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       การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญของ CGD  

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท ดราก้อน วนั จํากดั (มหาชน) เร่ิม

ดําเนินธุรกิจการลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนๆ (Holding Company) ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2549   

เป็นต้นมา อนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างการบริหาร โครงสร้าง

ทางการเงินและนโยบายอ่ืนๆของบริษัท พร้อมทัง้เปลีย่นแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ จากเดิมซึง่

ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้า รวมถงึเปลีย่นช่ือบริษัทจาก บริษัท ไดอานา่ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากดั 

(มหาชน) เป็นบริษัท ดราก้อน วนั จํากดั (มหาชน) เมื่อเดือนมถินุายน 2549 โดยได้ยื่นคาํขอตอ่ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือพิจารณารับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และซือ้ขาย

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง่ได้รับความเห็นชอบตัง้แตว่นัท่ี 25 มิถนุายน 2550  

ในปี 2552 บริษัทได้มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงการการบริหารโดยมี นายเบน 

เตชะอบุล เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และดํารงตาํแหนง่กรรมการ ประกอบกบับริษัทได้มีการเพ่ิมเติม

วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือรองรับการขยายฐานธุรกิจของบริษัทไปยงัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

นอกจากนี ้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2552 ได้มีมติอนมุตักิารเข้าซือ้ท่ีดินเปลา่จํานวน 2 

แปลงซึง่ตัง้อยูบ่นถนนศรีนครินทร์ มีเนือ้ท่ีรวม 13-89 ไร่ ตอ่มาในเดือนพฤษภาคม 2553 จึงได้มีการ

เปลีย่นช่ือบริษัท เป็นบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2553 มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้ นายเบน       

เตชะอบุล เป็นกรรมการผู้จดัการ และอนมุตัิการพฒันาโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ โครงการ 1 ซึง่เป็น

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแบบอาคารชดุพกัอาศยั บนท่ีดนิของบริษัท 

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2553 ได้มีมติอนมุตักิารเข้าทํารายการ

ได้มาซึง่สนิทรัพย์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย  

1) การเข้าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT) จากบริษัท แลนด์มาร์ค 

ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั (“LDG”) ซึง่ระดมเงินทนุในการทํารายการโดยการออกหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และจดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลอืให้แก่กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG ได้แก่ 1) นายสดาวธุ    

เตชะอบุล 2) นายบี เตชะอบุล 3) นายเบน เตชะอบุล 4) นางหลยุส์ ดิศกลุ ณ อยธุยา 5) นาย   

ทอมมี่ เตชะอบุล และ 6) นางสาวจรีุพร กววีิโรจน์กลุ  

2) การลงทนุเพ่ือพฒันาโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ ในโครงการ 2-5    

โดยในวนัท่ี 19 มกราคม 2554 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 มีมติอนมุตักิารเข้าทํารายการ      

1) และ 2) ดงักลา่ว  โดยภายหลงัการเข้าทํารายการ กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

สว่นท่ี 1 หน้า 1 

 



รายการข้อมลูของบริษัทรายการข้อมลูของบริษัท  สิน้สดุวนัที่ สิน้สดุวนัที่ 3300  มิถนุายนมิถนุายน  22555577       

 
ทัง้นี ้ เน่ืองจากในการเข้าทํารายการดงักลา่วเข้าขา่ยการจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) ซึง่

บริษัทจะต้องยื่นให้ตลาดหลกัทรัพย์พิจารณาเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน จึงได้มีการปรับปรุงงบการเงิน

ของ LDG ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีของบริษัทจดทะเบียน และเมื่อมีการปรับปรุงแล้วพบวา่ มีความ

แตกตา่งจากงบการเงินท่ีบริษัทนําเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 

2554 บริษัทจึงได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2554 ขึน้เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 เพ่ือ

เสนอข้อมลูภายหลงัการปรับปรุงงบการเงินดงักลา่ว โดยผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิอีกครัง้ให้เข้าซือ้และรับโอน

กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT) จาก LDG ซึง่ระดมเงินทนุในการทํารายการโดยการ

ออกหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และจดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลอืให้แก่กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG 

การ EBT จะแล้วเสร็จได้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขวา่ มีการจองซือ้หุ้นและชําระคา่หุ้นเพ่ิมทนุของ CGD โดยกลุม่

ผู้ ถือหุ้นเดิมของ LDG จํานวน 3,700 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท แตเ่น่ืองจากขัน้ตอนและการ

ดําเนินการเก่ียวกบั EBT มีเอกสารต้องจดัทําปริมาณมากและต้องติดตอ่กบัหนว่ยงานหลายฝ่าย ทัง้ของ 

CGD และผู้ ถือหุ้นเดิมของ LDG ประกอบกบัการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุมีวงเงินสงู จึงไมส่ามารถดาํเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นบัแตไ่ด้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 ตาม

หลกัเกณฑ์การได้รับการผอ่นผนัการทําคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการทัง้หมด โดยอาศยัมติท่ีประชมุ- 

ผู้ ถือหุ้น (Whitewash) ดงันัน้ จงึได้มีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 

2555 และประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2556 เพ่ือยืนยนัมติอนมุตัผิอ่นผนั

ให้กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG ได้มาซึง่หุ้นของบริษัทท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยไมต้่องทําคําเสนอ

ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ภายใต้เง่ือนไขเดิมท่ีเคยได้รับการผอ่นผนัตามมติ Whitewash 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ LDG เสร็จสมบรูณ์ และกลุม่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของ LDG ได้จองซือ้และชําระคา่หุ้นเพ่ิมทนุจํานวน 3,700 ล้านหุ้น มลูคา่ 3,700 ล้านบาท โดยบริษัท

มีทนุจดทะเบียน 7,557,772,720 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 7,557,772,720 หุ้น และทนุชําระแล้ว 

6,187,454,629 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 6,187,454,629 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีนาย

วิกรม คุ้มไพโรจน์ ดํารงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการ และมีนายเบน เตชะอบุล เป็นประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร โดยกลุม่ของนายเบน เตชะอบุล เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่ถือหุ้นรวมกนัจํานวน 4,153,680,028 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 67.13 ของทนุชําระแล้วของบริษัท 

การซือ้และรับโอนกิจการจาก LDG นี ้มีขนาดรายการเกินกวา่ร้อยละ 100 จึงเข้าขา่ยเป็นการจดทะเบียน

โดยอ้อม (Backdoor Listing) โดยบริษัทได้ยื่นคาํขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือพิจารณา

รับหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง่ได้รับ

ความเห็นชอบและกําหนดให้เร่ิมซือ้ขายเมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2556 

วนัท่ี 3 กนัยายน 2556 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2556 อนมุตัิจําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท 

เอ-โฮสต์ จํากดั เน่ืองจากต้องการเปลีย่นธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

สว่นท่ี 1 หน้า 2 

 



รายการข้อมลูของบริษัทรายการข้อมลูของบริษัท  สิน้สดุวนัที่ สิน้สดุวนัที่ 3300  มิถนุายนมิถนุายน  22555577       

 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2556 อนมุตัิการลงทนุซือ้ Data 

Center พร้อมท่ีดิน ซึง่ตัง้อยูท่ี่ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร โดยจดัตัง้บริษัทยอ่ยได้แก่ บริษัท ซีจีด ี

ดาต้า จํากดั และบริษัทยอ่ย เพ่ือถือครองกรรมสทิธ์ิใน Data Center มลูคา่ 20.5 ล้านปอนด์สเตอริง ซึง่ 

Data Center มีผู้ เช่าตามสญัญาเชา่ระยะยาว โดยมีอายสุญัญาเช่าคงเหลอื 20 ปี ทัง้นี ้ เป็นการขยาย

การลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์นอกประเทศของบริษัทเป็นโครงการแรก ซึง่เป็นโครงการท่ีสามารถสร้าง

รายได้และผลตอบแทนให้แกบ่ริษัทฯ อยา่งสมํา่เสมอในระยะยาว โดยบริษัทได้รับโอนกรรมสทิธ์ิ Data 

Center เรียบร้อยเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

ทัง้นี ้นโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษัทจะมีการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์

ทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็นโครงการท่ีสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แกบ่ริษัท

อยา่งสมํา่เสมอในระยะยาว โดยบริษัทได้กําหนดสดัสว่นของรายได้จากการพฒันาโครงการในอตัรา    

ร้อยละ 60 ของรายได้ และจากโครงการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึง่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทน

ให้แก่บริษัทอยา่งสมํ่าเสมอในระยะยาวในอตัราร้อยละ 40 ของรายได้ 

ณ วนัท่ี 13 สงิหาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 10,081,725,498 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

10,081,725,498 หุ้น และทนุชําระแล้ว 7,336,294,461 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 7,336,294,461 หุ้น      

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ดาํรงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการ และมีนาย

เบน เตชะอบุล เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยกลุม่ของนายเบน เตชะอบุล เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่ถือหุ้น

รวมกนัจํานวน 2,759,693,361 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.52 ของทนุชําระแล้วของบริษัท 

ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญั สรุปได้ดงันี ้

ปี/เดือน เหตุการณ์สาํคัญ 

2549 

มิถนุายน 

 

 

 

 

กนัยายน 

 

 

 

 

พฤศจิกายน 

 

-  ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2549 อนมุตัิการเปลีย่นช่ือบริษัท จากบริษัท ไดอานา่

ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัท ดราก้อน วนั จํากดั (มหาชน) โดย

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลีย่นช่ือตอ่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2549 

และเปลีย่นช่ือยอ่ท่ีใช้สาํหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จาก DIANA 

เป็น D1  

- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2549 มีมติอนมุตักิารเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

แอพพลเิคชัน่ โฮสติง้ เซอร์วิส จํากดั (ภายหลงัเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั) 

จากผู้ ถือหุ้นเดิม  จํานวนทัง้สิน้ 109,994 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ในราคาหุ้นละ 

2,454.54 บาท ซึง่คิดเป็นจํานวนเงินทัง้หมดเทา่กบั 269,984,672.76 บาท  

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้ A-HOST เข้าลงทนุในบริษัท เอวิชัน่ จํากดั 

(“AVision”) ในสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วของ 

AVision โดยเป็นการซือ้หุ้นสามญัจากผู้ ถือหุ้นเดมิ จํานวน 9,800 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

สว่นท่ี 1 หน้า 3 

 



รายการข้อมลูของบริษัทรายการข้อมลูของบริษัท  สิน้สดุวนัที่ สิน้สดุวนัที่ 3300  มิถนุายนมิถนุายน  22555577       

 

ปี/เดือน เหตุการณ์สาํคัญ 

หุ้นละ 100 บาท  ราคาหุ้นละ 577.55 บาท และเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2549 A-HOST 

ได้ชําระคา่หุ้นและรับโอนหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมแล้วทัง้หมด ทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2549 A-HOST เป็นผู้ ถือหุ้นของ AVision ร้อยละ 49.00   

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้บริษัทเข้าลงทนุในบริษัท ไชโย โปรดกัส์ชัน่ 

จํากดั (“Chaiyo”) จํานวน 3,485,852 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  โดยซือ้หุ้น

สามญัจากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 600,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 30 บาท และหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุอีก 2,885,852 หุ้น ราคาหุ้นละ 28.50 บาท  ซึง่จะทําให้บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใน 

Chaiyo ร้อยละ 25.01 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วใหมภ่ายหลงัจากการเพ่ิมทนุ

แล้ว เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ชําระคา่หุ้นและรับโอนหุ้นสามญัจํานวน 

600,000 หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมแล้ว ทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น

ของ Chaiyo ร้อยละ 5.43  (ปัจจบุนับริษัทจําหนา่ยเงินลงทนุใน Chaiyo ไปแล้ว) 

2550

มกราคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 

 

 

 

 

มิถนุายน 

 

- ลงทนุซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท วนัเน็ต จํากดั (“Onenet”) ซึง่ประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ ประเภทเกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ จํานวนทัง้สิน้ 

200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท ซึง่เป็นราคาตามมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ รวมเป็น

จํานวนเงินทัง้สิน้ 2 ล้านบาท  สง่ผลให้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีสดัสว่น

การถือหุ้นร้อยละ 14.52 ของทนุจดทะเบียนของ Onenet  (ปัจจบุนับริษัทจําหนา่ยเงิน

ลงทนุใน Onenet ไปแล้ว) 

-  อนมุตัิการลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บริทไบค์ จํากดั (“BritBike”) ซึง่ประกอบธุรกิจ

จําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ โดยเป็นตวัแทนจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ยี่ห้อ Triumph 

เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย จากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวนทัง้สิน้ 6,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

100.00 บาท ซึง่เป็นราคาตามมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 600,000

บาท สง่ผลให้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 15.00 

ของทนุจดทะเบียนของ BritBike (ปัจจบุนับริษัทจําหนา่ยเงินลงทนุใน BritBike ไป

แล้ว) 

- บริษัทเพ่ิมการลงทนุใน A-HOST ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย  โดยการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

จํานวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 20,000,000 บาท ซึง่

เป็นไปตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการของบริษัทครัง้ท่ี 4/2550 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 

2550  อนัสง่ผลให้บริษัทถือหุ้นใน A-HOST จํานวน 409,624 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

95.26 ของทนุเรียกชําระแล้ว  

- ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้พิจารณารับหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลกัทรัพย์ 

สว่นท่ี 1 หน้า 4 
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ปี/เดือน เหตุการณ์สาํคัญ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกําหนดให้เร่ิมซือ้ขายตัง้แตว่นัท่ี 25 

มิถนุายน 2550 เป็นต้นไป ทัง้นี ้ เป็นการย้ายกระดานการซือ้ขายมาจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจใหม ่

2551 

มกราคม 

 

 

 

 

กมุภาพนัธ์ 

 

 

 

 
 

 

มิถนุายน 

 

 

 

 

 

 

 

กนัยายน 

 

- A-HOST ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย คอื บริษัท เอบีซีเอส จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 

4,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 40,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี ในการพฒันาและสร้างสรรค์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดย A-HOST ถือหุ้นของบริษัท เอบีซเีอส จํากดั จํานวน 

36,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00 ของทนุชําระแล้ว  

-  จดัตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ดราก้อน เพาเวอร์ จํากดั (“D-Power”) เพ่ือประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน ในราชอาณาจกัรกมัพชูาและแถบภาคตะวนัออก

ของประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 

100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึง่บริษัทถือหุ้นจํานวน 99,993 หุ้น หรือ

คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน (ปัจจบุนับริษัทจําหนา่ยเงินลงทนุใน  

D-Power ไปแล้ว) 

-  จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดใน  Chaiyo โดยขายหุ้นทัง้หมดจํานวน 2,150,852 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่บคุคลท่ีมใิช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือน 

มิถนุายน 2551 

-  จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดใน  Onenet จํานวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท 

ซึง่เป็นมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้น รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท และจําหนา่ยเงินให้กู้ยืม

พร้อมดอกเบีย้ค้างชําระ จํานวน 8.37 ล้านบาท กําหนดราคาขาย 5.19 ล้านบาท 

-  D-Power ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้ร่วมจดัตัง้บริษัท ไพลนิ แอสเซท จํากดั (“Pailin”) เพ่ือ

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในราชอาณาจกัรกมัพชูา ด้วยทนุ

จดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 4,000,000 เรียล (สกลุเงินกมัพชูา) โดย D-Power ถือ

หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว  

2552 

กมุภาพนัธ์ 

 

 

 

 

-  ลงทนุเพ่ิมเตมิใน D-Power และสละสทิธิการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุบางสว่นให้แก่บคุคลท่ี

ไมเ่ก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทําให้

บริษัทถือหุ้นใน D-Power ทัง้สิน้ 599,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน 

(ปัจจบุนับริษัทจําหนา่ยเงินลงทนุใน D-Power ไปแล้ว) 

สว่นท่ี 1 หน้า 5 
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เมษายน 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 

 

 

 
 

มิถนุายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

-  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารซือ้ท่ีดินบนถนนศรีนครินทร์ จากบริษัท แบงค็อค ดีเวลลอ็ป

เม้นท์ จํากดั มลูคา่ 298 ล้านบาท และได้มีการเพ่ิมวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือรองรับ

การขยายฐานธุรกิจ ให้ครอบคลมุด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

- เข้าทําสญัญาซือ้ขายท่ีดิน จํานวน 2 แปลง เนือ้ท่ีรวม 13 ไร่ 89 ตารางวา มลูคา่ 

298,000,000 บาท จากบริษัท แบงค็อค ดเีวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั 

-  บริษัทโอนหุ้น A-HOST จํานวน 777,700 หุ้นเพ่ือเป็นชดใช้คา่เสยีหายและดอกเบีย้ผิด

นดัชําระหนี ้ ให้แก่บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จํากดั คดิเป็นมลูคา่ 36.09 ล้าน

บาท  ทําให้บริษัทมีสดัสว่นถือหุ้น  A-HOST ทัง้สิน้ จํานวน 5,018,570 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 83.64 ของทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 

- จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดใน D-Power (ซึง่ถือหุ้นใน Pailin) โดยขายหุ้นทัง้หมด 

จํานวน 599,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน หรือร้อยละ 85.71 ของ

ทนุชําระแล้ว ในราคาหุ้นละ 25 บาท ให้แก่ นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั กรรมการผู้จดัการ

ใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

จํานวน 349,996 หุ้น และ Mr. Edward Sherman Grant ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัท จํานวน 249,999 หุ้น  

-  จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดใน  BritBike โดยขายหุ้นทัง้หมด จํานวน 15,000 หุ้น คิด

เป็น 15% ของทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ให้แก่บคุคลท่ีไมใ่ช่บคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนั ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

- คณะกรรมการบริษัทมีมตยิกเลกิจําหนา่ยเงินลงทนุและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท วนัเน็ต 

จํากดั เมื่อเดือนมิถนุายน 2551 เน่ืองจากผู้ เสนอซือ้รายเดิมขอยกเลกิคําเสนอซือ้ และ

อนมุตัิจําหนา่ยเงินลงทนุใน Onenet ให้ผู้ซือ้รายใหม ่ จํานวน 200,000 หุ้น ในราคา

หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท และจําหนา่ยเงินให้กู้ยมืพร้อมดอกเบีย้ค้าง

ชําระ คํานวณถงึ ณ วนัท่ี 29 มถินุายน 2552 รวม 8,997,200.77 บาท กําหนดราคา

ขาย 300,000 บาท ให้แก่บคุคลท่ีมิใช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

-  ย้ายท่ีตัง้สาํนกังานแหง่ใหญ่ไปท่ีเลขท่ี 1 อาคารควิเฮ้าส์ ลมุพินี ชัน้ 11 ห้อง 1103 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

-  จดัตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ซนิเนอร์เจ็กซ์ จํากดั เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2552 เพ่ือ

ประกอบธุรกิจจําหนา่ยและให้บริการไอทีครบวงจร ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 

บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้น 

สว่นท่ี 1 หน้า 6 

 



รายการข้อมลูของบริษัทรายการข้อมลูของบริษัท  สิน้สดุวนัที่ สิน้สดุวนัที่ 3300  มิถนุายนมิถนุายน  22555577       

 

ปี/เดือน เหตุการณ์สาํคัญ 

 

 

กนัยายน 

 

ธนัวาคม 

99,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้ว (ปัจจบุนับริษัทขายเงินลงทนุ

ในซินเนอร์เจ็กซ์ไปแล้ว) 

- รับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินจาก บริษัท แบงค็อค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั เมื่อวนัท่ี 29 

กนัยายน 2552  

-  จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท ซินเนอร์เจ็กซ์ จํากดั โดยขายหุ้นทัง้หมด จํานวน 

99,997 หุ้น คิดเป็น 99.99% ของทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ให้แก่บคุคลท่ีไมใ่ช่

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ในราคาหุ้นละ 10 บาท 

2553 

พฤษภาคม 

 

 

 

 

 

พฤศจิกายน 

 
 

 

 

 

 

 

ธนัวาคม 

 

- A-HOST ซึง่เป็นบริษัทแกน เข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท โมบิซายน์ จํากดั  จํานวน 

120,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมลูคา่ 1.2 ล้านบาท จากนายจรูญรัฐ   

ปิงคลาศยั ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท  

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิแผนพฒันาโครงการอาคารชดุพกัอาศยั ภายใต้ช่ือ

โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ โครงการ 1 ซึง่เป็นโครงการพฒันาบนท่ีดินของบริษัท 

-  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ LDG 

และการลงทนุในโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ โครงการ 2-5  

-  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น จํานวน 3,909,743,684 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท และให้นําหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมไปขายให้แก่กลุม่ผู้ ถือหุ้น 

LDG ทัง้นีไ้มเ่กิน 3,700,000,000 หุ้น โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG ขอการผอ่นผนัไมต้่องทํา

คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  คณะกรรมการ A-HOST มีมตจํิาหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท โมบิซายน์ จํากดั จํานวน 

120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึง่เป็น

ราคาตามมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1.2 ล้านบาท ให้แก่ นายสทิธิสร 

ปราโมช ณ อยธุยา ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท 

2554 

มกราคม 

 

 

 

 

- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 อนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 

LDG และการลงทนุในโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ โครงการ 2-5 รวมทัง้อนมุตัิให้

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น จํานวน 

3,909,743,684 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นําหุ้นท่ีเหลอืจากการ

จดัสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมไปขายให้แก่กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG และให้กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG 

สว่นท่ี 1 หน้า 7 
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ปี/เดือน เหตุการณ์สาํคัญ 
 

 

กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 
 

 

กนัยายน 

 

พฤศจิกายน 

ได้รับการผอ่นผนัไมต้่องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2554 ได้ยกเลกิมตซิือ้และรับโอนกิจการ

ทัง้หมดของ LDG รวมถึงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG จาก

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 และได้มีมตใิห้จดัการประชมุวิสามญั       

ผู้ ถือหุ้นอีกครัง้เพ่ืออนมุตักิารเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ LDG 

และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG รวมถงึการขออนมุตัผิอ่น

ผนัการทําคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

(Whitewash) ให้กบักลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG เพ่ือให้ดาํเนินการซือ้และรับโอนกิจการ

ทัง้หมดของ LDG ให้แล้วเสร็จตามท่ีบริษัทได้เคยรับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญั     

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 

- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2554 มีมติอนมุตักิารเข้าทํารายการซือ้และรับโอน

กิจการทัง้หมดของ LDG และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แกก่ลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG 

รวมถงึการขออนมุตัิ Whitewash ให้กบักลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG  

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2554 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 อนมุตัิ

ซือ้ท่ีดินเพ่ิมเตมิสาํหรับโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ ขนาด 33 ตารางวา รวมท่ีดิน

สาํหรับโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ 13 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา 

2555 

เมษายน 

 

 

 
 

 

 

 

 

กรกฎาคม 

 

 

 

- ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 อนมุตัิยืนยนัมตขิองท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ท่ี 2/2554 ในการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุท่ีเหลอืจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิม

ให้แก่ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายสดาวธุ เตชะอบุล นายเบน เตชะอบุล นายบี  

เตชะอบุล นายทอมมี ่ เตชะอบุล นางหลยุส์ ดิศกลุ ณ อยธุยา และ นางสาวจรีุพร          

กววีิโรจน์กลุ (“กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG”) รวมถงึมติอนมุตัิการผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ36ให้แก่36กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG อนัเน่ืองมาจากการจองซือ้

หุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2555 อนมุตัิทําสญัญากู้ เงินจากธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาํหรับพฒันาโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ วงเงิน 883 

ล้านบาท ชําระดอกเบีย้รายเดอืนในอตัราดอกเบีย้ MLR และจํานองท่ีดินของ

โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ เพ่ือประกนัเงินกู้  และคํา้ประกนัโดยกรรมการบริษัท 

คือ นายสดาวธุ เตชะอบุล และ นายเบน เตชะอบุล ตลอดระยะเวลาเงินกู้ 

2556 

มกราคม 

 

- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 อนมุตัยิืนยนัมตขิองท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2555 ในการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุท่ีเหลอืจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิม

สว่นท่ี 1 หน้า 8 
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ปี/เดือน เหตุการณ์สาํคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 

 

 

 

 

มิถนุายน 

 

กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้แก่ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายสดาวธุ เตชะอบุล นายเบน เตชะอบุล นายบี    

เตชะอบุล นายทอมมี ่ เตชะอบุล นางหลยุส์ ดิศกลุ ณ อยธุยา และ นางสาวจรีุพร          

กววีิโรจน์กลุ (“กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG”) รวมถงึมติอนมุตัิการผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ36ให้แก่36กลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG อนัเน่ืองมาจากการจองซือ้

หุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 อนมุตัิออกและเสนอขายตัว๋เงินระยะ

สัน้วงเงินไมเ่กิน 650 ล้านบาท  ระยะเวลาไมเ่กิน 270 วนั อตัราดอกเบีย้ไมเ่กินร้อย

ละ 12 ตอ่ปี โดยเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอตอ่

การประกอบธุรกิจ การลงทนุ และ/หรือชําระหนีค้ืน (หากมี) โดยมอบหมายให้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์ และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบั

การออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินดงักลา่ว 

- บริษัทซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท แลนด์มาร์ค ดเีวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป 

จํากดั แล้วเสร็จสมบรูณ์ และกลุม่ผู้ ถือหุ้น LDG ได้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุและชําระคา่

หุ้นให้บริษัทจํานวน 3,700 ล้านหุ้น มลูคา่ 3,700 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับโอน

โครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ และสทิธิการเชา่ท่ีดินท่ีตัง้โครงการ ซึง่

ประกอบด้วย โรงแรมหรูระดบัห้าดาวจํานวน 2 โครงการ และคอนโดมเินียมสาํหรับ

ลกูค้าระดบัไฮเอนด์ 1 โครงการ 

- ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติและรับหุ้ นเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยกําหนดวนัเร่ิมซือ้ขายเมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2556 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2556 อนมุตัิจดัตัง้บริษัทยอ่ย ซึง่บริษัทถือหุ้น

ร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้วได้แก ่

        1) บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบง่ออกเป็น

หุ้นสามญั จํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2) บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง 

-     ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2556 อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ย 

ได้แก่ บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั บริษัท แลนด์มาร์ค           

วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซเิด้นซ์ จํากดั และบริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล 

จํากดั จากทนุจดทะเบียน บริษัทละ 200 ล้านบาท เป็นบริษัทละ 50 ล้านบาท 
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กนัยายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลุาคม 

 

 

พฤศจิกายน 

เทา่กบัจํานวนคา่หุ้นท่ีชําระแล้ว 

- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2556 อนมุตัิจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท เอ-โฮสต์ 

จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 83.64 ของทนุจดทะเบียน 

จํานวน 5,018,570 หุ้น ให้แก่ บริษัท อาเคเดีย เอเชีย จํากดั ซึง่มิได้เป็นบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัของบริษัท ในมลูคา่ 100,000,000 บาท 

- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2556 อนมุตัิ 

1)  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั 

ไมไ่ด้ออกจําหนา่ย จาก จํานวน 7,557,772,720 บาทเป็นจํานวน 6,982,294,461 

บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัไม่ได้จําหน่าย จํานวน 

575,478,259 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

2)  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 6,982,294,461 บาท เป็น 

7,482,294,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 500,000,000 หุ้น    

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทนุโดย

เฉพาะเจาะจง 

3)   จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) หุ้น ให้แก่บคุคลใน

วงจํากดั และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ โดยราคา

เสนอขายหุ้นจะคํานวณโดยอิงกับราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัทท่ีมี

การซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ

ติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายแต่

ละครัง้ (“ราคาตลาด”) ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วจะต้องไม่เข้าเกณฑ์ราคาตํ่า 

และไมต่ํ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องดําเนินการเสนอขายให้แล้ว

เสร็จภายใน 12 (สบิสอง) เดือน นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมได้มีมติอนมุตัิการเสนอขาย

หุ้น ซึ่งจะเป็นการเสนอขายครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ ขึน้กับความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สงูสดุ 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2556 อนมุตัิย้ายท่ีตัง้สาํนกังานแหง่ใหญ่ไปท่ี 

เลขท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2556 อนมุตัิการลงทนุซือ้ท่ีดินและอาคาร 

Data Center ในประเทศสหราชอาณาจกัร เป็นสนิทรัพย์เพ่ือการลงทนุ โดยมท่ีี

ตัง้อยูท่างตะวนัออก/ตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองลอนดอน และมีผู้ เช่าสนิทรัพย์อยู ่1 

ราย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเชา่ทัง้หมด มลูคา่ราคาซือ้ขาย 20.5 ล้าน

ปอนด์ จาก Mervey Bay Limited (BVI) ซึง่เจ้าของกรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์มิได้เป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

สว่นท่ี 1 หน้า 10 

 



รายการข้อมลูของบริษัทรายการข้อมลูของบริษัท  สิน้สดุวนัที่ สิน้สดุวนัที่ 3300  มิถนุายนมิถนุายน  22555577       

 

ปี/เดือน เหตุการณ์สาํคัญ 

2557 

มกราคม 

 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 อนมุตัิเร่ืองตอ่ไปนี ้

1)  เพ่ิมทนุในบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั จํานวน 146 ล้านบาท โดยเพ่ิมทนุ

จดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 147 ล้านบาท แบง่ออกเป็น 14,700,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท   

2) จําหนา่ยหุ้นของบริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซเิด้นซ์ จํากดั บริษัท 

แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั และบริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น     

รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั จํานวนหุ้นบริษัทละ 999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

99.99  ให้แก่ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างใน

กลุม่บริษัทรองรับการพฒันาโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เป็นจํานวน

เงิน 149,999,700 บาท 

3) จําหนา่ยสนิทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ ในหมวด

บญัชีอาคารระหวา่งก่อสร้างให้แก ่ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั จํานวน

เงิน 238,079,654.07 บาท 

      โดยดําเนินการแล้วเสร็จเมือ่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

ทัง้นี ้โครงสร้างกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

CGD  

 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั 

บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเตล็ จํากดั 

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  

บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซเิด้นซ์ จํากดั 

บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเตล็ จํากดั 

CGD DATA LIMITED 

CGD DIGITAL PARTNERS LIMITED 

APUK LIMITED 

บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

99.99% 

100% 

99.99% 

99.99% 

100.00% 

100.00% 

โครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 

โครงการ DATA CENTER 
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หมายเหต ุ เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2556 บริษัทได้จําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั ทัง้หมด ซึง่เป็นธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันัน้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 โครงสร้างกลุม่ธุรกิจของบริษัทจะมีเฉพาะ

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เทา่นัน้ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย สามารถ

แบง่ได้ เป็น 2 สว่นได้แก ่

(1) ธุรกิจการพฒันาโครงการ 

(1.1) ธุรกิจพฒันาอาคารชดุพกัอาศยัคอนโดมิเนียม ซึง่ปัจจบุนัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการ

พฒันา ได้แก่ โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ และ อาคารชดุคอนโดมิเนียม Capella 

Residences ซึง่ดาํเนินงานโดย CGD และ LH ตามลาํดบั 

(1.2) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม ซึง่ปัจจบุนัมีโรงแรมท่ีอยูร่ะหวา่งการ

พฒันา 2 แหง่ ได้แก่ โรงแรม Capella และ โรงแรม Jumeirah ซึง่ดําเนินงานโดย LH 

(2)  ธุรกิจการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ซือ้และรับโอนกรรมสทิธ์ิอาคาร Data 

Center พร้อมท่ีดิน ตัง้อยูท่ี่ Unit C, Anchor & Hope Lane, Charlton, SE7 7SQ, London, 

England or United Kingdom ซึง่ดําเนินงานโดย CGD DATA LIMITED และบริษัทยอ่ย 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปัจจบุนั 

รอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สุด 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีรายได้หลกัมาจากการขายห้องชุด ของ

โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ 

 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ดาํเนินการโดย 

2555 2556 รอบระยะเวลา 6 

เดือน สิน้สุด 30 

มิถุนายน 2557 

จาํนวน

เงนิ 
ร้อยละ 

จาํนวน

เงนิ 
ร้อยละ 

จาํนวน

เงนิ 
ร้อยละ 

รายได้จากการขาย บริษัท 

A-HOST 

- 

- 

- 

- 

118.78 

152.59 

34.98 

44.93    

285.19 

- 

85.76 

- 

 AVision - - 8.57 2.52 - - 

รายได้จากการ

ให้บริการ 

บริษัท  - - - - - - 

A-HOST - - 25.86 7.61 - - 
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รายได้ 

(ล้านบาท) 
ดาํเนินการโดย 

2555 2556 รอบระยะเวลา 6 

เดือน สิน้สุด 30 

มิถุนายน 2557 

จาํนวน

เงนิ 
ร้อยละ 

จาํนวน

เงนิ 
ร้อยละ 

จาํนวน

เงนิ 

ร้อยละ 

 AVision - - 13.79 13.79 - - 

 ABCS - - 1.98 1.98 - - 

รายได้คา่นายหน้า บริษัท     6.06 1.82 

รายได้คา่เชา่ APUK     33.56 10.09 

กําไรจากอตัรา

แลกเปลีย่น 

บริษัท - - 7.04 2.07 - - 

กําไรจากการ

จําหนา่ยเงินลงทนุ

ในบริษัทยอ่ย 

บริษัท - - 2.84 0.84 - - 

กําไรจากการ

จําหนา่ยเงินลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ 

บริษัท - - 3.81 1.12 0.02 0.01 

กําไรจากการปรับ

มลูคา่เงินลงทนุ

ชัว่คราว 

บริษัท - - (0.5) (0.15) 0.28 0.09 

รายได้อ่ืน บริษัท - - 1.93 0.57 4.77 0.23 

 A-HOST - - 2.85 0.84 - - 

 AVision - - 0.02 0.01 - - 

 ABCS - - 0.02 0.01 - - 

 LURH 0.21 87.5 - - - - 

 LWH 0.01 4.17 - -  - 

 LWR 

CGD Partner 

APUK 

0.02 8.33 - - 0.06 

0.00 

4.01 

0.03 

0.07 

1.99 

รวมรายได้  0.25 100.00 339.58 100.00 332.53 100.00 
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2.2 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเป้าหมายในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ โดยปัจจุบนัมีโครงการ

สาํหรับการพฒันาอยู ่2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารชดุอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ และโครงการแลนด์มาร์ค 

วอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งประกอบด้วย Residence และ โรงแรมซึ่งบริหารจดัการโดย Chain จากต่างประเทศ

ซึง่มีช่ือเสยีงระดบัโลก ซึง่บริษัทตัง้สดัสว่นรายได้สาํหรับการพฒันาโครงการอยูท่ี่ 60% ของรายได้ทัง้หมด 

และ 40% จะมาจากการลงทนุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถ

สร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทอยา่งสมํ่าเสมอในระยะยาว  

นอกจากนี ้ในปี 2557 บริษัทจะเน้นการสร้างแบรนด์ของบริษัทให้มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

และเป็นท่ีรู้จกัในภาคธุรกิจอตุสาหกรรมเดียวกนั และเป็นท่ีรู้จกัเป็นการทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือ

รองรับการเปิดตวัโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ และโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทท่ีจะมีขึน้ในปี 2557 

3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายภณัฑ์ 

บริษัทดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั ซึง่ดาํเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยแบง่เป็น 

2 สว่น คือ ธุรกิจการพฒันาโครงการ และธุรกิจการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

3.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทดําเนินโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 

จํากดั (มหาชน) และบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั (“LH”) โดยมีโครงการซึง่อยูร่ะหวา่งดาํเนินงาน  

2 โครงการ ได้แก่ โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ และโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ ซึง่มี

รายละเอียดของโครงการ ดงันี ้

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  

รายละเอียดโครงการ 

ท่ีตัง้โครงการ ซอยสภุาพงษ์ 1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ  

พืน้ท่ีโครงการ 13 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา  

พืน้ท่ีขาย 46,000 ตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ จํานวน 7 อาคาร ซึง่มีลกัษณะเป็นห้องชดุเพ่ือพกัอาศยั

แบบ 1-2 ห้องนอน และเพ่ือการพาณิชย์ รวม 1,063 ยนิูต  

จดุเดน่โครงการ ตวัโครงการตดิกบัถนนศรีนครินทร์ และอยูต่รงข้ามกบัห้างสรรพสนิค้าซคีอนสแควร์

ซึง่สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้อยูอ่าศยั สระวา่ยนํา้ขนาดใหญ่ รวมถึงสิง่อํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆ ได้แก ่ห้องออกกําลงักาย สวนพกัผอ่นขนาดใหญ่ และร้านค้า 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่ครอบครัวท่ีมีรายได้ระดบัลา่งถึงปานกลาง รายรับรวมตอ่เดือน 35,000 บาท   
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ขึน้ไป  

ราคาเฉลีย่ตอ่ตารางเมตร ประมาณ 60,000 บาทตอ่ตารางเมตร 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 2,700 ล้านบาท 

ระยะเวลาในการก่อสร้าง การก่อสร้างแบง่ออกเป็น 4 โครงการ ซึง่คาดวา่จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือน

ตอ่โครงการ และพฒันาแตล่ะโครงการเป็นอิสระตอ่กนั โดยมกํีาหนดการ ดงันี ้

โครงการท่ี 1 - อาคาร 1 และ 2  ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % 

โครงการท่ี 2 - อาคาร  3           เร่ิมก่อสร้างเดือน กนัยายน 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

                                               ประมาณ 40 %  

โครงการท่ี 3 - อาคาร 4 และ 5  เร่ิมก่อสร้างเดือน กนัยายน 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จ    

                                               ประมาณ 11 % 

โครงการท่ี 4 - อาคาร 6 และ 7  เร่ิมก่อสร้างเดือน ธนัวาคม 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

                                              ประมาณ 8 %  

ระยะเวลาเสนอขาย ปัจจบุนัก่อสร้างสาํนกังานขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเร่ิมเปิดขายโครงการแล้วตัง้แต่

เดือนเมษายน 2554 

 

รูปภาพแสดงการแบง่โครงการอิลเีม้นท์โครงการ ท่ี 1- 4 
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โครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์  

อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของ LH โดยมีลกัษณะเป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ

โรงแรมและอาคารชดุพกัอาศยั ซึง่จะสร้างบนท่ีดินโครงการซึง่บริษัทได้รับโอนมาจาก LDG ภายหลงัการ

เข้าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก LDG บริษัทได้ทําบนัทกึข้อตกลงโอนสทิธิการเชา่ และสญัญาเช่า 

ตามลาํดบั ซึง่จดทะเบียนสทิธิการเชา่ตอ่กรมท่ีดินเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นผู้ ถือสทิธิการเชา่ระยะยาวจาก

สาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์   โดยสญัญาเช่าท่ีดินมกํีาหนดระยะเวลา 25 ปี ซึง่สามารถตอ่

สญัญาเชา่ได้อีก 25 ปี และมีสทิธิเชา่ก่อนในคราวตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจะให้บริษัทยอ่ย คือ LH เช่าช่วงเพ่ือ

ใช้ในการดําเนินการพฒันาโครงการ 

ท่ีดินตัง้อยูท่ี่ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มเีนือ้ท่ีทัง้หมด 14,268 ตารางวา ซึง่บริษัท

คาดวา่จะเร่ิมเปิดขายโครงการในปี 2557 และเร่ิมก่อสร้างโครงการในปี 2557 โดยจะใช้เงินลงทนุกอ่สร้าง

ทัง้โครงการประมาณ 13,671 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามรายละเอียดสดุท้ายของโครงการอาจจะมีการ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด ทําให้มลูคา่โครงการและ/หรือเงินลงทนุอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง

ในภายหลงั 

รูปภาพท่ีดินโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ ประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก่  

ก) คอนโดมิเนียม Capella Residences  

รายละเอียดโครงการ 

ผู้พฒันาโครงการ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั (“LH”) 

ท่ีตัง้โครงการ ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

พืน้ท่ีโครงการ 3,567 ตารางวา  

แมนํ่า้เจ้าพระยา 

สว่นท่ี 1 หน้า 16 
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พืน้ท่ีขาย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ  อาคารชดุพกัอาศยัสงู 73 ชัน้ จํานวน 355 ยนิูต โดยคาดวา่จะแบง่เป็น 

i. ห้องพกัแบบ 2 ห้องนอน จํานวน 251 ยนิูต  

ii. ห้องพกัแบบ 3 ห้องนอน จํานวน 73 ยนิูต  

iii. สว่นท่ีเหลอืเป็น ห้องพกัแบบ 1 ห้องนอน จํานวน 4 ยนิูต ห้องพกัแบบ 4 

ห้องนอน จํานวน 15 ยนิูต ห้องพกัแบบ 5 ห้องนอน จํานวน 5 ยนิูต และห้องพกั

แบบเพ้นท์เฮาส์ จํานวน  7 ยนิูต  

จดุเดน่โครงการ - โครงการระดบัไฮเอนด์ท่ีมีความหรูหราในการอยูอ่าศยัและมมีาตรฐานในระดบั

นานาชาติ  

- ตัง้อยูใ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นท่ีดินตดิแมนํ่า้เจ้าพระยา 

ซึง่เป็นท่ีดินติดริมแมนํ่า้ขนาดใหญ่ท่ีไมส่ามารถหาท่ีดินในขนาดและทําเล

ใกล้เคยีงกนัได้ มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม รวมทัง้มีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกล้กบั

สถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ  สถานีตากสนิ เพียง 800 เมตรและอยูห่า่ง

จากจดุขึน้ลงทางดว่นเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ ทนัสมยั และสวยงาม รวมทัง้เน้นการตกแตง่

ภายในท่ีหรูหรา และใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพสงู การจดัวางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มกีารใช้

งานพืน้ท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ 

- ผู้อยูอ่าศยัสามารถรับบริการและสิง่อํานวยความสะดวกจากโรงแรมของ

โครงการท่ีอยูใ่กล้เคียงได้ 

- มีการบริหารงานโดยนกับริหารงามมืออาชีพ ซึง่เป็นเครือโรงแรมท่ีมีช่ือเสยีง

ระดบัโลก  

- คอนโดมิเนียมทําการขายแบบให้เช่า (Leasehold)  ทําให้ไมม่ีข้อจํากดัใน

สดัสว่นการถือครองของสนิทรัพย์จากผู้ซือ้ชาวตา่งประเทศ โดยชาวตา่งประเทศ

สามารถถือครองสนิทรัพย์ได้ทัง้หมด 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่เป้าหมายเป็น ลกูค้าชาวไทยและชาวตา่งชาตริะดบับนผู้ ช่ืนชอบในการออกแบบ

ท่ีทนัสมยัท่ีต้องการซือ้เพ่ืออยูอ่าศยัเอง หรือลงทนุระยะยาวโดยการซือ้เพ่ือให้เช่าตอ่ 

ราคาเฉลีย่ตอ่ตารางเมตร ประมาณ 250,000 บาทตอ่ตารางเมตร 

สว่นท่ี 1 หน้า 17 
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มลูคา่โครงการ ประมาณ 16,000 ล้านบาท  

ระยะเวลาในการก่อสร้าง - โครงการได้ยื่นขอรับใบอนญุาตกอ่สร้างตามมาตรา 39 ทวิ แหง่พระราชบญัญตัิ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522   

- คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 

ระยะเวลาเสนอขาย โครงการได้เร่ิมงานก่อสร้างสาํนกังานขาย คาดวา่จะเปิดโครงการได้ประมาณเดือน

พฤศจิกายน 2557  

โครงการ Residences เป็นโครงการคอนโดมเินียมหรูสงู 73 ชัน้ จํานวน 355 ยนิูต โครงการอยูภ่ายใต้การ

ดําเนินงานของ LH ตัง้อยูบ่นเนือ้ท่ีของโครงการทัง้หมด 3,567 ตารางวา ก่อสร้างบนท่ีดินโครงการ แลนด์มาร์ค 

วอเตอร์ฟร้อนท์ โครงการนีเ้ป็นโครงการระดบัไฮเอนด์ท่ีมีความหรูหราในการอยูอ่าศยัและมีมาตรฐานในระดบั

นานาชาติ เพ่ือตอบสนองกลุม่ลกูค้าชาวไทยและชาวตา่งชาติท่ีมฐีานะและรสนิยมสงู ช่ืนชอบในการออกแบบท่ี

ทนัสมยั รวมทัง้กลุม่นกัลงทนุชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีต้องการลงทนุในระยะยาวโดยการซือ้เพ่ือให้เช่าตอ่ 

โดยบริษัทให้ความสาํคญักบัท่ีตัง้ของโครงการ โดยตัง้อยูใ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นท่ีดินติด

แมนํ่า้เจ้าพระยา มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม รวมทัง้มีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน

กรุงเทพ  สถานีตากสนิ และจดุขึน้ลงทางดว่น  อีกทัง้มีการบริหารงานโดยนกับริหารงามมอือาชีพ จากการทํา

สญัญากบัเครือโรงแรมตา่งประเทศ ให้เข้ามาเป็น   ผู้ดําเนินงานบริหารโครงการ 

ข) โรงแรม Capella กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                

รายละเอียดโครงการ 

ประเภท โรงแรม 5 ดาว 

ท่ีตัง้โครงการ ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

พืน้ท่ีโครงการ 4,280 ตารางวา 

จดุเดน่โครงการ 

 

 

 

- โรงแรมระดบับนท่ีมีแตห้่องสวีททัง้หมดและทกุห้องสามารถมองเห็นทิวทศัน์

ของแมนํ่า้เจ้าพระยาได้เป็นอยา่งดี 

- เป็นโรงแรมแหง่เดียวท่ีมีห้องสวีทติดริมแมนํ่า้ 

- ตัง้อยูใ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพบนถนนเจริญกรุง รวมทัง้มีการเดินทางท่ี

สะดวกสบายใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ  สถานีตากสนิ เพียง 

800 เมตรและอยูห่า่งจากจดุขึน้ลงทางดว่นเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ ทนัสมยั และสวยงาม รวมทัง้เน้นการ 
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ตกแตง่ภายในท่ีหรูหรา และใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพสงู การจดัวางท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ มีการใช้งานพืน้ท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ห้องพกั  101 ห้อง 

จดุบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 4 จดุ 

สถานบริการสขุภาพ (spa) Auriga Spa 

บริการอ่ืน ศนูย์บริหารร่างกาย ห้องจดัเลีย้ง ห้องประชมุ ซกัอบรีด บริการรถยนต์ สระวา่ยนํา้ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ลกูค้าระดบับนท่ีพกัในห้องสวีทของโรงแรมตา่งๆ (2%แรกของกลุม่ลกูค้าระดบับน) 

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

ดําเนินการโดย บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั (LH) 

มลูคา่ก่อสร้างโครงการ ประมาณ 2,300 ล้านบาท 

โรงแรม Capella ซึง่เป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ท่ีมีแตห้่องพกัแบบสวีททัง้หมด จํานวน 101 ห้อง  

โรงแรมอยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของ LH ตัง้อยูบ่นเนือ้ท่ีของโครงการทัง้หมด 4,280 ตารางวา การ

ตกแตง่จะเน้นความอลงัการของทกุองค์ประกอบภายใน ไมว่า่จะเป็นวสัด ุ และการตกแตง่

เฟอร์นิเจอร์ แม้กระทัง่แสงไฟ โดยท่ีการตกแตง่จะใช้สโีทนอบอุน่สบายตา โรงแรมจะเน้นจดุขายท่ี

ความหรูหราและคณุภาพของการบริการ โดยท่ีพนกังานสามารถให้การบริการแก่ลกูค้าอยา่งทัว่ถึง

เน่ืองจากจํานวนห้องพกัท่ีมีน้อยเพียง 101 ห้อง  นอกจากนีโ้รงแรมยงัให้บริการด้านอาหารและ

เคร่ืองดื่ม ห้องจดัเลีย้ง ห้องประชมุ และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนฯ เช่น ศนูย์บริหารร่างกาย สระ

วา่ยนํา้ สถานบริการสขุภาพ (spa) กลุม่ลกูค้าหลกัของโรงแรม คอืนกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวระดบัสงู 

(2%แรกของกลุม่ลกูค้าระดบับน) ปัจจบุนัโครงการได้รับใบอนญุาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ แหง่ 

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว และจะเร่ิมก่อสร้างในปี 2557 และมีมลูคา่ก่อสร้าง

ประมาณ 2,300 ล้านบาท นอกจากนี ้ โรงแรมจะบริหารโดยบริษัท WPHA operating (Thailand) 

Co., Ltd. ซึง่เป็นตวัแทนของเครือโรงแรม Capella ทัง้นี ้ WPHA เป็น27ผู้ประกอบการ27โรงแรม40หรูท่ี

ก่อตัง้ขึน้ในปี 2545 และม2ี7สาํนกังานใหญ่27อยูใ่นเมือง 27แอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย27 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดย WPHA มีจดุเดน่ คือความหรูหราและคณุภาพของการบริการท่ีโรงแรมอ่ืนไมอ่าจเปรียบเทียบได้  

ณ ปัจจบุนั WPHA บริหารโรงแรมภายใต้ 2 แบรนด์ชัน้นํา ได้แก่ Capella Hotels and Resorts และ 

Solis Hotels and Resorts  และมีเครือขา่ยในประเทศหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลยี 

ประเทศเมก็ซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ น  รางวลัท่ีผู้บริหารโรงแรมได้รับเมื่อเร็วๆ นี ้

ได้แก่ 
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• 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) 

ค) โรงแรม Jumeirah กรุงเทพ 

     รายละเอียดโครงการ  

ประเภท โรงแรม 5 ดาว 

ท่ีตัง้โครงการ ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

พืน้ท่ีโครงการ 6,420 ตารางวา   

จดุเดน่โครงการ 

 

 

 

 

 

- การออกแบบและตกแตง่สไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ท ซึง่มีสวนท่ีออกแบบให้มี

ลกัษณะตา่งกนัถึง 10 รูปแบบ 

- โรงแรมมีพืน้ท่ี 16 ไร่ และมีหน้ากว้างติดริมแมนํ่า้เจ้าพระยาถึง 200 เมตร 

- ตัง้อยูใ่นทําเลท่ีมีศกัยภาพบนถนนเจริญกรุง รวมทัง้มกีารเดินทางท่ี

สะดวกสบายใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ  สถานีตากสนิ 

เพียง 800 เมตร และอยูห่า่งจากจดุขึน้ลงทางดว่นเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ ทนัสมยั และสวยงาม รวมทัง้เน้นการ

ตกแตง่ภายในท่ีหรูหรา และใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพสงู การจดัวางท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ มีการใช้งานพืน้ท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ห้องพกั  312 ห้อง 

จดุบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม  

6 จดุ 

สถานบริการสขุภาพ 

(spa) 

Talise Spa 

บริการอ่ืน ศนูย์บริหารร่างกาย ห้องจดัเลีย้ง ห้องประชมุ ซกัอบรีด บริการรถยนต์ สระวา่ย-

นํา้ 
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ตวัอยา่งคูแ่ขง่ 
- เพนนินซูลา่ กรุงเทพ  

- แมนดารินโอเรียนเต็ล  

- มิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพ 

- แชงกรี-ลา กรุงเทพ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย นกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ท่ีมีระดบัรายได้และกําลงัซือ้สงู โดยท่ี

โรงแรมจะเจาะจงกลุม่ลกูค้าในประเทศตะวนัออกกลางและยโุรปเป็นพิเศษ 

ดําเนินการโดย บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั (LH) 

มลูคา่การลงทนุ ประมาณ 4,700 ล้านบาท 

โรงแรม Jumeirah ซึง่เป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว จํานวน 312 ห้อง อยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของ LH มี

รูปแบบการตกแตง่สไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ท ตัง้อยูบ่นเนือ้ท่ี 6,420 ตารางวา  ทางโรงแรมยงัให้บริการด้าน

อาหารและเคร่ืองดืม่ ห้องจดัเลีย้ง ห้องประชมุ และสมัมนา และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนฯ เช่น ศนูย์

บริหารร่างกาย สระวา่ยนํา้ สถานบริการสขุภาพ กลุม่ลกูค้าหลกัของโรงแรม คือนกัธุรกิจและนกัเดินทาง

จากประเทศตะวนัออกกลางและยโุรป ปัจจบุนัโครงการได้รับใบอนญุาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ แหง่ 

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และใบอนญุาตสิง่แวดล้อมแล้ว และจะเร่ิมก่อสร้างในปี 2557 

และมีมลูคา่ก่อสร้างประมาณ 4,700 ล้านบาท  

ทีมงานในการพัฒนาโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 

สถาปนิก  Dhevanand 

มณัฑนากร  P Interior and Associates (PIA)  

ภมูิสถาปัตย์  P landscape 

ผู้บริหารโครงการ  Altus Page Kirkland 

ผู้ประเมินราคาคา่ก่อสร้าง  Davis Langdon Seah 

ท่ีปรึกษางานโครงสร้างและงานระบบ       Meinhardt 

ท่ีปรึกษาด้านรูปลกัษณ์ภายนอก  Meinhardt Façade Technology 

ท่ีปรึกษาด้านภาพและเสยีง        Mahajak 

ท่ีปรึกษาด้านการออกแบบครัวและซกัรีด   Tri-arc Enterprises 
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ท่ีปรึกษาด้านจราจร   MVA 

ทีมสาํรวจสถานท่ีก่อสร้าง   CB Survey 

ท่ีปรึกษาในเร่ืองผลกระทบสิง่แวดล้อม ( EIA)             Teco 

         แผนการทางการเงนิ 

โครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีใช้เงินลงทนุมาก มีต้นทนุการก่อสร้าง

ประมาณ 13,681 ล้านบาท โดยเงินลงทนุคาดวา่จะมาจากสว่นทนุของบริษัท เงินสนบัสนนุจากสถาบนั

การเงิน นอกจากนีจ้ะมรีายได้จากการขายเช่าคอนโดมเินียมรับลว่งหน้า ท่ีจะเป็นเงินทนุสนบัสนนุสาํหรับ

ต้นทนุท่ีนอกเหนือจากคา่ก่อสร้าง 

ปัจจบุนั บริษัทได้ทําบนัทกึข้อตกลงเบือ้งต้นกบั Export-Import Bank of China ซึง่จะให้การสนบัสนนุ

ด้านการเงินในการก่อสร้างโครงการ วงเงินประมาณ 374 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

11,600 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทได้ตกลงให้บริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึง่เป็นบริษัท

ยอ่ยของกลุม่บริษัท BCEG ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่เป็นบริษัทก่อสร้างชัน้นําของจีนและ

มีสาขาในหลายประเทศ  

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนัของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ลกัษณะการตลาดและภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 

2 ประเภท ได้แก่ อาคารชดุท่ีอยูอ่าศยั/คอนโดมเินียม และโรงแรม ดงัตอ่ไปนี ้

การตลาด 

อาคารชุดที่อยู่อาศัย 

ก.     กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทสาํหรับโครงการอาคารชดุท่ีอยูอ่าศยั ในปัจจบุนัสามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ ตาม

ลกัษณะของโครงการ ได้แก ่

โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์  

เป็นโครงการระดบักลาง จึงมกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นบคุคลทัว่ไปซึง่มีรายได้ปานกลาง โดยเน้นทําเล

ท่ีตัง้ของโครงการในแถบชานเมืองท่ีมีความสะดวกสบาย และใกล้กบัศนูย์การค้า  
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โครงการ Residences  

ในสว่นของโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เป็นคอนโดมเินียมท่ีมีความหรูหราในการอยูอ่าศยัและมี

มาตรฐานในระดบันานาชาติ ตัง้อยูใ่นแถบใจกลางเมือง ขนาบข้างด้วยโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว มี

บรรยากาศและมีทิวทศัน์ริมแมนํ่า้เจ้าพระยา ดงันัน้ กลุม่เป้าหมายของบริษัทจึงเป็นลกูค้าชาวไทยและ

ชาวตา่งชาติท่ีมฐีานะและรสนิยมสงู ช่ืนชอบในการออกแบบท่ีทนัสมยั รวมทัง้กลุม่นกัลงทนุชาวไทยและ

ชาวตา่งประเทศท่ีต้องการลงทนุในระยะยาวโดยการซือ้เพ่ือให้เชา่ตอ่ 

ข.        นโยบายราคา 

บริษัทจะกําหนดราคาขายอสงัหาริมทรัพย์ตามราคาตลาด โดยเทียบเคียงกบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมและ

พืน้ท่ีใกล้เคยีง และเปรียบเทียบกบัต้นทนุการพฒันาโครงการ โดยการปรับเพ่ิมขึน้ของราคาจะขึน้กบั

ภาวะตลาด และต้นทนุวสัดกุ่อสร้างเป็นสาํคญั  

ค. ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์  

บริษัทเน้นการสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือตอ่โครงการและเจ้าของโครงการให้แก่ลกูค้า โดยบริษัท

มีความต้องการท่ีจะสร้างแบรนด์อิลเีม้นท์ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในตลาด และเพ่ือใช้ในการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ตอ่ไปในอนาคต  

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ บริษัทใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านสํานกังานขายของบริษัทท่ีตัง้อยูใ่น

แตล่ะโครงการนัน้ๆ โดยอาศยัช่องทางการเข้าถึงลกูค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ผ่านสื่อ

ต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อนอกสถานท่ี เช่น การ

ออกบธูนิทรรศการท่ีพกัอาศยัตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือศนูย์แสดงสินค้าชัน้นํา เป็นต้น รวมถึงการ

ติดตอ่โดยตรงกบัลกูค้าเป้าหมาย โดยพนกังานขายท่ีมีประสทิธิภาพ 

โครงการ Residences  

เพ่ือเข้าถึงกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพและประสบความสาํเร็จในการดําเนินงานของโครงการ บริษัทมีการวาง

แผนการจําหนา่ยในหลายช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ร่วมงานกบับริษัทตวัแทนขายอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําท่ีมช่ืีอเสยีงและมีคณุภาพ ซึง่มคีวามเข้าใจ

ตลาดคอนโดหรูทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

(ข) ครอบครัวเตชะอบุลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท เป็นท่ีรู้จกัในแวดวงสงัคมทําให้มี

เครือขา่ยและความสมัพนัธ์อนัดกีบัทัง้บคุคลสาํคญัทัง้ในประเทศและในภมูิภาคเอเซยีแปซิฟิคซึง่

กลุม่คนดงักลา่วสามารถเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพของโครงการ 
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(ค) บริษัทมีแผนท่ีจะทําการตลาดและร่วมมือทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทรถยนต์ชัน้นํา และ 

เครือขา่ยทางธุรกิจชัน้นําตา่งๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้โครงการเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากขึน้ 

โรงแรม 

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าหลกัของโรงแรม Capella คือ ลกูค้าระดบับนท่ีพกัในห้องสวีทของโรงแรมตา่งๆ (2%แรกของ

กลุม่ลกูค้าระดบับน) ท่ีต้องการความเป็นสว่นตวั ช่ืนชอบความเงียบสงบ ต้องการท่ีจะทอ่งเท่ียวสมัผสักบั

เอกลกัษณ์พืน้เมือง แตต้่องการท่ีจะได้รับการดแูลเอาใจใสแ่ละการบริการท่ีเป็นเลศิในเวลาเดยีวกนั โดย

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นชาวตา่งชาติทัง้หมดและสามารถแบง่เป็น 2 กลุม่หลกัได้แก่ นกัธุรกิจ และ

นกัทอ่งเท่ียว โดยคาดวา่สว่นใหญ่จะเป็นนกัทอ่งเท่ียวซึง่คดิเป็นร้อยละ 60 ของลกูค้าทัง้หมด 

กลุม่ลกูค้าหลกัของโรงแรม Jumeirah คือนกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ท่ีมีระดบัรายได้และ

กําลงัซือ้สงู โดยท่ีโรงแรมจะเจาะจงกลุม่ลกูค้าในประเทศตะวนัออกกลางและยโุรปเป็นพิเศษ เพราะคาด

วา่ปริมาณการทําธุรกิจระหวา่งประเทศในเอเชียและประเทศในตะวนัออกกลางและยโุรปจะเพ่ิมมากขึน้

ในอนาคตอนัใกล้นี ้ กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นชาวตา่งชาติทัง้หมดและสามารถแบง่เป็น 2 กลุม่หลกัได้แก ่

นกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว โดยคาดวา่สว่นใหญ่จะเป็นนกัทอ่งเท่ียวซึง่คิดเป็นร้อยละ 60 ของลกูค้า

ทัง้หมด เช่นเดยีวกนั 

ข. นโยบายราคา 

การกําหนดราคาคา่ห้องพกัและงานบริการ จะต้องพิจารณาจากปัจจยัหลายด้าน เช่น ต้นทนุการ

ดําเนินการ ฤดกูาล และราคาตลาดของคูแ่ขง่ เน่ืองจากโรงแรม Capella เป็น โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ท่ีมี

แตห้่องพกัแบบสวีททัง้หมดเพียงแหง่เดยีวในประเทศไทย โรงแรมคาดวา่ราคาคา่ห้องพกัและงานบริการ

จะสงูกวา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ซึง่เป็นโรงแรมชัน้นําระดบั 5 ดาวอ่ืนๆ ในกรุงเทพฯ แตจ่ะอยูใ่นระดบั

ราคาเดียวกนัเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะราคาห้องสวีทของโรงแรมคูแ่ขง่ ซึง่คาดวา่จะมีอตัราคา่ห้องพกั

รายวนัเฉลีย่อยูท่ี่ 20,200 บาท  

สว่นโรงแรม Jumeirah ซึง่เป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว คาดวา่จะตัง้ราคาให้อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัคูแ่ขง่

อ่ืน ซึง่เป็นโรงแรมชัน้นําระดบั 5 ดาวในกรุงเทพฯ โดยคาดวา่จะมีอตัราคา่ห้องพกัรายวนัเฉลีย่อยูท่ี่ 

11,200 บาท อยา่งไรก็ตาม ในช่วงท่ีโรงแรมเปิดกิจการใหม่ๆ  อาจจะเป็นการยากท่ีโรงแรมจะตัง้ราคาใน

ระดบัเดียวกนักบัคูแ่ขง่ จึงอาจจะมีการเสนอแพ็คเกจ ซึง่จดัทําพิเศษให้แก่ลกูค้าในช่วงแรก  

ค. ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บริษัทใช้วิธีการจดัจําหนา่ยสาํหรับโรงแรมทัง้ 2 โรงแรมท่ีสาํคญั ประกอบด้วย การขายตรงโดยฝ่ายขาย

ของโรงแรม การขายผา่นตวัแทนทัง้ในและตา่งประเทศ และการขายและสาํรองห้องพกัผา่นระบบ

อินเทอร์เน็ต  
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ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขนั 

อาคารชุดที่อยู่อาศัย 

อตุสาหกรรมอาคารชดุท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมกีารขยายตวัอยา่งมากในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา ในปี 2556 

มีโครงการเปิดขายเพ่ิมขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 8 โดยมีห้องชดุใหมก่่อสร้างและจดทะเบียนกบักรมท่ีดินใน

ปี 2556 ประมาณ 34,550 ห้อง โดยมีหลายโครงการท่ีก่อสร้างลา่ช้าเน่ืองจากปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน อยา่งไรก็ตาม ราคาขายเฉลีย่ของห้องชดุเพ่ิมสงูขึน้ในปี 2556 ประมาณ 20-40% จากราคาเฉลีย่

ของปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบของต้นทนุก่อสร้างท่ีสงูขึน้ ทัง้นี ้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมช่ืีอเสยีง โดยเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ยงัคงประสบความสาํเร็จ

จากการขายโครงการ 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึน้บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รวมถึงเส้นทาง

สว่นตอ่ขยาย ยงัคงเป็นทําเลท่ีได้รับความนิยม และมีราคาขายท่ีสงูกวา่หลายปีท่ีผา่นมา 

จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเป็นปัจจัยสําคัญ  ท่ี ทําให้บริษัทพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ตดัสนิใจเลือ่นการเปิดขายโครงการใหม่ๆ  ไปในปี 2557  

จากรายงานของศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ พบวา่ปริมาณการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพ 

และปริมณฑลในกรุงเทพมหานคร ในปี 2556 มีการขยายตวัท่ี 13% โดยเป็นห้องชดุมากท่ีสดุร้อยละ 42 

ของปริมาณการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จงัหวดั มลูคา่การโอนห้อง

ชดุอยูท่ี่ร้อยละ 37 ของมลูคา่การโอนท่ีอยูอ่าศยัทัง้หมด 

ภาวะการแข่งขนัและและจุดเด่น 

โครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  

โครงการอิลเีม้นท์เป็นโครงการระดบักลางซึง่มีกลุม่เป้าหมาย เป็นลกูค้าท่ีมีรายได้รวมตอ่เดือน 35,000 

บาทขึน้ไป โดยจะเน้นท่ีทําเลท่ีตัง้ของโครงการท่ีมีความสะดวกสบาย และใกล้กบัศนูย์การค้ากบั

ห้างสรรพสนิค้าซคีอนสแควร์ และสร้างชมุชนนา่อยูเ่พ่ือดงึดดูลกูค้า รวมทัง้มกีารทํากิจกรรมสง่เสริมการ

ขายเช่น งานเลีย้งเปิดตวัสือ่มวลชน หรือการจดักิจกรรมตอบแทนผู้ซือ้ และกิจกรรมพิเศษ FRIEND GET 

FRIEND เพ่ือให้ผู้ซือ้ชว่ยแนะนําเพ่ือนเพ่ือขยายฐานลกูค้า  

โครงการ Residences   

ในปัจจบุนั สิง่สาํคญัในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมคอนโดมิเนียมระดบัหรู อยูท่ี่การวดัระดบัในเร่ือง

คณุภาพและการบริหาร โดยท่ีผา่นมาโครงการใหม่ๆ  ท่ีเปิดตวั ได้มีการเพ่ิมมลูคา่โดยเพ่ิมการบริการและ

สิง่อํานวยความสะดวกท่ีมีอยูใ่นโรงแรมหรืออพาร์ตเม้นท์เข้ามา ซึง่จะทําให้ผู้อยูอ่าศยัได้รับประโยชน์ 

และความสะดวกสบายในสว่นนีจ้ากโครงการในระยะยาว อีกทัง้ปัจจยัหลกัท่ีจะทําให้โครงการประสบ
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ความสาํเร็จขึน้อยูก่บัท่ีตัง้ของโครงการ พร้อมกบัความสะดวกในการเข้าถงึ และความคุ้มคา่ในการลงทนุ

ของโครงการ  

ปริมาณคอนโดมเินียมหรูในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณไมม่ากเมื่อเทียบกบัปริมาณคอนโดโดยรวมใน

ตลาด โดยท่ีผา่นมาสภาพตลาดโดยรวมของคอนโดมเินียมหรูได้กลบัมามกีารเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่

จะมีปัญหาความวุน่วายทางการเมืองในประเทศและเศรษฐกิจโลกก็ตาม  

โรงแรม 

ภาวะและแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมนัน้ ขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ และอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของ

ประเทศและของโลกเป็นหลกั สาํหรับประเทศไทยนัน้ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยระบวุา่การเดินทาง

ของนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาในประเทศไทยในปี 2556 ขยายตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.60 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา

โดยเฉพาะในชว่งเดือนมกราคม-กนัยายน มกีารขยายตวัถึงร้อยละ 23 ทัง้นี ้นกัทอ่งเท่ียวจีนเป็นตลาดท่ีมี

การขยายตวัสงูสดุร้อยละ 93 

สดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิเปรียบเทียบเดือนธนัวาคม 2555 และ 2556 จําแนกตามภมูิภาค 

ปี 2555 ปี 2556 

  

ทัง้นี ้ เน่ืองจากสถานการณ์ความไมส่งบภายในประเทศจากความขดัแย้งทางการเมือง สง่ผลให้จํานวน

นกัทอ่งเท่ียวลดลง อยา่งไรก็ตาม ภาครัฐได้ตระหนกัถึงปัญหาและได้สนบัสนนุจดัแคมเปญและกิจกรรม

งานตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียว โดยสภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยคาดวา่ การ

ทอ่งเท่ียวปี 2557 จะเติบโต 12% 

ด้วยเหตผุลท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้ ทําให้บริษัทคาดวา่ธุรกิจโรงแรมจะสามารถพฒันา และเติบโตได้ดีในปีตอ่ 

