกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือน นับจากการเบิกเงินครั้งแรก 

เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2557 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท แลนดมารค โฮลด้ิงส จํากัด เพ่ิมเติมในวงเงิน 100 ลานบาท              
โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูยืมภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีลงนามในสัญญากูยืมเงิน เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 9.25 ตอป และกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือน นับจากการเบิกเงินครั้งแรก 

เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2557 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัทแลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัดเพ่ิมเติมในวงเงิน 800 ลานบาท โดยมีระยะเวลา    
ในการเบิกเงินกูยืมภายใน 18 เดือนนับจากวันท่ีลงนามในสัญญากูยืมเงิน โดยบริษัทสามารถเรียกชําระเงินคืนไดโดยการแจงเปนลายลักษณอักษร
กอนลวงหนา 15 วัน เงินกูดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 9.25 ตอป และกําหนดชําระคืนภายใน 18 เดือน   
นับจากการเบิกเงินครั้งแรก 

(หนวย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ลักษณะ 
ความสมัพนัธ 

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 
2555 

 เพิม่ขึน้  ลดลง 
 

 ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 
2556 

 นโยบายการคดิตนทุน 
เงินใหกูยมืระหวางกัน 

บรษิทัยอย   
  บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท  เรสซิเดนท จํากัด เปนผูถือหุนและมีกรรมการ

รวมกัน 
-       2,223,690  - 2,223,690 9.25% ตอป 

  บริษัท เอพียูเค จํากัด เปนบริษัทยอยทางออม -     117,494,080 - 117,494,080 - 
รวม -     119,717,770  - 119,717,770

 

ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนท จํากัด ในวงเงิน 10 ลานบาท 
โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูยืมภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีลงนามในสัญญากูยืมเงิน เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและคิดดอกเบ้ีย
ในอัตรารอยละ 9.25 ตอป และกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือน นับจากการเบิกเงินครั้งแรก 

ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินกับ บริษัท เอพียูเค จํากัด จํานวน 2,200,000 ปอนดสเตอริง (GBP) เงินให
กูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน และไมคิดดอกเบ้ียระหวางกัน กําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 
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33.3 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
(หนวย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 
 ลักษณะความสมัพนัธ ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม  

2556 

 เพิม่ขึน้  ลดลง 
 

 ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม  
2557 

 นโยบายการ 
คดิตนทุน 
เงินใหกูยมื 
ระหวางกนั 

บคุคลที่เกีย่วของกนั           
คุณสดาวุธ  เตชะอุบล  เปนผูถือหุนและกรรมการ -  40,000,000  (40,000,000)  -  7.00% ตอป 
คุณทอมมี ่ เตชะอุบล เปนผูถือหุนและกรรมการ -  30,000,000  (30,000,000)  -  7.00% ตอป 

รวม  -  70,000,000  (70,000,000)  -   

ในระหวางป 2557 บริษัทไดรับเงินกูยืมจํานวน 70 ลานบาทจากกรรมการของบริษัทและไดชําระคืนเงินกูในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 แลวท้ังจํานวน โดยเงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 

 (หนวย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
 ลักษณะความสมัพนัธ ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม  

2555 

 เพิม่ขึน้  ลดลง 
 

 ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม  
2556 

 นโยบายการ 
คดิตนทุน 
เงินใหกูยมื 
ระหวางกนั 

บคุคลที่เกีย่วของกนั           
  คุณสดาวุธ  เตชะอุบล  เปนผูถือหุนและกรรมการ 261,978,746  3,009,660  (264,988,406)  -  - 

 
(หนวย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ลักษณะความสมัพนัธ ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2556 

 

เพิม่ขึน้ 

 

ลดลง 

 

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 
2557 

 

