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ส่วนที่ 1 หน้า 1 

การประกอบธรุกจิ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 
 ประวตัคิวามเปน็มาและพฒันาการที่สาํคญัของ CGD  

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ดราก้อน วัน จํากัด (มหาชน) เร่ิมดําเนิน
ธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 เป็นต้นมา อันเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างทางการเงินและนโยบายอื่นๆของบริษัท 
พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจจากเดิมซึ่งประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า รวมถึงเปลี่ยนชื่อบริษั ทจาก 
บริษัท ไดอาน่าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัท ดราก้อน วัน จํากัด (มหาชน) เม่ือเดือนมิถุนายน 
2549 โดยได้ยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2550  

ในปี 2552 บริษัทได้มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงการการบริหารโดยมี นายเบน เตชะ
อุบล เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และดํารงตําแหน่งกรรมการ ประกอบกับบริษัทได้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อ
รองรับการขยายฐานธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน
เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินเปล่าจํานวน 2 แปลงซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ มีเนื้อที่รวม 13-89 ไร่ 
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2553 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2553 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเบน เตชะอุบล 
เป็นกรรมการผู้จัดการ และอนุมัติการพัฒนาโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ โครงการ 1 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในแบบอาคารชุดพักอาศัย บนที่ดินของบริษัท 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2553 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย  

1) การเข้าซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer – EBT) จากบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อป
เม้นท์ กรุ๊ป จํากัด (“LDG”) ซึ่งระดมเงินทุนในการทํารายการโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ
จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น LDG ได้แก่ 1) นายสดาวุธ เตชะอุบล 2) นายบี เตชะอุบล 3) นายเบน     
เตชะอุบล 4) นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา 5) นายทอมม่ี เตชะอุบล และ 6) นางสาวจุรีพร กวีวิโรจน์กุล และ 

2) การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ในโครงการ 2-4    
โดยในวันที่ 19 มกราคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2554 มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการ 1) และ 

2) ดังกล่าว  โดยภายหลังการเข้าทํารายการ กลุ่มผู้ถือหุ้น LDG จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ เนื่องจากในการ
เข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายการจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) ซึ่งบริษัทจะต้องยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จึงได้มีการปรับปรุงงบการเงินของ LDG ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียน และเม่ือมีการปรับปรุงแล้วพบว่า มีความแตกต่างจากงบการเงินที่บริษัทนําเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 บริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2554 ขึ้นเม่ือวันที่ 
13 กันยายน 2554 เพื่อเสนอข้อมูลภายหลังการปรับปรุงงบการเงินดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติอีกคร้ังให้เข้าซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT) จาก LDG ซึ่งระดมเงินทุนในการทํารายการโดยการออกหุ้น
เพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น LDG 

การ EBT จะแล้วเสร็จได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า มีการจองซื้อหุ้นและชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ CGD โดยกลุ่มผู้ถือหุ้น
เดิมของ LDG จํานวน 3,700 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท แต่เนื่องจากขั้นตอนและการดําเนินการเกี่ยวกับ EBT มี
เอกสารต้องจัดทําปริมาณมากและต้องติดต่อกับหน่วยงานหลายฝ่ายของทั้ง CGD และผู้ถือหุ้นเดิมของ LDG ประกอบ
กับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนมีวงเงินสูง จึงไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม    
ผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2554 ตามหลักเกณฑ์การได้รับการผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
ทั้งหมด โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ดังนั้น จึงได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555    
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2556 เพื่อยืนยันมติ
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อนุมัติผ่อนผันให้กลุ่มผู้ถือหุ้น LDG ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทที่เหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่ต้องทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายใต้เงือ่นไขเดิมท่ีเคยได้รับการผ่อนผันตามมติ Whitewash 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG เสร็จสมบูรณ์ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
ของ LDG ได้จองซื้อและชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 3,700 ล้านหุ้น มูลค่า 3,700 ล้านบาท โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
7,557,772,720 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,557,772,720 หุ้น และทุนชําระแล้ว 6,187,454,629 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 6,187,454,629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ดํารงตําแหน่งเป็นประธาน
กรรมการ และมีนายเบน เตชะอุบล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกลุ่มของนายเบน เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ซึ่งถือหุ้นรวมกันจํานวน 4,153,680,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.13 ของทุนชําระแล้วของบริษัท 