ๆ ไป อยา่งไรก็ตาม การคาดการณ์อาจคลาดเคลือ่นได้ หากมเีหตกุารณ์ไมแ่นน่อนท่ีมีผลกระทบกบัการ

เดินทางเกิดขึน้ เช่น ปัญหาการเมืองท่ียืดเยือ้ และความไมม่ีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

ยโุรป โดยเฉพาะในกลุม่ PIGS (Portugal, Italy, Greece, and Spain) ซึง่อาจทําให้เกิดการลกุลาม

ขยายตวัของความตกตํ่าด้านเศรษฐกิจของโลกได้ 
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โรงแรมหรูสว่นมากในกรุงเทพฯ ดําเนินกิจการภายใต้แบรนด์ชัน้นําจากตา่งประเทศ เช่น แมนดาริน        

โอเรียนเต็ล, คอนราด, และแกรนด์ไฮแอท โรงแรมจงึได้ทัง้ความเช่ือถือและความไว้วางใจจากลกูค้า สว่น

ดสุติธานีเป็นเพียงโรงแรมหรูแหง่เดียวท่ีผู้ดําเนินกิจการเป็นคนในประเทศ แตโ่รงแรมท่ีถกูก่อตัง้โดยคน

ท้องถ่ินบางครัง้อาจจะได้รับผลเสยี คือเป็นท่ีรู้จกัน้อยกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่จากตา่งประเทศ แต่

จะได้ผลดีในด้านเป็นโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของประเทศไทยโรงแรมท่ีเสร็จไมน่านมานี ้ เช่น แกรนด์ 

มิลเลนเนียม สขุมุวิท ท่ีสร้างเสร็จในปี 2550 รวมถึงโรงแรมท่ีดําเนินกิจการมาเป็นเวลานาน เช่น แมนดา-

ริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (ในสมยัก่อนเรียกวา่ “โอเรียนเต็ล”) สร้างตัง้แต ่ 2422 ซึง่โรงแรมหลายแหง่ท่ี

ก่อตัง้ในกรุงเทพมหานครมาแล้วเป็นเวลานานนัน้ จะได้ผลประโยชน์คือการได้เรียนรู้เก่ียวกบัตลาดท่ี

มากกวา่ รวมถงึเร่ืองของช่ือเสยีงเช่นกนั แตใ่นทางกลบักนัก็คือเร่ืองอายขุองตวัอาคารทัง้หลาย ถึงแม้

โดยทัว่ไปแล้ว โรงแรมหรูหลายแหง่จะมกีารปรับปรุงและซอ่มแซมทกุๆ 5 ปี เพ่ือรักษาตวัอาคารให้อยูใ่น

สภาพดี แตว่สัดบุางอยา่งก็เป็นการยากท่ีจะซอ่มแซม ในอีกด้านหนึง่โรงแรมใหมห่ลายแหง่ ข้อได้เปรียบ

คือความทนัสมยัตา่งๆ ของอาคารและอปุกรณ์อําหนว่ยความสะดวก ในสว่นของพืน้ท่ียา่นริมแมนํ่า้ 

ถึงแม้โรงแรมท่ีมีช่ือเสยีงจะมีอยูม่ากมาย เช่น แมนดาริน โอเรียนเต็ล  และแชงกริลา ซึง่ข้อได้เปรียบของ

โรงแรมในยา่นนีค้ือสถานท่ีซึง่บริเวณริมแมนํ่า้นัน้ กลา่วได้วา่ยงัมพืีน้ท่ีสาํหรับโรงแรมหรูใหม่ๆ  ปัจจยัหลกั

ท่ีทําให้ประสบความสาํเร็จคือการบริการ และเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกตา่งๆ กระนัน้ช่ือของโรงแรมก็

มีความสาํคญัเช่นกนั โรงแรม Capella นัน้ มีข้อได้เปรียบคือ ทําเลท่ีตัง้และการออกแบบของอาคารท่ี

สง่ผลให้ห้องพกัทกุห้อง และห้องบอลรูมของโรงแรมสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของแมนํ่า้เจ้าพระยาได้เป็น

อยา่งดี ความหรูหราทนัสมยัของอาคารและสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ซึง่จะมคีณุภาพกวา่เมื่อ

เปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่อ่ืนท่ีเปิดบริการมาเป็นเวลานาน การดแูลและบริการแขกท่ีทัว่ถึงเน่ืองจากจํานวน

ห้องท่ีมีเพียง 101 ห้อง และการปฏิบตัิการภายใต้แบรนด์ชัน้นํา สาํหรับโรงแรม Jumeirah มีข้อได้เปรียบ

คือ การเป็นโรงแรมแหง่เดียวในกรุงเทพฯท่ีมกีารตกแตง่สไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ทท่ีมีพืน้ท่ีถึง 16 ไร่ และเมื่อ

สร้างเสร็จโรงแรมจะมีพืน้ท่ีติดริมแมนํ่า้เจ้าพระยาประมาณ 200 เมตร ซึง่กว้างขวางและยาวท่ีสดุเมื่อ

เทียบกบัคูแ่ขง่อ่ืนในประเทศ ความทนัสมยัของอาคารและสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ นอกจากนีย้งัมี

สวนภายในโรงแรม ท่ีมีการออกแบบให้มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัถึง 10 รูปแบบด้วยกนั และการปฏิบตัิการ

ภายใต้แบรนด์ชัน้นํา 

ในปี 2556 Colliers คาดวา่จํานวนห้องของโรงแรมหรูทัง้หมดในกรุงเทพฯจะเพ่ิมขึน้ 2,547 ห้อง หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 38 ของจํานวนห้องทัง้หมดในปัจจบุนั โรงแรมหรูสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นยา่นสขุมุวิท คิดเป็น

ร้อยละ 60 ของจํานวนห้องพกัของโรงแรมหรูใหมท่ัง้หมดในอนาคต รองลงมาอยูใ่นยา่นสาทร คิดเป็น 

ร้อยละ 22 โดยโรงแรมหรูท่ีตัง้อยูใ่นยา่นริมแมนํ่า้จะมีห้องเพ่ิมจํานวน 444 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 1 ของ

จํานวนห้องใหมใ่นอนาคต หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21 ของจํานวนห้องทัง้หมดในยา่นแมนํ่า้ ซึง่คาดวา่การ

แขง่ขนัในยา่นแมนํ่า้จะมีการเพ่ิมมากขึน้ โดยโรงแรมใหมท่ี่จะเกิดขึน้ได้นัน้จะต้องมีการวางแผนการตลาด

อยา่งชดัเจนและต้องมีภาพลกัษณ์แบรนด์ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบกบัแขกผู้มาพกั เน่ืองจากโรงแรมท่ีตัง้อยูใ่นยา่น

นีเ้ช่น แมนดาริน และโอเรียนเต็ล ตา่งมีช่ือเสยีง ประสบการณ์ และความเช่ือมัน่ของแขกผู้มาพกัเป็น

อยา่งมาก 
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ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

เร่ิมทําการก่อสร้างอาคาร 

 

การออกแบบขัน้ต้น 

แผนต้นทนุ 

แบบขัน้พฒันา 

ทีม่า: Colliers International Thailand 

3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ก. ขัน้ตอนการก่อสร้างโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดัเลอืกผู้ รับเหมา ประมลูงาน 

ประกวดราคาก่อสร้าง  

และลงนามสญัญาวา่จ้าง 

รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม   

ยื่นขออนญุาตก่อสร้าง  

และได้รับใบอนญุาตก่อสร้าง 
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ข.  การสรรหาที่ดนิเพื่อการพัฒนา 

บริษัทจะพิจารณาหาท่ีดินเพ่ือการพฒันาโดยการมองหาท่ีดินท่ีมีต้นทนุตํ่า และมศีกัยภาพในการพฒันา

ในอนาคต โดยบริษัทมีแนวทางท่ีหลากหลายในการจดัหาท่ีดิน เช่น บริษัทเป็นผู้ติดตอ่กบัเจ้าของท่ีดิน

ด้วยตวัเอง ซึง่จะมีแหลง่ท่ีมาจากผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินโดยตรง  และบริษัทยงัมชี่องทางจากการเสนอขาย

จากตวัแทนขายท่ีดินให้กบับริษัทเป็นระยะๆ บริษัทจะคดัเลอืกจดัซือ้ตามคณุสมบตัิของท่ีดินท่ีบริษัท

ต้องการ เปรียบเทียบกบัราคาท่ีดินแปลงอ่ืนๆ ทัง้นี ้ ท่ีดินท่ีผา่นการคดัเลอืกจะถกูนําเสนอสูก่ารพิจารณา

ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาก่อนการลงทนุทกุครัง้ 

ค.  การคัดเลอืกผู้รับเหมา 

เน่ืองจากโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ ของบริษัทเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และเน้นในด้าน

คณุภาพเป็นอยา่งมากดงันัน้ บริษัทจึงคดัเลอืกผู้ รับเหมาจากบริษัทก่อสร้างชัน้นํา โดยหลกัเกณฑ์ในการ

คดัเลอืกผู้ รับเหมาประกอบด้วย ความสามารถทางด้านเทคนิค วธีิการดาํเนินงานก่อสร้างท่ีรวดเร็วและมี

ประสทิธิภาพ บคุลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความชํานาญ และช่ือเสยีงท่ีไว้วางใจได้ในการสง่มอบงาน

ท่ีเสร็จสมบรูณ์ภายในระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด รวมทัง้ผู้ รับเหมาท่ีได้รับเลอืกจะต้องเป็น

บริษัทท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีแหลง่เงินทนุสนบัสนนุท่ีมัน่คง นอกเหนือจากนัน้บริษัทได้จดัจ้างท่ี

ปรึกษาในการก่อสร้างชัน้นําเพ่ือควบคมุดแูลและคอยตรวจสอบโครงการ เพ่ือให้โครงการของบริษัท 

เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพและเสร็จสมบรูณ์ตามกําหนดการสง่มอบงาน   

ทัง้นี ้บริษัทได้คดัเลอืกผู้ รับเหมาหลกัสาํหรับโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์แล้ว ได้แก่ บริษัท บีซีอีจี 

ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือของกลุม่ BCEG บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีสาขาอยูใ่นหลายประเทศ โดยมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบั

สากล 

ง. การจัดซือ้วัสดุก่อสร้าง 

หลงัจากทําการเซ็นสญัญาการกอ่สร้าง ผู้ รับเหมาหลกัของโครงการจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาวสัดุ

ก่อสร้าง ซึง่ในการเซ็นสญัญาเป็นแบบกําหนดราคาเหมารวมเพ่ือเป็นการลดความเสีย่งในการเพ่ิมขึน้ของ

ต้นทนุวสัดกุ่อสร้างท่ีจะเกิดขึน้กบับริษัท  โดยจะมีการระบมุาตรฐานของวสัดอุปุกรณ์ไว้ลว่งหน้า 

ผู้ รับเหมาจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ทัง้ตามข้อกําหนดการออกแบบ และมาตรฐาน

คณุภาพท่ีตัง้ไว้ อีกทัง้ผู้ รับเหมาจะเป็นผู้ รับความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้าทัง้หมด  

อยา่งไรก็ตามบริษัทอาจมีการสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์บางสว่นท่ีมีรายละเอียดเป็นพิเศษ ซึง่บริษัทจะมีความ

เสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้า  โดยมลูคา่ของวสัดอุปุกรณ์ท่ีคาดวา่จะจดัซือ้เอง เป็นเพียง

สว่นน้อยเมื่อเทียบกบัมลูคา่ของโครงการ  
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จ. การคัดเลือกผู้บริหารโรงแรม 

บริษัทคดัเลอืกผู้บริหารโรงแรมโดยคํานงึถึงจดุยืนทางการตลาด และความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงแรมของ

บริษัท โดยจะพิจารณาเครือโรงแรมระดบัโลกซึง่มีเครือขา่ยลกูค้าท่ีกว้างขวาง และเป็นเครือขนาดใหญ่ท่ี

มีโรงแรมในเครือมาก โดยจะให้ความสาํคญักบัเครือโรงแรมท่ีมีความโดดเดน่ในเมืองใหญ่ทัว่โลก  

3.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557  โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ มีงานท่ียงัไมส่ง่มอบ ดงันี ้

1)    โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ เฟสท่ี 1 (อาคาร 1 และ 2) ท่ีก่อสร้างเสร็จ จํานวน 279 ยนิูต โดยมี

ยอดจองซือ้แล้ว 219 ยนิูต ซึง่มมีลูคา่รวมประมาณ 497 ล้านบาท ทัง้นี ้ บริษัทเร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิ

ห้องชดุให้แก่ลกูค้าตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2556 มียอดโอนกรรมสทิธ์ิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

จํานวน 182 ยนิูต โดยห้องชดุท่ีเหลอือยูร่ะหวา่งการตรวจรับห้องชดุโดยลกูค้า 

2)    โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ เฟสท่ี 2 (อาคาร 3) ท่ีได้เปิดขายก่อนสร้างเสร็จ จํานวน 169 ยนิูต 

โดยมียอดจองซือ้แล้ว 145 ยนิูต ซึง่มีมลูคา่รวมประมาณ 314 ล้านบาท ทัง้นี ้ บริษัทมกํีาหนดโอน

กรรมสทิธ์ิห้องชดุให้ลกูค้าเดือนธนัวาคม 2557 

3)    โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ เฟสท่ี 3 (อาคาร 6 และ 7) ท่ีได้เปิดขายก่อนสร้างเสร็จแล้วจํานวน 

273 ยนิูต โดยมียอดจองซือ้แล้ว 102 ยนิูต ซึง่มีมลูคา่รวมประมาณ 254 ล้านบาท ทัง้นี ้ บริษัทมี

กําหนดโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้ลกูค้าเดือนมถินุายน 2558 

4. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” 

หรือ “CGD”) ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั และแนวทางในการ

ป้องกนัความเสีย่ง สามารถสรุปได้ดงันี ้

ความเสี่ยงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

4.1 ความเสี่ยงของโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 

1) ความเสีย่งของความเพียงพอของแหลง่เงินทนุเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการ 

โครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้เงินลงทนุสงู ในการพฒันาและ

ก่อสร้างโครงการ จึงจําเป็นต้องพึง่พาแหลง่เงินทนุหลากหลาย ทัง้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน การออก

หุ้นเพ่ิมทนุ รวมทัง้เงินทนุหมนุเวียนจากการขายคอนโดมิเนียมกอ่นสร้างเสร็จ ซึง่หากบริษัทไมส่ามารถ

จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอตามแผนพฒันาโครงการท่ีบริษัทกําหนดไว้ ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่แผนการ

ดําเนินงานและผลประกอบการได้ 

อยา่งไรก็ดี ผู้บริหารมีความมัน่ใจวา่บริษัทจะสามารถหาเงินลงทนุได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากบริษัทมีการ

วางแผนทางการเงินอยา่งรัดกมุ โดยคํานงึถึงเงินสดหมนุเวียนภายในโครงการและประเมินความสามารถ
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ในการหาแหลง่เงินทนุของบริษัทอยูเ่สมอ ทัง้นี ้ บริษัทมีแผนในการบริหารเงินทนุหมนุเวียนโดยจะเร่ิม

ดําเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Residences ก่อนและเปิดขายโครงการก่อนสร้างเสร็จ ซึง่บริษัทจะมี

เงินทนุหมนุเวียนเบือ้งต้นเพียงพอสาํหรับการก่อสร้างคอนโดมเินียม และรายได้จากโครงการ  

Residences ดงักลา่ว จะเป็นเงินทนุเพ่ือใช้ในการก่อสร้างสว่นโรงแรมตอ่ไป นอกจากนี ้ บริษัทวางแผน

ทางการเงินโดยคาํนงึถึงสดัสว่นของหนีต้อ่ทนุ (D/E) อยา่งเหมาะสม ซึง่ผู้บริหารมีความมัน่ใจวา่จะ

สามารถระดมทนุด้วยการออกหุ้นเพ่ิมทนุได้ตามแผน เน่ืองจากมีนกัลงทนุและกองทนุท่ีลงทนุในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์หลายราย แสดงความสนใจท่ีจะลงทนุในโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ ใน

ขณะเดียวกนั บริษัทได้เข้าทําบนัทกึข้อตกลงเบือ้งต้นในการสนบัสนนุทางการเงิน ให้โครงการแลนด์มาร์ค 

วอเตอร์ฟร้อนท์ กบั Export-Import Bank of China วงเงิน 374 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2) ความเสีย่งจากความผนัผวนของต้นทนุคา่ก่อสร้างโครงการ 

บริษัทมีการจดัทําประมาณการคา่ก่อสร้างของโครงการไว้แล้ว แตเ่น่ืองจากโครงการทัง้โครงการจะใช้

เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 4 ปี ถ้าหากบริษัทไมส่ามารถควบคมุการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ี

วางไว้ คา่กอ่สร้างโครงการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงไปจากท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้   ซึง่จะสง่ผลตอ่มลูคา่

ผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในการลงทนุ 

 

อยา่งไรก็ด ี ในการประมาณการต้นทนุการพฒันาโครงการ บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือสาํหรับต้นทนุท่ีอาจจะ

เพ่ิมขึน้ ซึง่ผู้บริหารคาดวา่เพียงพอ นอกจากนี ้ ผู้บริหารมีความมัน่ใจวา่ ต้นทนุการพฒันาโครงการจะไม่

แตกตา่งเกินกวา่ท่ีประมาณการไว้ เน่ืองจากบริษัทจะกําหนดราคาวสัดกุ่อสร้างรวมไว้กบัสญัญาวา่จ้าง

รับเหมาก่อสร้าง สาํหรับวสัดกุ่อสร้างบางรายการซึง่บริษัทจดัหาเองจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้

จําหนา่ยหลายราย และกําหนดราคาซือ้ขายคงท่ี ณ วนัทําสญัญา เพ่ือให้ได้ราคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุ 

ดงันัน้ ทําให้ตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการแตล่ะโครงการ บริษัทไมต้่องรับความเสีย่งจากความผนั

ผวนดงักลา่ว นอกจากนี ้ ทีมงานสาํหรับการพฒันาโครงการ เป็นทีมงานท่ีมีผลงานและเป็นท่ียอมรับ จึง

สามารถลดความเสีย่งไปได้ในระดบัหนึง่ 

 

3) ความลา่ช้าและคณุภาพผลงานของผู้ รับเหมาก่อสร้าง  

บริษัทดําเนินการก่อสร้างโดยการว่าจ้างผู้ รับเหมาจากภายนอก หากผู้ รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า หรือ

ผู้ รับเหมาสง่มอบงานท่ีคณุภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถควบคมุต้นทนุ

ได้และอาจจะทําให้โรงแรมไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสาํหรับการเป็นโครงการคอนโดมิเนียมและโรงแรม

ระดบัหรู 

อยา่งไรก็ดี บริษัทมีนโยบายวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง โดยใน

การคดัเลือกผู้ รับเหมาบริษัทจะพิจารณาความสามารถของผู้ รับเหมาโดยดจูากผลงานในอดีต และจะ

ชําระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ รับเหมาเป็นงวดตามงานท่ีแล้วเสร็จจริง และตามท่ีได้ระบุไว้ในสญัญาการ

ก่อสร้าง โดยท่ีควบคุมให้ไม่มีการเบิกงวดงานเกินกว่าปริมาณงานท่ีแล้วเสร็จ นอกจากนี ้บริษัทยงัมี       
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ผู้ควบคมุงานก่อสร้างของบริษัท และผู้บริหารก่อสร้างโครงการท่ีมีความเช่ียวชาญ ซึ่งได้รับการว่าจ้าง

จากบริษัท เข้าไปตรวจและควบคมุดแูลงานก่อสร้างเพ่ือให้แน่ใจถึงคณุภาพงานของผู้ รับเหมาแต่ละราย

อยา่งตอ่เน่ือง จึงทําให้มัน่ใจได้วา่บริษัทสามารถควบคมุระยะเวลาก่อสร้าง ควบคมุต้นทนุ และคณุภาพ

ของงานได้ 

4) ความเสีย่งจากการขายโครงการไมไ่ด้ตามประมาณการ 

บริษัทมีการทําประมาณการการขายโครงการคอนโดมิเนียม และกําหนดราคาขายห้องพกัของโรงแรมทัง้

สองไว้ แตห่ากบริษัทไมส่ามารถขายโครงการและห้องพกัได้จํานวนหรือราคาตามท่ีคาดการณ์ไว้ อาจจะ

สง่ผลตอ่ผลการดําเนินงานของโครงการได้ 

อยา่งไรก็ดี ในสว่นของโครงการคอนโดมิเนียม Residences บริษัทมีแผนจะร่วมกบับริษัทท่ีเป็นนายหน้า

ทางด้านการขายอสงัหาริมทรัพย์ระดบัสงู ท่ีมีเครือขา่ยลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ และมีทีมขายท่ีมี

ประสบการณ์และความชํานาญ ดงันัน้ จึงเช่ือได้วา่ จะสามารถขายคอนโดมเินียมได้ตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว้ ในสว่นของการขายโรงแรมนัน้ ผู้บริหารมีความมัน่ใจวา่จะสามารถหาลกูค้าเข้ามาพกัได้ตามประมาณ

การณ์ เน่ืองจากโรงแรมแตล่ะแหง่ มีการออกแบบและกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย

เป็นอยา่งดี ประกอบกบัเครือโรงแรมทัง้สองแหง่ มศีกัยภาพในการบริหารโรงแรมสงู และมีฐานลกูค้าท่ี

แข็งแกร่ง ซึง่จะเป็นสว่นสนบัสนนุให้การขายห้องพกั เป็นไปตามประมาณการท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ได้   

5) ความเสีย่งด้านธุรกิจโรงแรมและอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 

เน่ืองจากธุรกิจประเภทโรงแรม มีความสมัพนัธ์กับจํานวนของนักท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศ ดังนัน้ 

ปัจจยัความเสีย่งจากภายนอกท่ีทําให้เกิดความผนัผวนของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งบริษัทไม่สามารถ

ควบคมุได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดตอ่แบบเฉียบพลนั ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตกุารณ์ท่ี

ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ  และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก  อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ปริมาณนกัทอ่งเท่ียวในประเทศ และนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีกําลงัจะเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ซึง่ผลกระทบนี ้สง่ผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะกบัโครงการเท่านัน้ แตร่วมถึงอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวทัง้

ภมูิภาคเอเชียด้วยเช่นกนั 

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีความมัน่ใจในศกัยภาพการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท เน่ืองจากมีผู้บริหารโรงแรม

ระดบัโลกท่ีมีความเช่ียวชาญ เป็นผู้ดําเนินการบริหารโรงแรม ประกอบกบัมีทําเลท่ีตัง้ท่ีดี และมีจุดขายท่ีโดด

เดน่ จึงมัน่ใจได้ว่าโครงการของบริษัท จะเป็นท่ีต้องการและได้รับการตอบรับอย่างดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจท่ี