นโยบายการคดิ 
ตนทุนเงินใหกูยมื 

ระหวางกนั 

บคุคลที่เกีย่วของกนั           
คุณสดาวุธ  เตชะอุบล  เปนผูถือหุนและกรรมการ -  40,000,000  (40,000,000)  -  7.00% ตอป 
คุณทอมมี ่ เตชะอุบล เปนผูถือหุนและกรรมการ -  30,000,000  (30,000,000)  -  7.00% ตอป 
บรษิทัยอย           
บริษัท แลนดมารค วอเตอร 
      ฟรอนท โฮเต็ล จํากัด 

เปนผูถือหุนและ 
มีกรรมการรวมกัน 

8,043,098  -  (8,043,098)  -  0.25% ตอป 

บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน  
      รีสอรท โฮเต็ล จํากัด 

เปนผูถือหุนและ 
มีกรรมการรวมกัน 

13,203,804  -  (13,203,804)  -  0.25% ตอป 

รวม  21,246,902  70,000,000  (91,246,902)  -   
(หนวย : บาท) 

 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ลักษณะความสมัพนัธ ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2555 

 

เพิม่ขึน้ 

 

ลดลง 

 

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 
2556 

 

นโยบายการคดิ 
ตนทุนเงินใหกูยมื 

ระหวางกนั 

บคุคลที่เกีย่วของกนั           
คุณสดาวุธ  เตชะอุบล เปนผูถือหุนและกรรมการ -  264,988,406  (264,988,406)  -  - 
บรษิทัยอย           
บริษัท แลนดมารค วอเตอร 
       ฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด 

เปนผูถือหุนและ 
มีกรรมการรวมกัน 

-  10,037,876  (10,037,876)  -  0.25% ตอป 

บริษัท แลนดมารค วอเตอร 
      ฟรอนท โฮเต็ล จํากัด 

เปนผูถือหุนและ 
มีกรรมการรวมกัน 

-  11,247,484  (3,204,386)  8,043,098  0.25% ตอป 

บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน  
      รีสอรท โฮเต็ล จํากัด 

เปนผูถือหุนและ 
มีกรรมการรวมกัน 

-  19,016,372  (5,812,568)  13,203,804  0.25% ตอป 

รวม  -  305,290,138  (284,043,236)  21,246,902   
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ในระหวางป 2556 บริษัทไดกูยืมเงินจากกรรมการทานหน่ึง เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 

ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดรับโอนเงินกูยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวของกันและบริษัทยอยจากการซื้อกิจการ โดยเงินกูยืมดังกลาว        
ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 

 
33.4  ยอดคงเหลืออ่ืนๆ และรายการคากับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

สินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย สวนหน่ึงของบริษัทและบริษัทยอยเกิดจากรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน บริษัทเหลาน้ีเก่ียวของกัน
โดยการมีกรรมการรวมกันและการถือหุนท้ังทางตรงหรือทางออม นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทดังน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
คานายหนาซื้อหลักทรัพย ราคาตลาดซึ่งเปนอัตราเดียวกับท่ีตัวแทนนายหนาคิดกับลูกคาท่ัวไป 
คาธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

 
รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาวท่ีมีนัยสําคัญ ดังน้ี 
                 (หนวย : บาท) 
 ลักษณะความสมัพนัธ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
ยอดคงเหลอื         
บรษิทัยอย         
บริษัท แลนดมารค โฮลด้ิง จํากัด เปนผูถือหุน 

และมีกรรมการรวมกัน 
       

ดอกเบ้ียคางรับ  -  - 31,593,627  - 
ลูกหน้ีอื่น  -  - 7,170,000  - 

บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด เปนผูถือหุน 
และมีกรรมการรวมกัน 

     

ดอกเบ้ียคางรับ  -  -  -  8,453 
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด เปนผูถือหุน 

และมีกรรมการรวมกัน 
     

ดอกเบ้ียคางจาย  -  -  -  109,152 
บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด เปนผูถือหุน 

และมีกรรมการรวมกัน 
     

ดอกเบ้ียคางจาย  -  -  -  171,011 
บริษัท ซีจีดี ดาตา ลิมิเตด็ จํากัด เปนผูถือหุน 

และมีกรรมการรวมกัน 
       

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน  -  -  553,147,622  - 
       
บรษิทัทีเ่กีย่วของกัน       
บริษัท หลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุน 

และมีกรรมการรวมกัน 
     

เงินฝากสถาบันการเงิน  10,076,557  26,622  10,076,557  26,622 
เงินลงทุนในหุนสามัญ  116,246,143  -  116,246,143  - 
ตั๋วแลกเงิน  -  80,000,000  -  80,000,000 
ดอกเบ้ียจายลวงหนา  -  3,625,404  -  3,625,404 
คาธรรมเนียมในการออกหุนกูจายลวงหนา  4,224,454  -  4,224,454  - 

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลด้ิง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน        
ตั๋วแลกเงิน  200,000,000  100,000,000  200,000,000  100,000,000 
ดอกเบ้ียจายลวงหนา  4,938,245  5,906,866  4,938,245  5,906,866 
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   (หนวย : บาท)
 ลักษณะความสมัพนัธ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
ยอดคงเหลอื         
บคุคลที่เกีย่วของกนั         
นายเบน  เตชะอุบล ผูถือหุนและกรรมการ        

เงินมัดจํา  60,000  180,000  60,000  180,000 
เงินรับลวงหนา  222,992  468,804  222,992  468,804 

นายสดาวุธ  เตชะอุบล ผูถือหุนและกรรมการ        
เงินมัดจํา  540,000  780,000  540,000  780,000 
เงินรับลวงหนา  1,400,952  2,034,858  1,400,952  2,034,858 

 
   
   (หนวย : บาท)
 ลักษณะความสมัพนัธ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม  
  2557  2556  2557  2556 
รายไดและคาใชจาย      
บรษิทัยอย        
บริษัท แลนดมารค โฮลด้ิงส จํากัด เปนผูถือหุนและ 

มีกรรมการรวมกัน 
       

ดอกเบ้ียรับ -  -  31,593,627  27,095 
รายไดคาบริการอื่น  -  -  7,170,000  - 

บริษัท แลนดมารค วอเตอร ฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด เปนผูถือหุนและ 
มีกรรมการรวมกัน 

      

ดอกเบ้ียรับ  -  -  720,450  8,453 
ดอกเบ้ียจาย  -  -  -  7,812 

บริษัท แลนดมารค วอเตอร ฟรอนท โฮเต็ล จํากัด เปนผูถือหุนและ 
มีกรรมการรวมกัน 

       

ดอกเบ้ียจาย  -  -  15,240  15,603 
บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด เปนผูถือหุนและ 

มีกรรมการรวมกัน 
       

ดอกเบ้ียจาย  -  -  31,107  27,095 
      
บรษิทัทีเ่กีย่วของกัน         
บริษัท หลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและ 

มีกรรมการรวมกัน 
     

ดอกเบ้ียรับ  50,440  434  50,440  434 
ดอกเบ้ียจาย  3,625,404  5,408,779  3,625,404  5,408,779 
คาธรรเนียมในการออกหุนกู  1,125,546  -  1,125,546  - 

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลด้ิง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน        
ดอกเบ้ียจาย  15,612,290  452,969  15,612,290  452,969 

บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด มีผูถือหุนและ 
มีกรรมการรวมกัน 

       

คาโฆษณา  524,300  32,100  524,300  32,100 
นายสดาวุธ เตชะอุบล ผูถือหุนและกรรมการ        

ดอกเบ้ียจาย  1,373,151  -  1,373,151  - 
นายทอมมี ่เตชะอุบล ผูถือหุนและกรรมการ        

ดอกเบ้ียจาย  690,411  -  690,411  - 
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34.  การเสนอขอมลูทางการเงินจาํแนกตามสวนงาน 
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในหลายสวนงาน คือธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding company) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และจําหนายและใหบริการ
ดานโปรแกรมคอมพิวเตอร อยางไรก็ตามในระหวางป 2556 บริษัทไดขายบริษัทยอยซ่ึงประกอบธุรกิจจําหนายและใหบริการดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ดังนั้นในป 2557 จึงไมมีรายไดจากสวนงานดังกลาว ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556      
มีดังน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย  รายการตดั  รวม 
 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ลงทุน 