ชะลอตวั  

4.2 ความเสี่ยงของโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 

1) ความเสีย่งของความเพียงพอของแหลง่เงินทนุเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการ  
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ในการก่อสร้างโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ บริษัทจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมาก ซึง่หากบริษัทไม่

สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอตามแผนพฒันาโครงการท่ีบริษัทกําหนดไว้ ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่

แผนการดําเนินงานและผลประกอบการได้ 

อยา่งไรก็ดี ผู้บริหารได้คํานงึถึงความเสีย่งดงักลา่วจงึแบง่การก่อสร้างโครงการออกเป็นโครงการยอ่ย 

เพ่ือให้เกิดความยดืหยุน่ในการกอ่สร้างและการขาย รวมทัง้มีเงินทนุหมนุเวียนอยา่งตอ่เน่ืองในการ

ก่อสร้างแตล่ะโครงการ และสามารถลดความเสีย่งดงักลา่วได้ในระดบัหนึง่ 

2) ความเสีย่งจากความผนัผวนของต้นทนุคา่ก่อสร้างโครงการ 

ในการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายนัน้ ราคาวสัดกุ่อสร้างเป็นต้นทนุหลกัท่ีสาํคญั โดยในชว่ง

ท่ีผา่นมาราคาวสัดกุ่อสร้างมกีารปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากมีความต้องการวสัดกุ่อสร้างท่ีเพ่ิม

มากขึน้ประกอบกบัความผนัผวนของราคานํา้มนั และสนิค้าโภคภณัฑ์ตา่งๆ ท่ีปรับราคาเพ่ิมสงูขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง ซึง่การเพ่ิมขึน้ของต้นทนุคา่ก่อสร้างโครงการนัน้ อาจจะทําให้การประมาณการต้นทนุและการ

กําหนดราคามีความผิดพลาด อนัจะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการในอนาคตได้ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทมแีนวทางบริหารความเสีย่งด้วยการกระจายความเสีย่งดงักลา่ว โดยการกําหนดราคา

วสัดกุ่อสร้างรวมไว้ในสญัญาวา่จ้างรับเหมาก่อสร้าง ทําให้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการแตล่ะ

โครงการ บริษัทไมต้่องรับความเสีย่งจากความผนัผวนดงักลา่ว  จึงลดความเสีย่งไปได้ในระดบัหนึง่ 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีนโยบายชําระเงินคา่ก่อสร้างให้แก่ผู้ รับเหมา เป็นงวดตามผลงานท่ีแล้วเสร็จจริงและ

ตามท่ีได้ระบไุว้ในสญัญาการก่อสร้าง โดยท่ีควบคมุให้ไมม่ีการเบิกงวดงานเกินกวา่ปริมาณงานท่ีแล้ว

เสร็จ  จึงทําให้มัน่ใจได้วา่บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุ รวมทัง้ควบคมุระยะเวลาก่อสร้าง และคณุภาพ

ของงานได้ 

3) ความลา่ช้าและคณุภาพผลงานของผู้ รับเหมาก่อสร้าง  

บริษัทดําเนินการก่อสร้างโดยการว่าจ้างผู้ รับเหมาจากภายนอก หากผู้ รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า หรือ

ผู้ รับเหมาสง่มอบงานท่ีคณุภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถควบคมุต้นทนุ

และมาตรฐานคณุภาพผลงานได้ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทมีนโยบายวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง โดยใน

การคดัเลือกผู้ รับเหมา บริษัทจะพิจารณาความสามารถของผู้ รับเหมาโดยดจูากผลงานในอดีต และจะ

ชําระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ รับเหมาเป็นงวดตามงานท่ีแล้วเสร็จจริง และตามท่ีได้ระบุไว้ในสญัญาการ

ก่อสร้าง โดยท่ีควบคุมให้ไม่มีการเบิกงวดงานเกินกว่าปริมาณงานท่ีแล้วเสร็จ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีผู้

ควบคมุงานก่อสร้างของบริษัท และผู้บริหารก่อสร้างโครงการท่ีมีความเช่ียวชาญ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก

บริษัท เข้าไปตรวจและควบคมุดแูลงานก่อสร้างเพ่ือให้แนใ่จถึงคณุภาพงานของผู้ รับเหมาแตล่ะรายอย่าง

ต่อเน่ือง จึงทําให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคมุระยะเวลาก่อสร้าง ควบคมุต้นทนุ และคณุภาพของ

งานได้ 
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4) ความเสีย่งจากการขายโครงการไมไ่ด้ตามประมาณการ 

โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ ได้มีการกําหนดราคาขายและระยะเวลาขายโครงการยอ่ยแตล่ะโครงการ

เอาไว้แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกบัการก่อสร้างแตล่ะโครงการ ทัง้นีห้ากบริษัทไมส่ามารถขายได้ตามท่ี

คาดการณ์ไว้ อาจจะสง่ผลให้การก่อสร้างโครงการยอ่ยต้องหยดุชะงกัลง 

อยา่งไรก็ดี ผู้บริหารมีความมัน่ใจวา่โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ จะได้รับการตอบรับจากลกูค้าอยา่งดี

เน่ืองจากมีจดุขายและแผนการขายท่ีเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ประกอบกบัตัง้อยูใ่นทําเลท่ีด ี    

ใจกลางศรีนครินทร์ ในรูปแบบรีสอร์ท ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทสามารถขายโครงการได้ตามประมาณการท่ี

วางไว้ ทัง้นี ้ ภายหลงัจากเปิดขายโครงการ มีการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าท่ีเข้าชมห้องตวัอยา่งท่ีสาํนกังาน

ขาย ซึง่สง่ผลให้มียอดขายอยา่งตอ่เน่ือง และได้เปิดขาย 3 เฟส จากทัง้หมด 4 เฟสแล้ว รวมถึงมกีารปรับ

แผนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และโปรโมชัน่การขาย ให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าอยา่ง

สมํ่าเสมอ ดงันัน้ ผู้บริหารคาดวา่จะสามารถปิดการขายโครงการได้ตามเป้าหมาย  

4.3 ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจการเงนิและนโยบายจากภาครัฐ 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  

ความเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้มีผลกระทบตอ่บริษัท ในกรณีท่ีดอกเบีย้ปรับตวัสงูขึน้ลกูค้าจะชะลอ

การซือ้ลง เน่ืองจากต้นทนุการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของลกูค้าสงูขึน้ รวมถึงในด้านของต้นทนุทางการเงิน 

เน่ืองจากบริษัทต้องได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินในรูปของเงินกู้  เพ่ือนํามาก่อสร้างโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์   

อยา่งไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนงานเพ่ือลดความเสีย่งจากภาวะอตัราดอกเบีย้ขาขึน้ โดยการสร้าง

พนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชย์หลายแหง่ เพ่ือเปรียบเทียบข้อเสนอท่ีมต้ีนทนุเหมาะสมท่ีสดุ  

รวมทัง้สร้างพนัธมติรกบันกัลงทนุและกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ทัว่โลก นอกจากนี ้ การเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทําให้บริษัทสามารถระดมทนุเพ่ือ

นํามาใช้ในการพฒันาโครงการทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและอนาคต 

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

การเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จะสง่ผล

ตอ่ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการของบริษัทโดยตรง เชน่ ข้อบงัคบัของผงัเมืองเร่ืองอตัราสว่น

พืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีท่ีดิน (FAR) นโยบายการกําหนดพืน้ท่ีสว่นกลาง ขอบเขตการประเมินและการ

จดัทํารายงานผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม (EIA) ฯลฯ ซึง่หากมีการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีเข้มงวดขึน้ก็

อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัท 

อยา่งไรก็ดี บริษัทได้ลดความเสีย่งในเร่ืองดงักลา่ว โดยบริษัทมกีารทําการสาํรวจและจดัทําการศกึษาถงึ

ข้อจํากดั และข้อกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือให้บริษัท
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สามารถเตรียมรับกบัความเปลีย่นแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และสามารถวางแผนการดาํเนินงานให้

สอดคล้องและเกิดประโยชน์สงูสดุในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป 

 

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สนิท่ีใช้ประกอบธรุกิจของบริษัท ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2557 ประกอบด้วย 

 

5.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามงบเฉพาะกิจการ ดงันี ้

บริษัทย่อย โครงการที่ดาํเนินงาน 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

เงนิ

ลงทุน 

(ร้อยละ) 

วิธีราคาทุน

(ล้านบาท) 

บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 

เรสซิเด้นซ์ จํากดั(“LWR”) 

- 50.00 

 

99.99 

 

49.99 

 

บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 

โฮเต็ล จํากดั (“LWH”) 

- 50.00 99.99 49.99 

บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น  

รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั (“LURH”) 

- 50.00 

 

99.99 

 

49.99 

 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั 

(“LH”) 

Landmark Waterfront 147.00 99.99 146.99 

บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิ -

เนียร่ิง จํากดั 

- 1.00 99.99 0.99 

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั Data Center 139,009,673 

ดอลลา่ร์

ฮ่องกง 

100.00 139,009,673 

ดอลลา่ร์

ฮ่องกง 

บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส 

จํากดั (ถือหุ้นโดย บริษัท ซีจีดี 

ดาต้า จํากดั) 

Data Center 17,912,281 

ดอลลา่ร์

สหรัฐ 

100.00 17,912,281  

ดอลลา่ร์สหรัฐ 

บริษัท เอพียเูค จํากดั (ถือหุ้นโดย

บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส 

จํากดั) 

Data Center 17,880,081 

ดอลลา่ร์

สหรัฐ 

100.00 17,880,081  

ดอลลา่ห์

สหรัฐ 
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5.2 ที่ดนิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2557 บริษัทมีท่ีดินและต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 

โครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ 

 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

ณ 31 ธ.ค. 55 

(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ  

ณ 31 ธ.ค. 56  

(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ  

ณ 30 มิ.ย. 57  

(ล้านบาท) 

ท่ีดินบนถนนศรีนครินทร์  เป็นเจ้าของ 299.11 299.11 299.11 

คา่ก่อสร้างอาคาร เป็นเจ้าของ 98.48 368.29 472.77 

คา่ออกแบบโครงการ เป็นเจ้าของ 11.25 16.50 16.50 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนในโครงการ เป็นเจ้าของ 37.19 37.79 38.72 

คา่สาธารณปูโภค เป็นเจ้าของ - 43.69 52.48 

คา่เฟอร์นิเจอร์ เป็นเจ้าของ - 31.59 38.28 

ต้นทนุการกู้ยืม  9.85 11.85 12.85 

รวม 455.88 808.82 930.68 

 

ในการอนมุตัิซือ้ท่ีดินบนถนนศรีนครินทร์จากบริษัท แบงค็อค ดเีวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั ในปี 2552 บริษัทได้มี

การวา่จ้างผู้ประเมินอิสระ ได้แก่ บริษัท ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จํากดั และ บริษัท ซี.ไอ.ที. 

แอพเพรซลั จํากดั ประเมินมลูคา่ท่ีดินบนถนนศรีนครินทร์ เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยประเมินมลูคา่

ท่ีดินผืนดงักลา่วไว้วา่ มมีลูคา่เทา่กบั 290,895,000 บาท และ 290,890,000 บาท ตามลาํดบั  

โครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ  

ณ 31 ธ.ค. 56  

(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ  

ณ 30 มิ.ย. . 57  

(ล้านบาท) 

คา่ก่อสร้างอาคาร เป็นเจ้าของ 52.79 75.83 

คา่ออกแบบ เป็นเจ้าของ 70.43 87.98 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนในโครงการ เป็นเจ้าของ 27.92 39.98 

รวม 151.14 203.79 

 

ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการวา่จ้างผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จํากดั และ บริษัท 

ไทยประเมินราคา ลนิน์ ฟิลลิปส์ จํากดั เพ่ือทําการประเมนิมลูคา่สทิธิการเชา่ท่ีดินผืนดงักลา่ว เพ่ือ

วตัถปุระสงค์สาธารณะโดยผู้ประเมินได้พิจารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตามมาตรฐาน

วิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย ผลการประเมินมลูคา่ มีดงันี ้
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(1)  รายงานของ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซลั จํากดั ฉบบัลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2554 ประเมินมลูคา่

สทิธิการเชา่ท่ีดินดงักลา่วเทา่กบั 4,155 ล้านบาท ซึง่เป็นมลูคา่ตามการประเมินด้วยวิธีคาํนวณ

มลูคา่คงเหลอื (Residual Approach) 

(2)  รายงานของ บริษัท ไทยประเมนิราคา ลนิน์ ฟิลลปิส์ จํากดั ฉบบัลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554

ประเมินมลูคา่สทิธิการเชา่ท่ีดินดงักลา่วเทา่กบั 4,451 ล้านบาท ซึง่เป็นมลูคา่ตามการประเมนิ

ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทจะมเีงินลงทนุทัง้ทางตรง และทางอ้อมในบริษัทยอ่ยรวม 8 บริษัท ได้แก่  

1) บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั  

2) บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จํากดั  

3) บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั  

4) บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั  

5) บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  

6) บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั   

7) บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท ซจีีดี ดาต้า จํากดั) 

8) บริษัท เอพียเูค จํากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท ซจีีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั) 

ทัง้นี ้ ในการเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม บริษัทจะลงทนุในสดัสว่นท่ีมากพอให้บริษัทสามารถ

เข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ และกําหนดแนวทางของธุรกิจได้ นอกจากนี ้ จะมีการแตง่ตัง้

ตวัแทนจากบริษัท เข้าเป็นกรรมการของบริษัทท่ีลงทนุตามความเหมาะสม   

6.      ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใด ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 และไมม่ีข้อพิพาททาง

กฎหมายใด ท่ีมีผลกระทบในเชิงลบตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  

7.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

ช่ือบริษัท  : บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ :  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

ท่ีตัง้  : เลขท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000177 (บมจ.540) 

ทนุจดทะเบียน : 10,081,725,948 บาท 
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ประกอบด้วยหุ้นสามญั 10,081,725,948 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท  

ทนุชําระแล้ว : 7,336,294,461  บาท  

ประกอบด้วยหุ้นสามญั 7,336,294,461  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เว็บไซต์  :  www.cgd.co.th 

ติดตอ่ : โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

__________________________________________________________________________________________ 

บริษัทย่อย  

ช่ือบริษัท  : บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้  : เลขท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

ทนุจดทะเบียน : 147.00 ล้านบาท 

และเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 14,700,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ติดตอ่  : โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

__________________________________________________________________________________________ 

ช่ือบริษัท  : บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้  : เลขท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

ทนุจดทะเบียน : 50.00 ล้านบาท 

และเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 50 บาท  

ติดตอ่  : โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

(ถือหุ้นโดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั)  

__________________________________________________________________________________________ 

ช่ือบริษัท  : บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้  : เลขท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

ทนุจดทะเบียน : 50.00 ล้านบาท 
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และเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 50 บาท 

ติดตอ่  : โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

(ถือหุ้นโดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั)  

__________________________________________________________________________________________ 

ช่ือบริษัท  : บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้  : เลขท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

ทนุจดทะเบียน : 50.00 ล้านบาท 

และเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 50 บาท 

 ติดตอ่  : โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

(ถือหุ้นโดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั)  

__________________________________________________________________________________________ 

ช่ือบริษัท  : บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง 

ท่ีตัง้  : เลขท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 

และเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

 ติดตอ่  : โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 ช่ือบริษัท  : บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั จดทะเบียนในฮ่องกง 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทนุ โดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

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

Hong Kong  

ทนุจดทะเบียน : 139,009,673 ดอลลา่ร์ฮ่องกง 

และเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 139,009,673 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอล-

    ลา่ร์ฮ่องกง 

 สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  
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__________________________________________________________________________________________ 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั จดทะเบียนในประเทศมอริเชียส 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทนุ โดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

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

Mauritius 

ทนุจดทะเบียน : 17,912,281 ดอลลา่ร์สหรัฐ 

และเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 17,912,281 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลา่ร์ 

    สหรัฐ 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

(ถือหุ้นผา่นบริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั) 

__________________________________________________________________________________________ 

ช่ือบริษัท  : บริษัท เอพียเูค จํากดั จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซย์ี 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้ : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey,  

GY13UQ 

ทนุจดทะเบียน : 17,880,081 ดอลลา่ร์สหรัฐ 

และเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยหุ้นสามญั17,880,081 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลา่ร์ 

สหรัฐ 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

(ถือหุ้นผา่นบริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั) 

__________________________________________________________________________________________ 

 บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

     อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขท่ี 62 

     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

     โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2654-5427 

ผู้สอบบญัชี   : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

อาคารรัจนาการ ชัน้ 25 เลขท่ี 183 ถนนสาทรใต้ แขวง 

ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-676-5757 

__________________________________________________________________________________________ 
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การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

8.1 หลักทรัพย์ 

 หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 13 สงิหาคม 2557 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีทนุจด

ทะเบียนจํานวน 10,081,725,948 บาท มีทนุชําระแล้วจํานวน 7,336,294,461 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 

7,336,294,461หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้ หุ้นสามญัของบริษัทท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด เป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 18 กรกฏาคม 2557 อนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั จํานวนไมเ่กิน 300 ล้านหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นจะคํานวณโดยอิงกบัราคาปิดถวั

เฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัทําการ

ติดตอ่กนั แตไ่มเ่กินสบิห้าวนัทําการติดตอ่กนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายแตล่ะครัง้ (“ราคาตลาด”) ทัง้นี ้ราคา

เสนอขายดงักลา่วจะต้องไมเ่ข้าเกณฑ์ราคาตํ่า และไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องดําเนินการ

เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุได้มีมติอนมุตัิการเสนอขายหุ้น ซึง่จะเป็นการเสนอ

ขายครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ ขึน้กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับ

ประโยชน์สงูสดุ 

8.2 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557  

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวน

หุ้นทัง้หมด 

   

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

2.   นายทรงชยั อจัฉริยหิรัญชยั 957,840,800 13.06 

3.   นายสดาวธุ เตชะอบุล 925,000,000 12.61 

4.   นายจิรศกัดิ์ ผอ่งหทยักลุ 268,548,385 3.66 

5.   บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จํากดั 198,891,591 2.71 

6.   นางหลยุส์ ดศิกลุ ณ อยธุยา 185,000,000 2.52 

7.   นายทอมมี่ เตชะอบุล 185,000,000 2.52 

8.   ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 126,636,600 1.73 

9.   นายเฟิม หงสนนัทน์ 87,748,300 1.20 

10. นายสมชาย เวชากร 83,100,900 1.13 

   

ที่มา  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั    
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9.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

เพ่ือให้มีความมั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน และน่าเช่ือถือ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือดูแลและกํากับระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัท ให้ปฏิบตัิตามนโยบาย และข้อพึงปฏิบตัิท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีเข้าร่วมประชุมมีบคุคลท่ีมีความรู้ในด้าน

บญัชีและการเงินรวมอยูด้่วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน ตามแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์      โดยได้

พิจารณาประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ

บริหารความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบ

การติดตาม คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า ในปัจจุบนับริษัทมีระบบการควบคมุภายในของบริษัทท่ี

พอเพียงและเหมาะสมแล้ว โดยบริษัทมีระบบการควบคมุภายในโดยเฉพาะในเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว อย่างเพียงพอเหมาะสมรัดกุมและสามารถ

ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย  อันเกิดจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอํานาจ

เพียงพอ   โดยสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทในแต่ละด้าน 

ได้ดงันี ้

  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environmental Measure) 

 บริษัทได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและมีการทบทวนเป้าหมายอยา่งสมํ่าเสมอ ให้สอดคล้อง 

กบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีการกําหนดระดบัผลตอบแทนของพนกังาน

อ้างอิงกบัผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสมเหตุสมผลสมํ่าเสมอทุกปี 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานอย่างชดัเจน และมีการกําหนดข้อปฏิบตัิ

ด้านจริยธรรม คําบรรยายลกัษณะงาน ข้อบงัคบัและบทลงโทษเก่ียวกบัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ

ควบคุมภายในของธุรกรรมด้านการเงินไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร ทัง้นี ้ในการกําหนดนโยบายและแผนการ

ปฏิบตัิงานตา่งๆ บริษัทได้คํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ คูค้่า ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 การบริหารความเสี่ยง  (Risk Management Measure) 

 การลงทนุในหลกัทรัพย์เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการลงทนุ โดยระบปัุจจยัท่ี

ใช้ในการพิจารณาตดัสินใจลงทนุ รวมถึงการพิจารณาปัจจยัความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง อตัราผลตอบแทนท่ีบริษัท
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ควรได้รับ และระบบการติดตามผลการลงทนุ โดยให้มีการรายงานการลงทนุต่อคณะกรรมการของบริษัทอย่าง

สมํ่าเสมอ 

เน่ืองจากความเสีย่งของการดําเนินธุรกิจของบริษัทขึน้อยูก่บัการดําเนินธุรกิจของบริษัทแกน ดงันัน้ บริษัทจึงมี

การกําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีติดตามผลงาน ประเมินความเสี่ยงของบริษัทแกน และนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี ้บริษัทได้แจ้งวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับการลงทุนและมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงให้พนกังานทกุคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุติดตามผล

การลงทนุ และการบริหารความเสีย่งด้วยการจดัทํารายงานผลการลงทนุทกุไตรมาส 

 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

 บริษัทมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุตัิของผู้บริหารระดบัสงูไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมี

การแบง่แยกหน้าท่ีงานอยา่งชดัเจน เพ่ือให้เกิดการควบคมุระหวา่งกนั นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายการ

ทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั มีการกําหนดให้ฝ่ายกฎหมายและท่ีปรึกษากฎหมาย

ภายนอกทําหน้าท่ีในการตรวจสอบและให้คําแนะนําให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง นโยบายการควบคมุภายใน และระเบียบหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 

บริษัทมีการสง่ข้อมลูท่ีสาํคญัตา่งๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ

ซึ่งมีรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอทกุครัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนงัสือเชิญประชุมก่อนวนัประชุม

โดยเฉลีย่ 7 วนั นอกจากนี ้บริษัทมีการจดัทํารายงานการประชมุ โดยระบคุวามเห็นและมติของท่ีประชมุ  

บริษัทจดัให้มีการเก็บเอกสารการลงบญัชี และเอกสารประกอบไว้เป็นหมวดหมูอ่ยา่งชดัเจน และคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณานโยบายการบญัชี ท่ีจดัทําโดยบริษัท ว่าเป็นนโยบายการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสม

กบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท 

 ระบบการติดตาม (Monitoring) 

บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ และกรณีท่ีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ บริษัทจะมีการวิเคราะห์หาสาเหต ุเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาลงทนุในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัท

มีสํานกัตรวจสอบภายใน และได้กําหนดให้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการ

กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดให้ผู้ตรวจ

สอบภายในติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีท่ีตรวจพบ

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัจะต้องรายงานเพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัสมควร 
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 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