ในอสงัหารมิทรพัย 
 บญัช ี   

 ภายในประเทศ ตางประเทศ     
รายได       

รายไดจากภายนอก 588,353,948 246,082,387 - 834,436,335 
รายไดระหวางสวนงาน -  -  -  - 

 588,353,948 246,082,387 - 834,436,335 

คาใชจาย       
ตนทุนขาย 410,875,848 -  -  410,875,848 
คาใชจายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก       

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - 2,070,325  -  2,070,325 
คาใชจายในการขาย 62,204,777 -  -  62,204,777 
คาใชจายในการบริหาร 121,043,488 7,237,010  -  128,280,498 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 29,275,725 -  -  29,275,725 

รวมคาใชจาย 623,399,838  9,307,335  -  632,707,173 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (35,045,890)  236,775,052  -  201,729,162 

ตนทุนทางการเงิน 109,863,398  16,402,735  -  126,266,133 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (144,909,288)  220,372,317  -  75,463,029 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (5,947,921)  16,486,779  -  10,538,858 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (138,961,367) 203,885,538  -  64,924,171 
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 งบการเงนิรวม 

 สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ขายและบรกิาร

เกีย่วกบั 

 รายการตดั 

บญัช ี

 รวม 

 ภายในประเทศ โปรแกรม

คอมพวิเตอร

ภายในประเทศ 

    

รายได       

รายไดจากภายนอก 133,946,294 205,637,327 - 339,583,621 

รายไดระหวางสวนงาน -  -  -  - 

 133,946,294 205,637,327 - 339,583,621 

คาใชจาย       

ตนทุนขายอาคารชุด 88,875,632 -  -  88,875,632 

ตนทุนขาย - 131,941,777  -  131,941,777 

ตนทุนบริการ - 32,861,420  -  32,861,420 

คาใชจายในการขาย 28,031,318 13,074,798  -  41,106,116 

คาใชจายในการบริหาร 57,679,073 14,221,067  -  71,900,140 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 21,015,506 5,013,324  -  26,028,830 

รวมคาใชจาย 195,601,529  197,112,386  -  392,713,915 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (61,655,235)  8,524,941  -  (53,130,294) 

ตนทุนทางการเงิน 27,815,394  487,389  -  28,302,783 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (89,470,629)  8,037,552  -  (81,433,077) 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (127,394)  1,626,470  -  1,499,076 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (89,343,235) 6,411,082  -  (82,932,153) 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย  รายการตดั  รวม 

 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ลงทุน 

ในอสงัหารมิทรพัย 

 บญัช ี   

 ภายในประเทศ ตางประเทศ     

สินทรพัยรวม        

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 6,473,807,557 1,438,005,296  -  7,911,812,853 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 5,261,582,999 -  -  5,261,582,999 
 
35. สญัญาทีส่าํคญั 

35.1 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญารวมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
เพ่ือใหบริษัทดังกลาวรวมลงทุนในบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด (“บริษัทยอย”) โดยจะรวมกันพัฒนาโครงการเจาพระยา เอสเตท (เดิมชื่อ 
โครงการแลนดมารค วอเตอรฟรอนท) ภายใตเง่ือนไขท่ีบริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จะตองชําระเงินคาหุนสามัญเปนเงิน
สดท้ังสิ้นจํานวน 60 ลานเหรียญสหรัฐใหแกบริษัทยอยเพ่ือใชพัฒนาโครงการน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งภายหลังท่ีบริษัทยอยไดรับชําระคาหุนสามัญ
จากบริษัทดังกลาวเต็มจํานวนตามท่ีบริษัทไดมีการทําสัญญาตกลงไว บริษัทยอยจะจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา    
กระทรวงพาณิชย โดยบริษัทจะถือหุนในอัตราสวนรอยละ 70 และบริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จะถือหุนในอัตราสวน  
รอยละ 30  