นางสาวอญัชล ีศรีววิฒัน์กลุ ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการอาวโุส สาํนกัตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ใน

การปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ มาเป็นระยะเวลา 15 ปี ได้

เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรม

และการดาํเนินงานของบริษัทเป็นอยา่งด ี

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตาํแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะต้องผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ  

10.  รายการระหว่างกนั 

10.1  ลักษณะรายการระหว่างกนั 

ณ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลและ/หรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ี

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบ        

งบการเงินสาํหรับระยะเวลา 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 โดยมรีายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ี

มีนยัสาํคญั ดงันี ้

1) นายเบน เตชะอบุล 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 จํานวน 1,325,693,333 

หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.07 ของทนุชําระแล้ว และเป็นกรรมการ รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง 

ณ 30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

1. คา่จองซือ้ คา่ทําสญัญาจะซือ้จะ

ขาย (เงินมดัจํา) และคา่งวดในการ

ซือ้ห้องชดุ โครงการอิลเีม้นท์ ศรี-

นครินทร์ จํานวน 3 ยนิูต แตใ่น

เดือนกมุภาพนัธ์ ได้ขาย (Resale) 

ไป 1 ยนิูต ในเดือน เมษายน รับ

โอนกรรมสทิธ์ิไปแล้ว 1 ยนิูต 

คงเหลอืห้องท่ียงัไมไ่ด้รับโอน

กรรมสทิธ์ิ 1 ยนิูต ในอาคาร 1 และ 

2 โดยเงินรับลว่งหน้าคือ เงินคา่

งวดผอ่นชําระ ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 

2554 - กนัยายน  2555  

 

เงินมดัจํา 

เงินรับ

ลว่งหน้า 

 

60,000 

222,992 

          180,000 

468,804 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่รายการดงักลา่ว

เป็นไปตามราคาขายห้องชดุท่ี

กําหนดและมเีง่ือนไขท่ีเป็น

ปกติเช่นเดยีวกบัการทําราย-

การกบับคุคลท่ีไมม่ีความ

เก่ียวข้อง 
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2) นายสดาวธุ เตชะอบุล 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 จํานวน 925,000,000 

หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.61 ของทนุชําระแล้ว เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นบิดาของ นายเบน เตชะ

อบุล กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง 

ณ 30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

1. คา่จองซือ้ คา่ทําสญัญาจะซือ้จะขาย

(เงินมดัจํา) และคา่งวดในการซือ้

ห้องชดุโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ 

จํานวน 14 ยนิูต โดยรับโอน

กรรมสทิธ์ิไปแล้ว 4 ยนิูต และขาย 

(Resale) ไป 1 ยนิูต คงเหลอืห้องท่ี

ยงัไมไ่ด้รับโอนกรรมสทิธ์ิ 9 ยนิูต ใน

อาคาร 3, 4, 6 และ 7 โดยเงินรับ

ลว่งหน้าคือ เงินคา่งวดผอ่นชําระ 

ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2554 - 

กนัยายน  2555 

2. บริษัทได้รับเงินกู้จาก คณุสดาวธุ 

จํานวน 40 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 7 ตอ่ปี บริษัทบนัทกึดอกเบีย้

ค้างจ่าย ตัง้แตว่นัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 

2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

เงินมดัจํา 

เงินรับ

ลว่งหน้า 

 

 

 

 

 

 

ดอกเบีย้ค้าง

จ่าย 

540,000 

1,400,952 

 

 

 

 

 

 

 

383,562 

   780,000.00 

2,034,858.00 

 

 

 

 

 

 

 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่ รายการดงั- 

กลา่ว เป็นไปตามราคาขาย

ห้องชดุท่ีกําหนดและมี

เง่ือนไขท่ีเป็นปกติเช่นเดยีว 

กบัการทํารายการกบับคุคล

ท่ีไมม่ีความเก่ียวข้อง  

 

 

การกู้ยมืเงินดงักลา่ว มี

เง่ือนไขท่ีเป็นปกต ิ เช่นเดียว 

กบัการทํารายการกบับคุคล

ท่ีไมม่ีความเก่ียวข้อง โดย

อตัราดอกเบีย้ไมส่งูกวา่ต้น- 

ทนุทางการเงินของบริษัท 

 

3) นายทอมมี ่เตชะอบุล 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 กรกฏาคม 2557 จํานวน 185,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 2.52 ของทนุชําระแล้ว เป็นบตุรของ นายสดาวธุ เตชะอบุล และเป็นน้องชายของ นายเบน เตชะอบุล 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง 

ณ 30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

1. บริษัทได้รับเงินกู้จาก คณุทอมมี ่

จํานวน 30 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 7 ตอ่ปี บนัทกึดอกเบีย้ค้าง

จ่าย ตัง้แตว่นัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 

ดอกเบีย้ค้าง

จ่าย 

- 

 

- 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่ การกู้ยมืเงิน

ดงักลา่ว มเีง่ือนไขท่ีเป็น

ปกต ิ เช่นเดียวกบัการทํา
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ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง 

ณ 30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

ถึงวนัท่ี 6 มิถนุายน 2557 และ

บริษัทได้ทําการคืนเงินกู้พร้อม

ดอกเบีย้ในวนัท่ี 6 มิถนุายน 2557 

รายการกบับคุคลท่ีไมม่ี

ความเก่ียวข้อง โดยอตัรา

ดอกเบีย้ไมส่งูกวา่ต้นทนุ

ทางการเงินของบริษัท 

 

4) บริษัท  แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั (“LWH”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นบริษัทยอ่ยของ CGD มีกรรมการร่วมกนักบับริษัท 2 ทา่น คือ นายสดาวธุ         

เตชะอบุล และ นายเบน เตชะอบุล 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง 

ณ 30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

1. บริษัทรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน 

จาก LWH โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อย

ละ 0.25 ตอ่ปี 

เงินกู้ยืม

บริษัทยอ่ย 

 

5,425,011 8,043,098 คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทมคีวามเห็นวา่

รายการดงักลา่ว เป็นไป

ตามสญัญาท่ีตกลงกนั

และมีเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ

เช่นเดียวกบัการทําราย- 

การกบับคุคลท่ีไมม่ีความ

เก่ียวข้อง 

2. บริษัทบนัทกึดอกเบีย้เงินกู้ยมืจา่ย

จาก LWH ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

เป็นเงินจํานวน 5,113 บาท 

ดอกเบีย้ค้าง

จ่าย 

118,042 109,152 

 

 

 

5) บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จํากดั (“LWR”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นบริษัทยอ่ยของ CGD มีกรรมการร่วมกนักบับริษัท 2 ทา่น คือ นายสดาวธุ         

เตชะอบุล และ นายเบน เตชะอบุล 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง ณ 

30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 
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ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง ณ 

30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

1. บริษัทให้เงินกู้ยมืกบั LWR วงเงิน 10 

ล้านบาท ระยะเวลาการเบิกเงินกู้

ภายใน 12 เดือน นบัจากวนัทํา

สญัญา โดยไมม่หีลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 9.25 ตอ่ปี 

กําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือน นบั

จากเบิกเงินครัง้แรก 

เงินให้กู้ยืม 

 

9,560,523 2,223,690 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวา่ รายการ

ดงักลา่ว เป็นไปตาม

สญัญาท่ีตกลงกนั และมี

เง่ือนไขท่ีเป็นปกติ เช่น 

เดียวกบัการทํารายการ

กบับคุคลท่ีไมม่ีความ

เก่ียวข้อง โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ไมต่ํ่ากวา่ต้นทนุ

ทางการเงินของบริษัท 

2. บริษัทบนัทกึดอกเบีย้เงินกู้ยืมรับจาก 

LWR ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง

วันท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นเงิน 

109,540 บาท  

ดอกเบีย้ค้าง

รับ 

295,292 8,453 

 

6) บริษัท  แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั (“LURH”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นบริษัทยอ่ยของ CGD มีกรรมการร่วมกนักบับริษัท 2 ทา่น คือ นายสดาวธุ        

เตชะอบุล และ นายเบน เตชะอบุล 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง ณ 

30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

1. บริษัทรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน

จาก LURH โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อย

ละ 0.25 ตอ่ปี 

เงินกู้ยืม

บริษัทยอ่ย 

 

12,719,875 13,203,804 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวา่ รายการ

ดงักลา่ว เป็นไปตาม

สญัญาท่ีตกลงกนัและมี

เง่ือนไขท่ีเป็นปกติ เช่น 

เดียวกบัการทํารายการ

กบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

2. บริษัทบนัทกึดอกเบีย้เงินกู้ยมืรับจาก 

LURH ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 

ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นเงิน 

8,012 บาท  

ดอกเบีย้ค้าง

จ่าย 

 

186,974 171,011 

 

7) บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“CGS”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนักบับริษัท 2 ทา่น คือ นายสดาวธุ เตชะอบุล และ พล.ต.ต.วีรพงษ์ 

ช่ืนภกัดี และมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายเบน เตชะอบุล นายสดาวธุ เตชะอบุล และนายทอมมี ่           

เตชะอบุล ถือหุ้น CGS ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2557 คิดเป็นร้อยละ 17.69 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง ณ 

30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

1.บริษัทวางเงินประกนัซือ้หลกัทรัพย์

ให้แก่ CGS เน่ืองจากบริษัทบริหาร

เงินลงทนุชัว่คราว โดยซือ้ขายหลกั-

ทรัพย์ผา่น CGS บริษัทบนัทกึดอก- 

เบีย้รับจาก CGS เป็นเงิน 88 บาท 

เงินประกนัซือ้

หลกัทรัพย์ 

 

26,791 26,622 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวา่ รายการ

ดงักลา่ว เป็นไปตาม

สญัญาท่ีตกลงกนัและมี

เง่ือนไขท่ีเป็นปกติ เช่น 

เดียวกบัการทํารายการ

กบับคุคลท่ีไมม่ีความ

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ อตัรา

ดอกเบีย้สาํหรับตัว๋แลก-

เงิน เป็นอตัราท่ีตํา่กวา่

การกู้ยมืเงิน จากสถาบนั

การเงิน และไมต้่องมี

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

2.บริษัทออกตัว๋แลกเงินให้แก่ CGS เมื่อ

วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 จํานวน 80 

ล้านบาท ระยะเวลา 270 วนั ครบ

กําหนดชําระ วนัท่ี 5 กนัยายน 2557 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ตอ่ปี  

ตัว๋แลกเงิน 80,000,000 80,000,000 

3. บริษัทรับเงินตามตัว๋แลกเงิน พร้อม

จ่ายดอกเบีย้ให้ CGS  

-    ดอกเบีย้จา่ยลว่งหน้าเป็นของเดือน  

      มกราคม – กนัยายน 2557 

ดอกเบีย้จ่าย

ลว่งหน้า 

2,933,083 3,625,000 

 

 

 

8) บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิง้ส์ จํากดั (“MFH”)  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทนุในกิจการอ่ืน 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือ กลุม่นายเบน เตชะอบุล ประกอบด้วย นายเบน            

เตชะอบุล นายสดาวธุ เตชะอบุล และ นายทอมมี่ เตชะอบุล เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ CGD และ CGS ซึง่ 

CGS เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) (“MFC”)  

นายสดาวธุ เตชะอบุล กรรมการของ CGD และนายทอมมี่ เตชะอบุล เป็นกรรมการของ CGS และ MFC 

โดย MFH เป็นบริษัทยอ่ยของ MFC  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง ณ 

30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

1. CGD ออกตัว๋แลกเงินให้แก ่ MFH 

เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 จํานวน

เงิน 100 ล้านบาท ระยะเวลา 270 

วนั เงินต้นครบกําหนดวนัท่ี 5 

ตัว๋แลกเงิน 200,000,000 100,000,000 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวา่ รายการ

ดงักลา่ว เป็นไปตาม

สญัญาท่ีตกลงกนัและมี
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ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ยอดคงค้าง ณ 

30 มิ.ย.57 

ยอดคงค้าง  

ณ 31 ธ.ค. 56 

กนัยายน 2557 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 

9.25 ตอ่ปี และออกตัว๋แลกเงินเมื่อ

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 จํานวนเงิน 

100 ล้านบาท เงินต้นครบกําหนด

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 อตัรา

ดอกเบีย้ 9.25 ตอ่ปี ณ วนัท่ี 7 

พฤษภาคม 2557 ได้คืนเงินต้นตัว๋

แลกเงินฉบบัดงักลา่วท่ีครบกําหนด

ชําระเงิน และได้ออกตัว๋แลกเงินเมื่อ

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 เงินต้นครบ

กําหนดวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557

อตัรา 9.25 ตอ่ปี  

เง่ือนไขท่ีเป็นปกติ เช่น 

เดียวกบัการทํารายการ

กบับคุคลท่ีไมม่ีความ

เก่ียวข้อง 

 

2. CGD รับเงินตามตัว๋แลกเงิน พร้อม

จ่ายดอกเบีย้ให้ MFH ตามตัว๋แลก-

เงินฉบบัครบกําหนด 5 ก.ย. 2557 ,

ฉบบัครบกําหนด 7 พ.ค. 2557และ

ฉบบัครบกําหนด 11 พฤศจิกายน 

2557 

ดอกเบีย้จ่าย

ลว่งหน้า 

6,078,667 5,906,865 

10.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการและขัน้ตอนการทํา

รายการระหว่างกัน โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามข้อกําหนด กฎระเบียบของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

หากรายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บคุคลท่ีมี

สว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้

ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท   หาก

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดหา

ผู้ เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้ สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว เพ่ือประกอบการ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี  

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
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บริษัทมีการกําหนดนโยบายหรือแนวโน้มในการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต โดยการเข้าทํารายการระหว่าง

กนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บริษัทจะดําเนินการให้เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป สามารถอ้างอิง

ได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษัททํากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ี

สําคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และ      

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยโดยเคร่งครัด 

ทัง้นี ้หากรายการระหวา่งกนัของบริษัทเกิดกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บคุคลท่ีมีสว่นได้เสยี 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็น

เก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัหาผู้ เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้

ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว เพ่ือประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และ

จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี  
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ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินการ 

งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 รายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมของบริษัทสาํหรับปี 2555 และ 2556 และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท สาํหรับปี 2555 และ 2556 ได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดย นางสาวปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบ-

บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 และ ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6720 จาก

บริษัท สหการสอบบญัชี จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั) ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชี

อยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอยา่งถกูต้องสมควรในสาระสาํคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 รายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ได้รับการสอบทานโดย 

นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี 

จํากดั ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชี วา่ไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่ว

ไมไ่ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญั 

งบการเงนิรวม 

 เน่ืองด้วยบริษัทมีการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท แลนด์มาร์ค ดเีวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั โดยมี

การรับโอนแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 ซึง่การซือ้และรับโอนกิจการนีเ้ข้าขา่ยเป็น Reverse Takeover 

ดงันัน้งบการเงินรวมนีจ้ึงได้จดัทําขึน้สาํหรับการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั (Reverse Acquisition) โดยมีบริษัท คนัทร่ี 

กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย แตเ่ป็นผู้ถกูซือ้ตามบญัชี และมีบริษัท แลนด์มาร์ค 

ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยตามกฎหมาย แตเ่ป็นผู้ซือ้ตามบญัชี    

 ดงันัน้งบการเงินรวมสาํหรับปี พ.ศ. 2556 จะแสดง 

 1) ฐานะการเงินรวมของทัง้สองบริษัทรวมกบับริษัทยอ่ยของแตล่ะบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

และ 

 2) ผลการดําเนินงานรวมสาํหรับปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั ตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองจากได้จดทะเบียนเลกิบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจ

การค้าแล้ว  เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ 

 3) ผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยของ บริษัท แลนด์มาร์ค ดเีวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั ตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 

 4) ผลการดําเนินงานของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ตัง้แตว่นัท่ี 15 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

  สาํหรับงบการเงินรวมสาํหรับปี พ.ศ. 2555 จะแสดงฐานะการเงินรวม  และแสดงผลการดาํเนินงานรวม ของ

บริษัท แลนด์มาร์ค ดเีวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั และบริษัทยอ่ย ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2554 และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ตามลาํดบั 

จากท่ีกลา่วมา ข้อมลูของงบการเงินในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีความแตกตา่งในด้านตวับริษัท และ

ช่วงระยะเวลาท่ีใช้ข้อมลูในการจดัทํางบการเงินรวม ซึง่ทําให้ผลลพัธ์ท่ีออกมาไมส่ามารถนํามาเปรียบเทียบให้เห็นถงึ
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พฒันาการและความเปลีย่นแปลงท่ีแท้จริงได้  เน่ืองจากงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ต้อง

แสดงสว่นของบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดัและบริษัทยอ่ยเทา่นัน้  

แตง่บการเงินปี 2556 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จะเป็นงบการเงินรวมของบริษัท แลนด์มาร์ค ดเีวลลอ็ป-

เม้นท์ กรุ๊ป จํากดั ยอดยกมาจากปี 2555 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 

2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จะแสดงสว่นของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ 

บริษัทยอ่ย จงึไมส่ามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้ ดงันัน้ การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) นี ้จึงจะ

แสดงเฉพาะข้อมลูและรายการของแตล่ะปีเทา่นัน้  

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน2557 

 

งบดุล 

  

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 30 มิถุนายน2557 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1.2 0.4 232.2 4.4 89.5 1.4 

เงินลงทนุชัว่คราว   5.0 0.1 260.4 4.0 

ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ่ื้น   70.9 1.3 154.0 2.3 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน     27.6 0.4 

ดอกเบีย้จา่ยลว่งหน้า       

เงินมดัจําจา่ยลว่งหน้าคา่ทีด่ินและอาคาร   138.1 2.6   

ที่ดินและโครงการระหวา่งก่อสร้าง   871.1 16.6 828.2 12.6 

สินทรัพย์รอการขาย       

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 8.5 2.9 7.5 0.1 9.7 0.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9.7 3.3 1,324.9 25.2 1,369.4 20.8 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากดัในการใช้     48.4 0.7 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ     1,204.2 18.3 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 195.4 66.7 220.6 4.2 244.9 3.7 

สิทธิการเชา่ 87.7 30.0 93.7 1.8 99.3 1.5 

คา่ความนิยม   3,614.4 68.7 3,614.4 54.9 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ   1.4 0.0 1.1 0.0 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี   1.5 0.0 0.2 0.0 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน   5.1 0.1 7.6 0.1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 283.2 96.7 3,936.7 74.8 5,220.1 79.2 

สินทรัพย์รวม 292.9 100 5,261.6 100 6,589.4 100 
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งบดุล 

  

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 30 มิถุนายน2557 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นๆ   100.5 1.9 86.4 1.3 

เจ้าหนีเ้ชา่ซือ้สินทรัพย์ 8.6 3.0     

เงินมดัจําและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า   45.6 0.9 53.5 0.8 

ตัว๋แลกเงิน   466.2 8.9 705.3 10.7 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน     50.0 0.8 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 262.0 89.4   40.0 0.6 

เงินประกนัตามสญัญาเชา่     49.0 0.7 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.7 0.2 5.5 0.1 25.0 0.4 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 271.3 92.6 617.8 11.7 1,009.1 15.3 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เงินกู้ยืมระยะยาว   221.7 4.2 726.3 11.0 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน   5.1 0.1 5.4 0.1 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน   226.9 4.3 731.7 11.1 

รวมหนีสิ้น 271.3 92.6 844.7 16.1 1,740.8 26.4 

ทุนเรือนหุ้น         

ทุนจดทะเบียน         

หุ้นสามญั 7,482,294,461 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท     7,482.3  

หุ้นสามญั 7,557,772,720 หุ้น มลูคา่ หุ้นละ 1 บาท   7,557.7    

หุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 25.0      

ทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว       

หุ้นสามญั 6,982,294,461 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   6,982.3 132.7 7,336.3 111.3 

หุ้นสามญั 2,444,820,629 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท        

หุ้นสามญั 2,444,748,629 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท        

หุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 25.0 8.5     

สว่นตํา่กวา่มลูคา่หุ้นสามญั   (1,741.0) (33.1) (1,652.5) (25.1) 

สว่นปรับปรุงทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั   (732.9) (13.9) (732.9) (11.1) 

 25.0 8.5 4,508.4 85.7 4,950.9 75.1 

กาํไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร (2.8) (0.9) (87.8) (1.7) (105.2) (1.6) 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 22.2 7.6 4,420.6 84.0 4,845.7 73.5 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ (0.6) (0.2) (3.6) (0.1) 2.9 0.0 

รวมส่วนของเจ้าของ 21.6 7.4 4,416.9 83.9 4,848.6 73.6 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 292.9 100 5,261.6 100 6,589.4 100 
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บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

สาํหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ถึง วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

 

งบกาํไรขาดทุน 

 

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 มิถุนายน 2557 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

   รายได้จากการขายห้องชดุ   118.8 35.0 285.19 85.76 

   รายได้จากการขาย    161.1 47.5   

   รายได้จากการให้บริการ   41.6 12.3   

   รายได้คา่นายหน้า     6.06 1.82 

   รายได้คา่เชา่จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ     33.56 10.09 

   รายได้อ่ืน  0.2 100 4.8 1.4 7.42 2.23 

   เงินปันผลรับ       

   กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน   7.0 2.1   

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   2.8 0.8   

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว   3.8 1.1 0.02 0.01 

กําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุชัว่คราว 
    (0.5) (0.1) 0.28 0.09 

รายได้รวม  0.2 100 339.6 100 332.53 100.00 

ค่าใช้จ่าย          

   ต้นทนุขายอาคารชดุ   88.9 26.2 217.4 65.4 

   ต้นทนุขาย   131.9 38.9     

   ต้นทนุการให้บริการ   32.9 9.7     

   อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ     4.7 1.4 

   คา่ใช้จา่ยในการขาย   41.1 12.1 17.7 5.3 

   คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1.8 713.8 71.9 21.2 46.4 13.9 

   ขาดทนุจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ     2.3 0.7 

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร   26.0 7.7 13.7 4.1 

รวมค่าใช้จ่าย 1.8 713.8 392.7 119.6 302.1 90.8 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้  (1.5) (613.8) (53.1) (15.6) 30.4 9.2 

ต้นทนุทางการเงิน   28.3 8.3 (41.3) (12.4) 

ภาษีเงินได้    1.5 0.4 (6.5) (2.0) 

กําไรสว่นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย   2.1 0.6     

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (1.5) (613.8) (82.9) (24.4) (17.4) (5.2) 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) (0.6)   (0.01)   (0.002)   
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บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ถึง วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

 

งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี 2555 สาํหรับปี 2556 

ณ 30 มิถุนายน 

2557 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (1.5) (83.6) (10.8) 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ     

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงนิสดรับ 

(จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

   คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนตดัจําหน่าย   2.2 2.3 

   ขาดทนุจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุชัว่คราว  0.5 (0.3) 

   ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  (3.8) (0.0) 

   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  (2.8)  

   (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้   (7.0) (0.2) 

   (กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ถาวร   0.3 (0.0) 

   สว่นแบง่กําไรในบริษัทยอ่ยที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย      

ภาระผกูพนัหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน  1.9 1.6 

เงินปันผลรับ    

   (กําไร)  ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร  7.0  

   (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในการแปลงคา่ งบการเงิน    

   ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน    

   ดอกเบีย้รับ 0.00 (2.1) (1.0) 

   คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ (0.03) 28.3 41.3 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน ก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน  (1.5) (59.1) 32.8 

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้)     

       ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  160 (83.1) 

       เงินลงทนุชัว่คราว   174.4 (255.0) 

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงในดอกเบีย้จา่ยลว่งหน้า  (4.5)  

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงเงินปันผลค้างรับ  9.5   

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงในสิทธิการเชา่  (0.6) (5.5) 

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงในอาคารระหวา่งกอ่สร้าง  (172.5)  

       รายได้รอเรียกเก็บ     

       เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน   (27.6) 

       ลกูหนีอ่ื้น    

       สินค้าคงเหลือ     
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งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี 2555 สาํหรับปี 2556 

ณ 30 มิถุนายน 

2557 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

       สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  (0.1) (122.0) 1.5 

       ต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง  (227.6) 42.9 

       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  00.0 (3.7) (2.6) 

  หนีส้ินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)      

  เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (2.7) 72.3  

  เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินมดัจําและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  13.9  

       เจ้าหนีอ่ื้น   (13.9) 

       เงินมดัจําและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพ่ิมขึน้   7.9 

       หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  0.3 4.1 59.6 

       เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  100.0  

       หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน     

เงินสดได้รับมาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  (4.0) (61.0) (243.1) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดินรอการพฒันาและต้นทนุโครงการระหวา่ง

ก่อสร้าง    

เงินสดรับจากดอกเบีย้ 0.0 2.0 0.2 

เงินปันผลรับ     

จา่ยดอกเบีย้  (28.3) (30.1) 

จา่ยภาษีเงินได้  (13.8) (2.9) 

 เงนิสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  (4.0) (101.2) (275.9) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้จากการรวมธุรกิจแบบ

ย้อนกลบั  30.0  

      เงินฝากที่มีภาระผกูพนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง   (48.4) 

      เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ     (1,066.1) 

      เงินสดจา่ยเพ่ืออาคารระหวา่งก่อสร้างและซือ้สินทรัพย์ถาวร (4.9) (2.2)  

      เงินสดรับจากการขายเคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน  1.0 (26.3) 

      เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (0.5)  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน  (4.9) 28.3 (1,140.7) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) 9.8 (262.0) 40.0 

     เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน  50.0 230.0 

     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ  199.8 69.0 

     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตา่งประเทศ     627.1 

     เงินสดจา่ยชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (81.4) (191.6) 

     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน    50.0 
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งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี 2555 สาํหรับปี 2556 

ณ 30 มิถุนายน 

2557 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

     เงินสดจา่ยหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน    

     เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ   397.4 442.5 

     เงินปันผลจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย     

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  9.8 303.9 1,267.1 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 0.9 231.0 (149.6) 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประ

เทศลดลง     (6.9) 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 
0.2 1.2 232.2 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1.2 232.2 89.5 

 

• ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

รายการ หน่วย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 

   

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่)  2.4 1.4 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทา่)  0.5 0.5 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เทา่)  NA (0.3) 

 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  (เทา่)  NA 1.9 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย  (วนั)  NA 194.4 

 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  NA 2.3 

 ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั)  NA 154.7 

Cash Cycle (วนั)  NA 349.1 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)      

 อตัรากําไรขัน้ต้น  (%)  21.1 23.8 

 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%)  (16.5) 10.7 

 อตัรากําไรอ่ืน (%) 100 3.9 14.2 

 อตัรากําไรสทุธิ  (%) (613.8) (24.4) (5.2) 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) (6.8) (3.7) (0.4) 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน(Efficiency Ratio)      

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%)  NA (0.3) 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%)  NA (0.3) 

 อตัราการหมนุของสินทรัพย์  (เทา่)  NA 5.6 

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)      

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 12.6 0.2 0.4 

 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้  (เทา่)  (2.5) 5.5 
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 อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis)  (เทา่) (0.8) 0.5 (0.3) 

ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)     

มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 0.9 0.6 0.6 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) (0.61) (0.01) (0.01) 

หมายเหต:ุ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)และบริษัทยอ่ย  ขอเรียนชีแ้จงวา่ งบการเงินสําหรับสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2555 และ2556  ไมส่ามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากเป็นงบการเงินสําหรับการรวมธุรกิจแบบย้อนกลบั ซึง่งบการเงินสําหรับปี

สิน้สดุวนัที่ 31  ธันวาคม 2555 ต้องแสดงสว่นของบริษัทแลนด์มาร์ค ดีเวล-ลอปเม้นท์ กรุ๊ปจํากดัและบริษัทยอ่ยเทา่นัน้ ( ซึง่เป็นบริษัท

ใหญ่ทางบญัชีแตเ่ป็นบริษัทยอ่ยทางกฎหมาย ) 

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2556  เป็นงบการเงินรวมของบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดัและบริษัทยอ่ย ยก

มาจากปี 2555 จนถึงวนั 15 พฤษภาคม 2556 (วนัรวมธุรกิจ)  และนบัตัง้แตว่นัที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นงบ

การเงินรวมบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)และบริษัทยอ่ย  ดงันัน้งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 จงึไมส่ามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

 

งบดุล 

  

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 30 มิถุนายน 2557 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14.4 2.4 226.0 4.2 46.0 0.8 

เงินลงทนุชัว่คราว 26.7 4.4 5.0 0.1 260.4 4.4 

ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ่ื้น 17.4 2.9 70.9 1.3 67.3 1.1 

เงินปันผลค้างรับ 9.5 1.6     

ดอกเบีย้จา่ยลว่งหน้า       

ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุให้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั     150.0 2.5 

ลกูหนีจ้ากการขายสินทรัพย์ให้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั     93.7 1.6 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั   119.7 2.3 109.8 1.9 

เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน     27.6 0.5 

ที่ดินและโครงการระหวา่งก่อสร้าง 455.9 74.8 719.9 13.5 624.4 10.5 

สินทรัพย์รอการขาย   234.3 4.4   

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1.8 0.3 2.5 0.0 4.5 0.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 513.7 85.4 1,378.5 25.9 1,383.5 23.4 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย-สทุธิ 65.4 10.7 152.0 2.9 731.1 12.3 
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งบดุล 

  

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 30 มิถุนายน 2557 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 13.0 2.1 3.9 0.1 16.0 0.3 

สิทธิการเชา่   3,775.7 71.0 3,781.3 63.9 

คา่ความนิยม       

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 1.5 0.2 1.4 0.0 1.1 0.0 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 0.5 0.1 1 0.0 1.1 0.0 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3.6 0.6 5.1 0.1 7.3 0.1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84.0 13.8 3,939.1 74.1 4,537.9 76.6 

สินทรัพย์รวม 609.6 100 5,317.6 100 5,921.5 100 

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นๆ 30.7 5.0 61.0 1.1 62.3 1.1 

เจ้าหนีเ้ชา่ซือ้สินทรัพย์       

เงินมดัจําและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 23.3 3.8 45.6 0.9 30.9 0.5 

ตัว๋แลกเงิน   466.2 8.8 705.3 11.9 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั   21.2 0.4 58.1 1.0 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน     50.0 0.8 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.3 0.0 5.0 0.1 7.0 0.1 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 54.4 8.9 599.1 11.3 913.6 15.4 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาว 80.0 13.1 221.7 4.2 99.2 1.7 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2.5 0.4 5.1 0.1 5.4 0.1 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 82.5 13.5 226.9 4.2 104.6 1.8 

รวมหนีสิ้น 136.9 22.4 826.0 15.5 1,018.2 17.2 

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสามญั 7,482,294,461 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   7,482.3  7,482.3  

หุ้นสามญั 7,557,772,720 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 7,557.8      

หุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท       

ทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว       

หุ้นสามญั 6,982,294,461 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   6,982.3 131.3 7,336.3 123.9 

หุ้นสามญั 2,444,820,629 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  2,444.8 401.0     

หุ้นสามญั 2,444,748,629 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท        

หุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท       

สว่นตํา่กวา่มลูคา่หุ้นสามญั (1,322.3) (216.9) (1,741.0) (32.7) (1,652.5) (27.9) 
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งบดุล 

  

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 30 มิถุนายน 2557 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นปรับปรุงทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั       

 1,122.6 184.1 5,241.3 98.6 5,683.8 96.0 

กาํไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร (649.8) (101.6) (748.6) (14.1) (780.4) (13.2) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 472.8 77.6 4,492.7 84.5 4,903.4 82.8 

องค์ประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของ   (1.1) 0.0 (1.1) (0.0) 

รวมส่วนของเจ้าของ 472.8 77.6 4,491.6 84.5 4,903.3 82.8 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 609.6 100 5,317.6 100 5,921.5 100 

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ถึง วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

งบกาํไรขาดทุน 

 

สาํหรับปี 2555 สาํหรับปี 2556 

ณ 31 มิถุนายน 

2557 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

   รายได้จากการขายห้องชดุ   118.8 72.1 285.2 96.2 

   รายได้จากการขาย        

  รายได้จากการให้บริการ       

   รายได้คา่นายหน้า     6.1 2.0 

   รายได้คา่เชา่       

   รายได้อ่ืน  1.3 5.8 2.2 1.3 4.8 1.6 

   เงินปันผลรับ 13.6 61.0     

  กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน   5.1 3.1   

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   34.6 21.0   

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 7.1 32.1 4.1 2.5 0.0 0.0 

กําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุชัว่คราว 0.2 1.1 0.0 0.0 0.3 0.1 

รายได้รวม  22.2 100 164.8 100 296.3 100 

ค่าใช้จ่าย        

   ต้นทนุขายอาคารชดุ   88.9 53.9 217.4 73.4 

   ต้นทนุขาย       

   ต้นทนุการให้บริการ       

   คา่ใช้จา่ยในการขาย  30.6 137.8 42.6 25.9 17.7 6.0 

  คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 39.5 177.5 67.3 40.9 44.0 14.8 
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  ขาดทนุจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ     0.5 0.2 

  คา่ตอบแทนผู้บริหาร 25.9 116.6 28.9 17.5 13.6 4.6 

รวมค่าใช้จ่าย 96.0 432.0 227.7 138.2 293.3 99.0 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้  (73.8) (332.0) (62.9) (38.2) 3.1 1.0 

ต้นทนุทางการเงิน (2.3) (10.2) (36.2) (21.9) (35.3) (11.9) 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (76.1) (342.2) (99.1) (60.1) (32.2) (10.9) 

รายได้(คา่ใช้จา่ย)ภาษีเงินได้  0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (76.0) (341.9) (98.8) (59.9) (31.9) (10.8) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน       

กําไร(ขาดทนุ)จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั-สทุธิจากภาษีเงินได้   (1.1) (0.7) 1.1 0.4 

รวมกําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืนสทุธิ-จากภาษีเงินได้   (1.1) (0.7) 1.1 0.4 

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (76.0) (341.9) (99.9) (60.7) (30.8) (10.4) 

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) (0.030)  (0.020)  (0.005)   

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ถึง วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

 

งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี 2555 สาํหรับปี 2556 

ณ 31 มิถุนายน 

2557 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (76.1) (99.0) (32.2) 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ    

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 

สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

   คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนตดัจําหน่าย  4.6 3.9 2.3 

   ขาดทนุจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุชัว่คราว (0.2) (0.1) (0.3) 

   ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (7.1) (4.1) (0.0) 

   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  (34.6)   

  (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้  (5.1)   

   (กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ถาวร  0.0 0.3 (0.0) 

  ภาระผกูพนัหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 0.3 1.2 1.6 

   (กําไร)ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร  7.0   

  (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในการแปลงคา่งบการเงิน    

   เงินปันผลรับ (4.0)    

   ดอกเบีย้รับ (0.2) (1.4) (2.6) 
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งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี 2555 สาํหรับปี 2556 

ณ 31 มิถุนายน 

2557 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 2.3 36.2 35.3 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (80.4) (95.5) 4.0 

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้)     

       ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6.2 (53.5) 3.7 

       เงินลงทนุชัว่คราว  2.2 25.8 (255.0) 

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงในดอกเบีย้จา่ยลว่งหน้า  (23.8)   

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงเงินปันผลค้างรับ (9.5) 9.5   

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน     

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงในสิทธิการเชา่  (3,775.7) (5.5) 

       (เพ่ิมขึน้)ลดลงในอาคารระหวา่งกอ่สร้าง  (234.3)                                                                                                  

       เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  (152.0)   

       เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง     10.0 

       เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน   (27.6) 

       ลกูหนีอ่ื้น     

       สินค้าคงเหลือ      

       สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  0.0 0.5 3.3 

(เพิ่มขึน้)ลดลงในต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธาณูปโภค (62.1) (264.1) 95.5 

       สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  0.0 (1.5) (2.2) 

   หนีส้ินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)     

  เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (12.4) 30.3 1.2 

  เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินมดัจําและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 16.4 22.3 (14.8) 

       หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  (0.4) 4.7 (0.1) 

       เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  100  

เงินสดได้รับมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (140.1) (4,407.3) (187.4) 

เงินปันผลรับ 4.0    

เงินสดรับจากดอกเบีย้ 0.2 1.4 0.2 

จา่ยดอกเบีย้ (2.3) (36.2) (24.1) 

จา่ยภาษีเงินได้ 0.0 (1.2) (2.9) 

 เงนิสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  (138.2) (4,443.4) (214.2) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน     

     เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน 15.5   

      เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่ยอ่ย  (114.6)  

      เงินสดจา่ยเพ่ือสินทรัพย์รอการขาย     (4.0) 

      เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย     (729.1) 
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งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี 2555 สาํหรับปี 2556 

ณ 31 มิถุนายน 

2557 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

      เงินสดจา่ยเพ่ืออาคารระหวา่งก่อสร้างและซือ้สินทรัพย์ถาวร (0.5) (2.5) (14.1) 

      เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.0 (0.5)  

      เงินสดรับจากการขายเคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน 0.0 1.0  

      เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั     144.6 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน  15.0 (116.8) (602.6) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

     เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน  490.0 230.0 

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 80.0 223.1 69.0 

    เงินสดจา่ยชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (81.4) (191.6) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัและบริษัทยอ่ย  21.2 36.9 

     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน    50.0 

      เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ  0.0 4,118.7 442.5 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  80.0 4,771.7 636.8 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)  สุทธิ (43.1) 211.6 (180.0) 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 
57.5 14.4 226.0 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 14.4 226.0 46.0 

 

• ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

รายการ หน่วย ปี 2555 ปี 2556 

ณ 31 

มิถุนายน 

2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)        

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 9.7 2.3 1.5 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทา่) 1.1 0.5 0.4 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เทา่) (2.63) (2.3) (0.3) 

 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  (เทา่)  2.7 4.2 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย  (วนั)  133.9 84.9 

อตัราการหมนุของสินค้าคงเหลือ เทา่  0.2 0.9 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั  2,381.4 388.0 

 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  1.9 3.5 

 ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั)  185.9 102.1 

Cash Cycle (วนั)  2,701.1 575.0 

 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)  

 
   

 อตัรากําไรขัน้ต้น  (%)                                                                                          25.2 23.8 
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 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%)  (53.0) 1.1 

อตัรากําไรอ่ืน (%) 33.2 26.6 3.8 

 อตัรากําไรสทุธิ  (%) (341.9) (60.0) (10.8) 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) (14.88) (3.98) (0.7) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน(Efficiency Ratio)      

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) (12.55) (3.32) (0.6) 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) (484.5) (1,128.05) (0.5) 

 อตัราการหมนุของสินทรัพย์  (เทา่) 3.67 5.54 5.3 

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)      

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.3 0.2 0.2 

 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้  (เทา่) (59.7) (21.0) 5.1 

 อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis)  (เทา่) (50.3) (20.5) 0.3 

ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)     

มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 0.2 0.6 0.6 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) (0.03) (0.02) (0.005) 

 

คาํอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ

วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 เพ่ือประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้า 

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ตอ่มามีการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นและกิจการเป็นการประกอบธุรกิจการลงทนุ โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 ได้ยื่นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือพิจารณารับหุ้นสามญั

ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง่ได้รับความเห็นชอบตัง้แตว่นัท่ี 25 

มิถนุายน พ.ศ. 2550 

ตอ่มาบริษัทขยายธุรกิจไปในด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยซือ้ท่ีดินและพฒันาโครงการอาคารชดุอิลเีม้นท์ 

ศรีนครินทร์  

ในปี 2554 บริษัทได้ยื่นคาํขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เน่ืองจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของ

บริษัทครัง้ท่ี 2/2554 เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2554 อนมุตัิซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท แลนด์มาร์ค       

ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั ซึง่เข้าขา่ยตามเกณฑ์การจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อม ทัง้นี ้ เมื่อ

วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตลาดหลกัทรัพย์ได้พิจารณาและเห็นวา่ บริษัทมคีณุสมบตัคิรบถ้วนในการเป็นบริษัท-   

จดทะเบียน โดยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุนีจ้ากการจองซือ้โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั 

จํานวน 3,700 ล้านหุ้น เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตัง้แตว่นัท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ. 2556 

การดาํเนินงานของบริษัทยอ่ย 
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บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 22 

สงิหาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 22 

สงิหาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านค้า  

บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 22 

สงิหาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านค้า  

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

เพ่ือประกอบธุรกิจให้เช่า ซือ้ ขาย อสงัหาริมทรัพย์  

บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 เพ่ือประกอบธุรกิจก่อสร้าง ซอ่มแซมอาคารประเภทตา่งๆ  

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจการ

ลงทนุ โดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holdings Company) 

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียสเมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 

2556 เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทนุ โดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holdings Company) 

บริษัท เอพียเูค จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซย์ี เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2556 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

             เน่ืองจากการควบรวมกิจการระหวา่งบริษัท และ บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั นัน้ถือวา่

เป็นการควบรวมธุรกิจแบบย้อนกลบั ดงันัน้ผลการดําเนินงานรวมของบริษัทในปี 2556 จะประกอบไปด้วยผลการ

ดําเนินงานจากธุรกิจบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงาน

ของกลุม่บริษัทแลนด์มาร์ค อนัได้แก่ บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์, บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์-

ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั และบริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2556 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงานของกลุม่ เอโฮสต์ ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 

15 ตลุาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองจากบริษัทได้มีการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท เอโฮสต์ จํากดั ออกไปเมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 

พ.ศ. 2556   

             สาํหรับผลการดําเนินงานรวมของบริษัทปี 2554 - 2555 ประกอบด้วยผลการดาํเนินงานของกลุม่บริษัท 

แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม  ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม อนัเป็นผลจากการควบรวมธุรกิจ

แบบย้อนกลบั 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

ปี 2555 ซึง่แสดงผลการดําเนินงานของบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั และบริษัทยอ่ยอีก 3 

บริษัท นัน้ มีรายได้อ่ืน 0.25  ล้านบาท 

ปี 2556  บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวม 339.6 ล้านบาท  ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายอาคารชดุ 

118.8 ล้านบาทของบริษัท รายได้จากการขาย ซึง่มาจากการจําหนา่ยโปรแกรมสาํเร็จรูป Oracle และ Core 

Technology Product ผา่นตวัแทนจําหนา่ย และการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ IBM จํานวน  161.1 ล้านบาท  ของกลุม่

บริษัท เอโฮสต์ จํากดั ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม จนถงึวนัท่ี 15 ตลุาคม รายได้จากการบริการ  ซึง่มาจากการให้บริการ
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โฮสติง้เซอร์วิส (Hosting Service) งานบริการท่ีปรึกษา บริการการประมวลผลข้อมลูสาํหรับผู้บริหาร (Business 

Intelligence) และบริการดแูลระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับบริษัทลกูค้า (Outsource service)  จํานวน  41.6 ล้านบาท 

ของกลุม่บริษัท เอโฮสต์ จํากดั ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม จนถงึวนัท่ี 15 ตลุาคม และรายได้อ่ืน  18.1 ล้านบาท  

ปี 2556 บริษัทเร่ิมมีรายได้จากการขายอาคารชดุ 118.8 ล้านบาท โดยเร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 4 ของ

ปี โดยได้ทําการโอนกรรมสทิธ์ิอาคารชดุในโครงการ Elements Srinakarin จํานวน 52 ห้อง  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี

รายได้พิเศษจากกําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัท เอโฮสต์ จํากดั 34.6 ล้านบาท และกําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

5.1 ล้านบาทจากเงินให้กู้ยืมจํานวน 2.05 ล้านปอนด์สเตอริง ให้แก่บริษัทยอ่ยทางอ้อม (บริษัท เอพียเูค จํากดั) อีกทัง้

กําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว 4.1 ล้านบาท  ทําให้บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 164.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 

614.5 จากปี 2555 ซึง่มีรายได้รวมทัง้สิน้ 22.2 ล้านบาท 

ผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน ปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 332.5 ล้านบาท 

ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายอาคารชดุ 285.2 ล้านบาท ในโครงการ Elements Srinakarin จํานวน 130 ห้อง 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีรายได้คา่เชา่จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ จํานวน 33.6 ล้านบาท และรายได้คา่นายหน้า 

และรายได้อ่ืนๆ จํานวน 6.1 และ 7.4 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ต้นทุนขายและให้บริการ 

            ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 253.7 ล้านบาท ประกอบไปด้วยต้นทนุขาย

อาคารชดุ 88.9 ล้านบาท ต้นทนุขายและต้นทนุบริการของกลุม่เอโฮสต์ ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม จนถึงวนัท่ี 15 

ตลุาคม  จํานวน 131.9 ล้านบาท และ 32.9 ล้านบาท  

 สาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน ปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายอาคารชดุ ใน

โครงการ Elements Srinakarin จํานวน 217.4 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 4.7 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

           ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมคีา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหารรวมเทา่กบั 113.0 ล้านบาท  และสาํหรับ

รอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2557 เทา่กบั 64.1 ล้านบาท 

กาํไรสุทธิ 

         สาํหรับงบการเงินรวมประจําปี 2556 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ

เทา่กบั 82.9 ล้านบาท โดยอตัราขาดทนุสทุธิเทา่กบัร้อยละ 24.4 ของรายได้รวม   

 ผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน ปี 2557 กลุม่บริษัท มีผลขาดทนุสทุธิเป็น

จํานวน 17.4 ล้านบาท หรือขาดทนุลดลง      ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลขาดทนุสทุธิในรอบระยะเวลาเดยีวกนั