35.2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัทไดทําสัญญาการใหบริการดําเนินงานกับบริษัทยอยแหงหน่ึง สําหรับการท่ีบริษัทใหบริการเก่ียวกับ        
การจัดการและการดําเนินงานแกบริษัทดังกลาว โดยคาบริการคํานวณจากตนทุนบวกสวนเพ่ิม และเง่ือนไขการเลิกสัญญาเปนไปตามขอตกลงที่ระบุ
ไวในสัญญา 
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35.3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัท แลนดมารค โฮลด้ิงส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเขาทําสัญญาการใชสิทธิกับ      
Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพื่อใชสิทธิการใชชื่อ “Four Seasons” ในสวนของการเปนเจาของและ
การดําเนินงานซึ่งรวมถึงบริการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของและจําเปนทั้งหมดในการดําเนินงานดานที่พักอาศัยภายใตโครงการเจาพระยา 
เอสเตท ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จนกวาจะปดการขาย ทั้งนี้ Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. 
มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการใชสิทธิ ซึ่งคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดรายไดขั้นตนของโครงการ 

36. ภาระผกูพนัและหนีส้นิที่อาจจะเกิดขึน้ 
36.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีภาระผูกพันในดานการพัฒนาโครงการและกอสรางเปนจํานวนเงินประมาณ 801.52 ลาน

บาท และ 705.72 ลานบาท ตามลําดับ 

36.2 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2557 บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาวาจางบริษัท บีซีอีจี ไทย 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูรับเหมากอสรางโครงการ เจาพระยา เอสเตท โดยมีมูลคาการวาจางประมาณ 441 ลานดอลลารสหรัฐ     
โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีมูลคาสัญญาคงเหลือ 424.40 ลานดอลลารสหรัฐ 

36.3 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินซึ่งเปนท่ีตั้งสํานักงานและท่ีจอดรถ สําหรับโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร และทําสัญญา
เชาท่ีดินเพ่ือใชพัฒนาโครงการ เจาพระยา เอสเตท และสัญญาเชาสํานักงานและรับบริการสิ่งอํานวยความสะดวก และสัญญาเชารถยนต โดยบริษัท
และบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีตองจายชําระคาเชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังน้ี 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 
ภายใน 1 ป 10,409,292  11,661,602  10,409,292  11,661,602 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 41,114,998  40,009,592  41,114,998  40,009,592 
เกินกวา 5 ป 318,037,489  330,082,228  318,037,489  330,082,228 

37. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาด และจากการท่ีคูสัญญาไม
ปฏิบัติตามสัญญา อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยไมไดใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเส่ียง เน่ืองสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน   
สวนใหญครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น และไมมีนโยบายในการใชเครื่องมือทางการเงินเพ่ือการเก็งกําไร 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอย เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงิน       
เพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว แตไดติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียดวยความระมัดระวัง อยางไรก็ตามบริษัทยอยไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
สําหรับเงินกูยืมระยะยาวบางสวนจํานวน 8.8 ลานปอนดสเตอรลิง (ดูหมายเหตุขอ 24.2) 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม
บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายในการใชเครื่องมือทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว เน่ืองจากรายการทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
จะไดรับชําระหรือครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น แตไดติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดวยความระมัดระวัง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญของสินทรัพยทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ จํานวน 25.12 ลานปอนด
สเตอรลิง (GBP) และหน้ีสินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ จํานวน 11.19 ลานปอนดสเตอรลิง (GBP)  และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญของสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ จํานวน 2.20 ลานปอนดสเตอรลิง (GBP) ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทยอยไมมี
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการใหสินเชื่อเกิดขึ้นจากความไมแนนอนในการไดรับชําระเงินจากการใหสินเชื่อซึ่งสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทเปนการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย ดังน้ันจึงไมมีความเสี่ยงเก่ียวกับลูกหน้ีหากไมไดรับเงินคางวดหรือลูกหน้ี
ผิดนัดชําระคางวดบริษัทก็จะไมโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดพักอาศัย 

การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเก่ียวกับบัญชีลูกหน้ีการคาเกิดขึ้นอยางจํากัด เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีลูกคาจํานวนมากราย และ
ผูบริหารเชื่อวาบริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อสูงสุดจํากัดตามมูลคาของลูกหน้ีการคาสุทธิจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น โดยบริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินระยะ
ยาว ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลคาตามบัญชีเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ สําหรับเงินลงทุนระยะยาวมูลคายุติธรรมถือตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ทางบัญชี 

ดังน้ันฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคา
ยุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ สวนหน้ีสินทางการเงินระยะยาวแสดงดวยราคาตามบัญชี ซึ่งเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

นอกจากน้ีบริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ซึ่งวัดมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนและภายหลังการวัดมูลคาเริ่มแรกดวยราคายุติธรรม ท้ังน้ีรับรูผลกําไร
หรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุนในปท่ีเกิดขึ้น 

38. คดฟีองรอง 
38.1 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2557 บริษัทถูกองคการสะพานปลา (โจทก) ฟองรองตอศาลแพงกรุงเทพใตเรียกคาเสียหายจากการละเมิด และขับไล 

โดยมีทุนทรัพยฟองจํานวน 27.16 ลานบาท นอกจากน้ันโจทกไดรองตอศาลแพงกรุงเทพใตเพ่ือใหมีหมายเรียกนัดไตสวนบริษัทเพื่อใหมีการ
คุมครองชั่วคราวเกี่ยวกับการชอบดวยสิทธิเหนือสิ่งปลูกสรางอันเปนสวนควบของท่ีดิน ปจจุบันคดียังอยูในระหวางการดําเนินคดีของศาลแพง
กรุงเทพใต แตอยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวา บริษัทจะไมตองรับผิดชอบตอคาเสียหายหรือดําเนินการตามท่ีไดมีการฟองรอง
ดังกลาว 

38.2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทไดทําสัญญาวาจางบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษา) ใหเปนท่ีปรึกษาบริหาร
โครงการกอสรางอาคาร อีลีเมนท ศรีนครินทร โดยกําหนดคาบริการจัดการโครงการและตรวจสอบการกอสรางมีกําหนดระยะเวลา 2 ป       
11 เดือน โดยเริ่มตนโครงการเดือนตุลาคม 2554 และสิ้นสุดโครงการเดือนสิงหาคม 2557 เปนจํานวนเงิน 17.14 ลานบาท ซึ่งบริษัทท่ีปรึกษา
ไดมีการใหคําปรึกษาและตรวจสอบงานตามที่ระบุในสัญญาและมีการเรียกเก็บเงินคาบริการและคาใชจายจากบริษัทเปนจํานวน 2.76 ลาน
บาท โดยบริษัทบันทึกไวเปนเจาหน้ีการคาดวยจํานวนดังกลาวแตยังไมมีการจายชําระเน่ืองจากบริษัทท่ีปรึกษาดังกลาวไมปฏิบัติตามสัญญา 

เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2555 บริษัทท่ีปรึกษาดังกลาวมีจดหมายเพ่ือแจงใหบริษัทชําระหนี้ หากบริษัทไมชําระหน้ี บริษัทท่ีปรึกษาดังกลาว
มีความจําเปนตองหยุดการใหบริการตามสัญญาลงวันท่ี 1 กันยายน 2554 

ตอมาเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2556 บริษัทท่ีปรึกษาดังกลาว (โจทก) ไดฟองรองบริษัท เน่ืองจากผิดสัญญาและผิดนัดชําระหนี้ โดยศาลแพงไดตัดสินคดี 
เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 ใหบริษัทชําระเงินจํานวน 2.89 ลานบาท และใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนจํานวน 2.76 
ลานบาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาบริษัทจะชําระเสร็จแกโจทก  

ตอมาเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2557 บริษัทย่ืนอุทธรณ และย่ืนคําขอทุเลาการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลแพง แตเนื่องจากศาลยังไมมี
คําสั่งใหทุเลาการบังคับคดีแกบริษัท โจทกจึงไดยื่นขอตั้งเจาพนักงานบังคับคดี และออกหมายอายัดเงินของบริษัท เปนเงินจํานวน 3.3 
ลานบาท ในวันท่ี 19 มีนาคม 2557 และไดหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทและนําสงสํานักงานบังคับคดีแลว ท้ังน้ี บริษัทไดย่ืนคํารองตอ
ศาลแพงกรุงเทพใตฉบับลงวันท่ี 21 เมษายน 2557 รองขอใหศาลระงับการจายเงินใหโจทก และศาลไดมีคําสั่งใหงดการจายเงินโจทกแลว 
นอกจากน้ันเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษัทย่ืนคํารองตอสํานักงานบังคับคดีใหงดการจายเงินใหกับโจทกตามคําสั่งศาลและสํานักงานบังคับคดีได
มีคําสั่งงดจายเงินใหแกโจทกแลวเชนกัน ตอมาเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณไดมีคําตัดสินคดีพิพากษายืนตามศาลชั้นตน ผูบริหารของ
บริษัทพิจารณาตามความเห็นของทนายประกอบกับเอกสารในคดีแลวเห็นควรยุติเพียงชั้นอุทธรณ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
บริษัทไดจายชําระเงินตามคําพิพากษาจากสํานักงานบังคับคดีจํานวน 3.23 ลานบาท เปนผลใหคดีความสิ้นสุด 

39. เหตกุารณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2558 บริษัท แลนดมารค โฮลด้ิงส จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับชําระเงินลวงหนาหุนสามัญเพ่ิมเติมจากบริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด จํานวน 20 ลานบาท ทําให ณ วันท่ีดังกลาวบริษัทยอยไดรับเงินคาหุนลวงหนารวมท้ังสิ้นจํานวน 140 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 27.4 และขอ 35.1) 

40. การจดัประเภทรายการใหม 
งบการเงินรวม 
1. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดังน้ี 

บญัช ี จํานวนเงิน 
(บาท) 

การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม จํานวนเงิน 
(บาท) 

สินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย 367,895,071 - สินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 216,752,909 
   - ท่ีดินและตนทุนโครงการ    

ระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค  
151,142,162 

ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินจายลวงหนา 23,803,373 - ดอกเบี้ยจายลวงหนา - ตั๋วแลกเงิน (23,803,373) 
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ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยไมไดแสดงงบแสดงฐานะการเงินตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 เพ่ือเปรียบเทียบเน่ืองจาก ณ วันตนงวด
ดังกลาว ไมมียอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายและดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงินจายลวงหนาขางตน  

2. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ      
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดังน้ี 

บญัช ี จํานวนเงิน 
(บาท) 

การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม จํานวนเงิน 
(บาท) 

รายไดอ่ืน 4,811,500 รายไดอ่ืน - รายไดคาดอกเบี้ยรับ  2,122,863 
   - รายไดอ่ืน 2,688,637 

 

3. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเน่ืองจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 
2/2556 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติใหขายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท เอ-โฮสต จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 5,018,570 หุน ใหแก
บริษัท อาเคเดีย เอเชีย จํากัด (ผูซื้อ) ซึ่งมิไดเปนกิจการท่ีเก่ียวของกันในราคา 100 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทจะนําเงินไปลงทุนในโครงการอ่ืนๆ ซึ่งเปน
ธุรกิจหลักของบริษัทและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนกับผูซื้อ โดยมีเงื่อนไขวาผูซื้อ  
ตกลงชําระเงินคาหุนใหแกบริษัท (ผูขาย) เปน 2 งวด ดังน้ี 

งวดท่ี 1  ผูซื้อจะชําระคาหุนจํานวน 50 ลานบาท ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2556  
งวดท่ี 2  ผูซื้อจะชําระคาหุนจํานวน 50 ลานบาท ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2556  

โดยบริษัทไดรับเงินจากการขายจํานวน 100 ลานบาท ครบถวนแลวในวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 และไดโอนหุนใหแกผูซื้อแลวในวันเดียวกันทําใหบริษัทมี
กําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 34.63 ลานบาท สุทธิจากการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนจํานวน 167.53 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและมีกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 2.84 ลานบาท ในงบการเงินรวม 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก” 
ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จึงไดจัดประเภทรายการ
ใหมโดยแยกแสดงเปนกําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิกจํานวน 6.41 ลานบาท 

ผลการดําเนินงานจากการดําเนินงานของบริษัท เอ-โฮสต จํากัด ท่ียกเลิก ท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม มีดังน้ี 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 การดาํเนนิงาน  การดาํเนนิงาน  รวม 
 ตอเนื่อง  ที่ยกเลิก   
รายได    

รายไดจากการขายอาคารชุด 118,783,921  -  118,783,921 
รายไดจากการขาย -  161,134,317  161,134,317 
รายไดจากการใหบริการ -  41,621,269  41,621,269 
รายไดดอกเบี้ยรับ 1,389,545  733,318  2,122,863 
รายไดอ่ืน 540,214  2,148,423  2,688,637 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 7,042,840    7,042,840 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,843,394  -  2,843,394 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 3,295,961  -  3,295,961 
กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว 50,419  -  50,419 

รวมรายได 133,946,294  205,637,327  339,583,621 

คาใชจาย    
ตนทุนขายอาคารชุด 88,875,632  -  88,875,632 
ตนทุนขาย -  131,941,777  131,941,777 
ตนทุนการใหบริการ -  32,861,420  32,861,420 
คาใชจายในการขาย 28,031,318  13,074,798  41,106,116 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 การดาํเนนิงาน  การดาํเนนิงาน  รวม 
 ตอเนื่อง  ที่ยกเลิก   
คาใชจายในการบริหาร  57,679,073  14,221,067  71,900,140 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 21,015,506  5,013,324  26,028,830 

รวมคาใชจาย 195,601,529  197,112,386  392,713,915 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได (61,655,235)  8,524,941  (53,130,294) 
ตนทุนการเงิน 27,815,394  487,389  28,302,783 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (89,470,629)  8,037,552  (81,433,077) 
คาใชจายภาษีเงินได (รายได) (127,394)  1,626,470  1,499,076 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธสิาํหรบัป (89,343,235)  6,411,082  (82,932,153) 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1. งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดังน้ี 

บญัช ี จํานวนเงิน 
(บาท) 

การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม จํานวนเงิน 
(บาท) 

ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินจายลวงหนา 23,803,373 - ดอกเบี้ยจายลวงหนา - ตั๋วแลกเงิน (23,803,373) 
ดอกเบี้ยคางรับ 8,453 - ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอ่ืน - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8,453 

ท้ังน้ีบริษัทไมไดแสดงงบแสดงฐานะการเงินตนงวด ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 เพ่ือเปรียบเทียบเน่ืองจาก ณ วันตนงวดดังกลาว ไมมียอด
คงเหลือของบัญชีดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงินจายลวงหนาขางตน และดอกเบี้ยคางรับมียอดคงเหลือท่ีไมมีสาระสําคัญ  

2. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดังน้ี 

บญัช ี จํานวนเงิน 
(บาท) 

การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม จํานวนเงิน 
(บาท) 

รายไดอ่ืน 2,164,631 - รายไดอ่ืน - รายไดคาดอกเบี้ยรบั  1,394,379 
   - รายไดอ่ืน 770,252 

41. การอนมุตัิงบการเงิน  
งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 
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