ของปี 2556 ทัง้นี ้ กลุม่บริษัทมีรายได้สะสมสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ปี 2557 จํานวน 332.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 245.3 จากรายได้ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2556 โดยมีผลมาจากการรับรู้รายได้การโอนกรรมสทิธ์ิ

อาคารชดุของโครงการ อีลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ จํานวน 285.2 ล้านบาท และรายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทนุจากโครงการ Data Center (ประเทศองักฤษ) จํานวน 33.6 ล้านบาท 
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       ปี 2556 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 99.9 ล้านบาท ซึง่ขาดทนุเพ่ิมขึน้จากปี 2555 ท่ีมีผลขาดทนุสทุธิ

เทา่กบั 76.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากต้นทนุการเงิน ต้นทนุการขายและบริหารท่ีเพ่ิมสงูขึน้  อยา่งไรก็ตาม

เน่ืองจากบริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิอาคารชดุ ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 4 ของปี 2556  รวมถึงจะมีผลตอบแทน

จากการลงทนุในตา่งประเทศ ดงันัน้คาดวา่ผลประกอบการจะดีขึน้โดยลาํดบั  

 สาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2557 บริษัท มีผลขาดทนุสทุธิ จํานวน 30.8 ล้านบาท 

หรือขาดทนุลดลงร้อยละ 57 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลขาดทนุสทุธิในรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2556 ท่ีมีผลขาดทนุ

สทุธิจํานวน 71.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตสุาํคญัจากการท่ี บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึน้จากการขายและการโอนกรรมสทิธิ

อาคารชดุของโครงการอีลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ จํานวน 285.2 ล้านบาท  

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

         อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม คิดเป็นร้อยละ -4.0 

และร้อยละ -3.7 ตามลาํดบั   

   
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 6,589.4 ล้านบาท ณ 30 มิถนุายน 2557 โดยสนิทรัพย์ท่ีสาํคญั

ในการประกอบธุรกิจ มดีงันี ้

1)  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมเทา่กบั 89.5 ล้านบาท ประกอบด้วย สว่นของบริษัทจํานวน 

46.0 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลอืจํานวน 43.5 ล้านบาทเป็นของบริษัทยอ่ย 

2)  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเทา่กบั 154.0 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงินมดัจําจา่ยลว่งหน้าในสญัญา

ก่อสร้างโครงการของบริษัท จํานวน 67.3 ล้านบาท 

3)  ท่ีดินและต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง และสาธารณปูโภค สาํหรับโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ 

เทา่กบั 624.4 ล้านบาท  

4)   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน จํานวน 9.7 ล้านบาท ประกอบด้วย ลกูหนีโ้ครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินร์ และภาษี

ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย จํานวน 5.7 ล้านบาท และ 4.0 ล้านบาท ตามลาํดบั 

5)  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ จํานวน 1,204.2 ล้านบาท โดยเป็นสนิทรัพย์โครงการ Data Center ท่ี

ประเทศสหราชอาณาจกัร 

 6) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มมีลูคา่สทุธิเทา่กบั 244.9 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นอาคารระหวา่งก่อสร้าง

สาํหรับโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์  

 7)    สทิธิการเชา่ 

 สาํหรับงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทยอ่ย มีสทิธิการเช่าเทา่กบั 99.3 ล้านบาท ซึง่ประกอบไปด้วยเงิน

จ่ายลว่งหน้า คา่ชดเชย คา่ธรรมเนียมในการโอน และคา่เชา่ในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาท่ีดนิ 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการนัน้ เน่ืองจากในวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้รับโอนสทิธิ

การเช่าจากบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั จากการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั  (ดหูมายเหตปุระกอบงบ

การเงินข้อท่ี 14) โดยมมีลูคา่สทิธิการเช่าตามบญัชี 87.7 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามบริษัทมกีารจา่ยเงินในการรับโอน
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กิจการตามมลูคา่ยตุธิรรมซึง่เกิดจากสทิธิการเช่านีส้ง่ผลให้เกิดสว่นตา่งจํานวน 3,682.0 ล้านบาท จึงบนัทกึไว้ในบญัชี

สทิธิการเชา่ และจา่ยคา่โอนกรรมสทิธ์ิในสทิธิการเชา่ท่ีกรมท่ีดินจํานวน 4.0 ล้านบาท ซึง่บนัทกึเป็นสว่นเพ่ิมจากการ

จ่ายซือ้กิจการ ทําให้สทิธิการเชา่มีมลูคา่รวม 3,775.8 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 

 8)   คา่ความนิยม จํานวน 3,614.4 ล้านบาท ในการรวมธุรกิจแบบย้อนกลบั การคํานวณต้นทนุการรวม

ธุรกิจ เน่ืองจากบริษัทมีราคายตุิธรรมของตราสารทนุท่ีมีหลกัฐานสนบัสนนุท่ีชดัเจนมากกวา่เน่ืองจากเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้จึงใช้มลูคา่ยตุิธรรมของตราสารทนุของบริษัทก่อนการรวมธุรกิจเป็นฐานในการ

คํานวณต้นทนุการรวมธุรกิจ โดยสว่นตา่งของต้นทนุการรวมธุรกิจท่ีสงูกวา่สว่นได้เสยีของผู้ถกูซือ้ทางบญัชีในมลูคา่

ยตุิธรรมสทุธิแสดงเป็นคา่ความนิยม  
                 

(หน่วย : บาท) 
                                        รายการ                                   

จาํนวนเงนิ 

มลูคา่ยตุิธรรมรวมของบริษัท ณ. วนัซือ้กิจการ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

(หุ้นสามญั 2,487,454,629 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.64 บาท)  

4,079,425,592 

 

คา่ใช้จา่ยท่ีปรึกษาในการรวมธุรกิจ                                                                     4,954,760                                                 

ต้นทนุการรวมธุรกิจ ณ วนัซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั 4,084,380,352 

สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีระบไุด้ตามมลูคา่ยตุิธรรมกอ่นวนัซือ้กิจการ 

ของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 148,623,064 

เงินลงทนุชัว่คราว 176,083,647 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 444,046,887 

ดอกเบีย้จ่ายลว่งหน้า 10,424 

สนิค้าคงเหลอื 19,337,155 

ท่ีดินและต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง 492,379,431 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนๆ 26,185,625 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 582,034 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 19,945,251 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 1,354,885 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ดหูมายเหต ุ15) 1,760,757 

เงินมดัจําและอ่ืนๆ 5,925,662 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นๆ (227,658,099) 

เงินมดัจําและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (31,704,350) 

ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้ (1,074,597) 

ตัว๋แลกเงิน (440,000,000) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคท่ีเก่ียวข้องกนั (20,000,000) 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (21,997,144) 

เงินกู้ยืมระยะยาว (103,254,000) 

ภาระผกูพนัและผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (5,055,429) 
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สว่นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ (23,382,784) 

มลูคา่ยตุิธรรมสทุธิ 462,108,419 

หกั สนิทรัพย์สทุธิท่ีเกิดจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (วนัท่ีขาย 15 ตลุาคม พ.ศ. 

2556) 

(7,896,165) 

คา่ความนิยม 3,614,375,768 

 

สภาพคล่อง 

บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2557 2556 และ 2555 เทา่กบั 1.5 เทา่ 2.3 เทา่ และ 9.7 เทา่ ตามลาํดบั 

และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเทา่กบั 0.4 เทา่ 0.5 เทา่ และ 1.1 เทา่  ตามลาํดบั      

ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 275.89 

ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ เทา่กบั 1,140.7 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่ใช้ไปสาํหรับการซือ้ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ทัง้นีบ้ริษัทมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน 1,267.1 ล้านบาท ทําให้มเีงินสด

และรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 149.6 ล้านบาท 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

  งบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทมหีนีส้นิหมนุเวียน 1,009.1 ล้านบาท และมี

หนีส้นิไมห่มนุเวียนในงบการเงินรวม 731.7 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินทนุจากกิจกรรมการจดัหาเงิน โดยมเีงินสดรับ

จากการ ออกตัว๋แลกเงินจํานวน 230.0 ล้านบาท เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ

จํานวน 69.0 ล้านบาท เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินตา่งประเทศ จํานวน 627.1 ล้านบาท  

เงินสดรับการการกู้ยืมระยะสัน้จํานวน 90.0 ล้านบาท และเงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ จํานวน 442.5 ล้านบาท   

 สว่นของผู้ ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เทา่กบั 4,848.6 ล้านบาท  

ประกอบด้วย ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 7,336.3 ล้านบาท สว่นตา่กวา่มลูคา่หุ้น  (1,652.5) ล้านบาท  

สว่นปรับปรุงทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั (732.9) ล้านบาท  ขาดทนุสะสม  (105.2) ล้านบาท และองค์ประกอบ

อ่ืนของสว่นของเจ้าของ 2.9 ล้านบาท โดยผลขาดทนุสะสมท่ีเกิดขึน้มาจากผลขาดทนุสะสมของบริษัท แลนด์มาร์ค            

ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั ก่อนการควบรวมธุรกิจ และรวมกบัผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัท่ี 15 

พฤษภาคม จนถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

 สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ   สว่นของผู้ ถือหุ้น ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2557 เทา่กบั  4,903.3  ล้านบาท  ประกอบด้วย ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 7,336.3 ล้านบาท 

สว่นตา่กวา่มลูคา่หุ้น  (1,652.5)  ล้านบาท ขาดทนุสะสม (780.4) ล้านบาท และองค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 

(0.1)   ล้านบาท    

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

บริษัทมีรายได้หลกัจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้ ผลประกอบการของบริษัท จะขึน้อยูก่บัช่วงของ

การรับรู้รายได้อนัเน่ืองมาจากการโอนกรรมสทิธ์ิจากโครงการตา่งๆของบริษัท อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ขยายการลงทนุ
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รายการรายการข้อมลูข้อมลูของบริษัทของบริษัท  สิน้สดุวนัที่ สิน้สดุวนัที่ 3300  มิถนุายนมิถนุายน  22555577                                    

 
ในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีจะสามารถก่อให้เกิดรายได้อยา่งตอ่เน่ือง เช่นโครงการ Data Center ท่ีประเทศสหราช

อาณาจกัร รวมถงึโรงแรม จํานวน 2 โรงแรมในโครงการแลนด์มาร์ควอเตอร์ฟร้อนท์ นอกจากนีปั้จจยัสาํคญัอ่ืนๆท่ีมี

ผลกระทบตอ่รายได้ในอนาคตของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในแตล่ะชว่งเวลา  ภาวะการแขง่ขนั 

รวมถงึต้นทนุการกอ่สร้าง เป็นต้น  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสาํหรับปี 2557 

 

บริษัท และบริษัทในเครือ มีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ 

สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็น ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2557 ของบริษัท จํานวน 4.1 ล้านบาท 

 

 

สว่นท่ี 3 หน้า 70 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556                                      

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ 

ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั  

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว และบริษัท

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ี

มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายดาํรงชยั กิตติประภสัร์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือ

ช่ือของนายดาํรงชยั กิตติประภสัร์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว

ข้างต้น 

 

 ช่ือ-สกลุ              ตําแหนง่       ลายมือช่ือ 

 

 

1. นายเบน เตชะอบุล         กรรมการ                       ............................................................... 

 

2. นายสดาวธุ เตชะอบุล                    กรรมการ                      ............................................................... 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

 ช่ือ-สกลุ              ตําแหนง่       ลายมือช่ือ 

 

1. นายดาํรงชยั กิตติประภสัร์            กรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร  ............................................................... 

สว่นที่ 4 หน้า 120 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2557                                     

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
− ประธานกรรมการ  
 

67 - Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 7/2556 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรผู้บริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 
14/2555 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร
วิทยาลยัการตลาด รุ่นที่ 14/2555 

-  ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ประวตัิศาสตร์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ Michigan State 
University, USA 

-  ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
Humanities จาก Schiller 
International University 

-  ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไมมี่ ไมมี่ 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

 
2555 - ปัจจบุนั 

 
2553 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 

 
2550 - ปัจจบุนั 
2546  - 2549 

 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริษัท และกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์
เอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร และ
เอกอคัรราชทตู  ณ กรุงดบัลิน 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์้ จํากดั 
บริษัท บางจากปิโตรเล่ียม จํากดั (มหาชน) 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
บริษัท สปอร์ตแอนด์รีครีเอชัน่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จํากดั 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
หอการค้าองักฤษ 
กระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 
 

2. 
 

นายสดาวธุ  เตชะอบุล 
− รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 

61  - ประกาศนียบตัรผู้บริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 
12/2554 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น
ที่  6 6 /2550  ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม

13.25 บิดาของนายเบน 
เตชะอบุล 

ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ชมรมส่งเสริมการค้าสมัพนัธ์ระหว่างประเทศจีนกับ
นานาชาติ (องค์กรของสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั 
บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากดั 

เอกสารแนบ 1 หน้า 121 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2557                                     

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

นายสดาวธุ เตชะอบุล 
(ตอ่) 
 
 
 
 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

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

-  ประกาศนียบตัร Commerce 
Davis School, Brighton, UK 

 

 
2553 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552   -  2555 

 
2551 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 

 
2551 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 
2547 -  2556 
2537 - ปัจจบุนั 

 
นายกสมาคม 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

(มหาชน) 
สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย 
บริษัท ซินเสียนเยอะเป้า จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท แกรนด์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ 
จํากดั 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั  
บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั 
บริษัท บ้านไร่เตชะอบุล จํากดั 
บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จํากดั 
บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั  
บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายศภุกร พลกลุ 
− ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
− ประธานกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
− กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 

 

55 -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
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) รุ่นท่ี 13/2554  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-  ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมาย
มหาชน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั 
2549 - 2556 
 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
2544 - ปัจจบุนั 
2543 - ปัจจบุนั 
2540 - 2556 
2539 - 2556 
2537 - 2556 
2532 - 2556 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและอปุนายก 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั 
 
บริษัท.ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากดั 
สมาคมอสัสมัชัญ (สมาคมศิษย์เก่าอสัสมัชญั) 
บริษัท สวนปาล์มฟาร์มนก จํากดั 
บริษัท รีเลติง้ บิสซิเนส จํากดั 
บริษัท บ้านเกาะริมนํา้ จํากดั 
บริษัท ไทยเน็กซ์ จํากดั 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 
 

4. พล.ต.ต.วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี 
− กรรมการตรวจสอบ  
− กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 
− กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

55 -   ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 86/2553 

    Role of The Compensation 
Committee (RCC) รุ่นท่ี 13/2554 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์  

-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 
 

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั 
 2556 - ปัจจบุนั 

 
 2555 - 2556 

 
 2554 - 2555 

 
 2554 - ปัจจบุนั 
 2554 –2556 
 2554 - 2556 

ปัจจบุนั 
 

 2553 - 2554 
 
 

 2552 - 2553 
 

กรรมการตรวจสอบ 
รองผู้บญัชาการ ผู้บงัคบับญัชา
ตํารวจภธูร ภาค 4 
รองผู้บญัชาการ สํานกังาน
คณะกรรมการข้าราชการตาํรวจ 
รองผู้บญัชาการ ผู้บงัคบับญัชา
ตํารวจภธูรภาค 8 
กรรมการ 
ที่ปรึกษากฎหมาย และการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
รองผู้บญัชาการ สํานกังานตํารวจ
แหง่ชาติ ผู้บงัคบับญัชาตํารวจภธูร
ภาค 1 
รองผู้บญัชาการ สํานกังาน
งบประมาณและการเงิน  

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 
 
สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 
 
สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 
 
บริษัทหลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ปอแก้ว วิศวกรรม จํากดั 
บริษัท ไทยฮัว้ยางพารา จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ฟูสิน อตุสาหกรรมการเหมืองแร่ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
สํานกังานตํารวจแห่งชาติ      
 
 
สํานกังานตํารวจแห่งชาติ                         

5. นายช ูเฟ็ง เช 
− กรรมการตรวจสอบ 
− กรรมการอิสระ 

 
 

46 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) รุ่น
ที่ 123/2552 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

ไมมี่ ไมมี่ 
 
 
 

ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท มาร์จินอล จํากดั 

6. นายกวินธร อตัถากร 
− กรรมการอิสระ 

 

39 -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
Director Certification 
Program(DCP) รุ่นที่ 123/2552 

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อาร์ทลิงค์ จํากดั 
มลูนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ–ท่านผู้หญิงแส อตัถา
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2557                                     

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 
 
นายกวินธร อตัถากร  
(ตอ่) 
 
 
 
 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 
2549 - 2553 

 
 

 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 

กร เพ่ือการศกึษาและวิจยั 
บริษัท โอโซน เทคโนโลยี จํากดั 
 
 

7. นายเบน เตชะอบุล 
− กรรมการ 
− กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 
− ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 123/2552  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

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

18.99 บตุรของ 
นายสดาวธุ   
เตชะอบุล 

ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2551 -  2553 

 
2555 - ปัจจบุนั 
2549 -  2553 
2549 -  2553 
2549 -  2553 
2548 -  2553 
2548 -  2553 
2548 -  2553 
2548  - 2553 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั 
บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ 
จํากดั 
บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั 
บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั 
บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท สินปารมี จํากดั 
บริษัท บ้านไร่เตชะอบุล จํากดั 
บริษัท โปรฟิท เวนเจอร์ จํากดั 
บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั  
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั 
บริษัท เอเซีย โซน เวนเจอร์ จํากดั  
บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั 
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 
 
 

8. 

 
 
 
นายจิรศกัดิ์  ผ่องหทยักลุ 
− กรรมการ 

 
 
 

43 

 
 
 
-   ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 89/2554 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

-   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

 
 
 

3.85 

 
 
 

ไมมี่ 

 
 
 

ปัจจบุนั 

 
 
 
กรรมการ 

 
 
 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 

9. พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ  
ลวณะมาลย์ 
− กรรมการอิสระ 

 

61 -   ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารศา
สตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ 

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั 
2555 
2554 
2552 
2551 

กรรมการ 
รองผู้บญัชาการทหารอากาศ 
เสนาธิการทหารอากาศ 
รองเสนาธิการทหารอากาศ 
ผู้ชว่ยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่าย
ยทุธบริการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
กองทพัอากาศ 
กองทพัอากาศ 
กองทพัอากาศ 
กองทพัอากาศ 

10. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย 
− กรรมการ 
− กรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

พฒันาธรุกิจ 

33 -  ปริญญาโท สาขา MBA Imperial 
College London 

-  ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ University College 
London 

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั 
 
2553 - 2556 

2552 
2548 - 2551 

กรรมการและกรรมการผู้จดัการฝ่าย
พฒันาธรุกิจ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
Business development 
Strategy, Merger & Acquisitions 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
Credit Suisse 
Citigroup 

11. นายฉัตรชยั  
ชอ่ดอกรัก 
− เลขานกุารบริษัท  
− รองกรรมการผุ้จดัการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

31 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา 
Business Modeling and 
Analysis มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 - ปัจจบุนั 
 
2552 -  2555 

2552  
 
 

รองกรรมการผุ้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ที่ปรึกษาการเงิน 
 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ออสสิริส จํากดั 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 

12. นางสาวจริยกรณ์  
โสดาธันยพฒัน์ 
− รองกรรมการผู้จดัการ 

55 - ปริญญาตรีบริหารการจดัการ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั 
 

2550 - 2555 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงาน
โครงการ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน  
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

สายงานโครงการ 
 13. นางสาวอรสรวง 

สธีุรสกลุ 
− รองกรรมการผู้จดัการ

ฝ่ายปฏบิตัิการ 
 

45 
 

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

ไมมี่ ไมมี่ 2557-ปัจจบุนั 
2553-2557 
2542-2552 

รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
ผู้จดัการโครงการอาวโุส 
ผู้จดัการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัท เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

14. นางสาวขวญัฤดี   
มณีวงศ์วฒันา 
− ผู้ อํานวยการสว่นงาน

การตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ 

37 - Master of Communications 
  Fort Hays State University, USA 

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั 
 

2556 
2549 - 2556 

 
 

ผู้ อํานวยการสว่นงานการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 
รองผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายสื่อสาร 
องค์กร 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ค ูเด ทา (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทย่อย 

LH LWH LWR LURH BCEGCE CGDD CGDDP APUK 

1. นายวกิรม  คุ้มไพโรจน์ D         

2. นายสดาวธุ  เตชะอบุล  VD  d d d  d d  

3. นายเบน  เตชะอบุล d, CEO d d d d d d d  

4. นายจิรศกัดิ์  ผอ่งหทยักลุ  d         

5. นายกวินธร  อตัถากร  d         

6. นายศภุกร  พลกลุ  A, ID         

7. นายช ูเฟ็ง เช  a, ID         

8. พล.ต.ต. วีรพงษ์  ช่ืนภกัด ี  a, ID         

9. พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย์ ID         

10. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย d, x         

11. นายจเรรัฐ  ปิงคลาศยั  d         

12. นายทรงวธุ  เวชชานเุคราะห์ d         

13. นายธิติพทัธ์ อดิลกัษณ์ธราดล x         

14. นางสาวจริยกรณ์ โสดาธนัยพฒัน์ x         

15. นายดํารงชยั  กิตติประภสัร์ x      d d  

15. นางสาวสนุนัทา เตชะธโนปจยั x         

16. นายทอมมี่ เตชะอบุล   d d d     
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รายชื่อ บริษัท 
บริษัทย่อย 

LH LWH LWR LURH BCEGCE CGDD CGDDP APUK 

17. นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก       d   

18. Mr. Simon Tyrrell        d  

19. Mr. Andrew Barclay        d  

20. Ms. Nicole McMahon        d  

21. Anson Limited         d 

22. Cabot Limited         d 

หมายเหตุ D = ประธานกรรมการ  VD = รองประธานกรรมการ d = กรรมการ   ID = กรรมการอิสระ  

  A = ประธานกรรมการตรวจสอบ   a = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   x = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
ผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

น.ส. อัญชลี  ศรีวิวัฒน์กุล 

ผู้จัดการอาวุโส สาํนักตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวัติการทาํงาน 

 ปีท่ีทํางาน บริษัท ตําแหนง่ 

ปี 2549 – ปัจจบุนั บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการอาวโุส สาํนกัตรวจสอบภายใน  

  และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2549 – 2556 บริษัท เอ – โฮสต์ จํากดั (บริษัทแกน) ผู้ตรวจสอบภายใน (ดาํเนินการในนาม CGD) 

 และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2545 – 2549 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

ปี 2544 – 2545 บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากดั พนกังานบญัชี 

ปี 2540 – 2544 เครือเจริญโภคภณัฑ์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

ประวัติการฝึกอบรม 

• ปี 2547 การตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้สอบภายในรับอนญุาตสากล  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปี 2547 ISO 17799/BS 7799 The Essentials of Information Security Management 

BSI Management Systems 

• ปี 2546 Internal Quality Audit (ISO 9001 : 2000) 

สถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาต ิ
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