การซื้อและรับโอนกิจการจาก LDG นี้ มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นการจดทะเบียนโดย
อ้อม (Backdoor Listing) โดยบริษัทได้ยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและกําหนดให้เร่ิมซื้อ
ขายเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

วันที่ 3 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2556 อนุมัติจําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ-
โฮสต์ จํากัด เนื่องจากต้องการเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2556 อนุมัติการลงทุนซื้อ Data Center 
พร้อมที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยจัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากัด และ
บริษัทย่อย เพื่อถือครองกรรมสิทธิ์ใน Data Center มูลค่า 20.5 ล้านปอนด์สเตอริง ซึ่ง Data Center มีผู้เช่าตาม
สัญญาเช่าระยะยาว โดยมีอายุสัญญาเช่าคงเหลือ 20 ปี ทั้งนี้ เป็นการขยายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นอกประเทศ
ของบริษัทเป็นโครงการแรก ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอในระยะ
ยาว โดยบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ Data Center เรียบร้อยเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

ทั้งนี้ นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทอย่างสมํ่าเสมอในระยะ
ยาว โดยบริษัทได้กําหนดสัดส่วนของรายได้จากการพัฒนาโครงการในอัตรา ร้อยละ 60 ของรายได้ และจากโครงการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทอย่างสมํ่าเสมอในระยะยาวในอัตราร้อยละ 
40 ของรายได ้

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 10,081,725,498บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
10,081,725,498 หุ้น และทุนชําระแล้ว 7,336,294,461 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,336,294,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยมีนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ และมีนายเบน เตชะอุบล เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยนายเบน เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นรวมกันจํานวน 1,325,693,333 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.07 ของทุนชําระแล้วของบริษัท 

 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
ป/ีเดอืน เหตกุารณ์สาํคญั 

2555 
เมษายน 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 อนุมัติยืนยันมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
2/2554 ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายเบน เตชะอุบล นายบี เตชะอุบล นายทอมม่ี     
เตชะอุบล นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา และนางสาวจุรีพร กวีวิโรจน์กุล (“กลุ่มผู้ถือหุ้น LDG”) 
รวมถึงมติอนุมัติการผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น 
LDG อันเนื่องมาจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 
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ป/ีเดอืน เหตกุารณ์สาํคญั 
2556 
มกราคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 
 
 
 
 
มิถุนายน 
 
กรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 อนุมัติยืนยันมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2555 ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายเบน เตชะอุบล นายบี เตชะอุบล นายทอมม่ี    
เตชะอุบล นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา และ นางสาวจุรีพร กวีวิโรจน์กุล (“กลุ่มผู้ถือหุ้น LDG”) 
รวมถึงมติอนุมัติการผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น 
LDG อันเนื่องมาจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2556 อนุมัติออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะส้ันวงเงิน
ไม่เกิน 650 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี    
โดยเสนอขายเป็นคราวๆ ไป เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ   
การลงทุน และ/หรือชําระหนี้คืน (หากมี) โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น      
ผู้กําหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินดังกล่าว 

- บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ และกลุ่มผู้ถือหุ้น LDG ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชําระค่าหุ้นให้บริษัทจํานวน 
3,700 ล้านหุ้น มูลค่า 3,700 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับโอนโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟ
ร้อนท์ และสิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมหรูระดับห้าดาวจํานวน 2 
โครงการ และคอนโดมีเนียมสําหรับลูกค้าระดับไฮเอนด์ 1 โครงการ 

- ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติและรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์          
เอ็ม เอ ไอ โดยกําหนดวันเร่ิมซื้อขายเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2556 อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุน้ร้อยละ 
99.99 ของทุนชําระแล้วไดแ้ก ่
1) บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญ จํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
2) บริษัท บีซีอีจี คันทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2556 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ได้แก่ 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากัด บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟรอ้นท์ เรสซิ
เด้นสซ์ จํากัด และบริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากัด จากทุนจดทะเบียน 
บริษัทละ 200 ล้านบาท เป็นบริษัทละ 50 ล้านบาท เท่ากับจํานวนค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2556 อนุมัติจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 83.64 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 
5,018,570 หุ้น ให้แก่ บริษัท อาเคเดีย เอเชีย จํากัด ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท ในมูลค่า 100,000,000 บาท 

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2556 อนุมัติ 
1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยัง 
ไม่ได้ออกจําหน่าย จาก จํานวน 7,557,772,720 บาท บาท เป็น จํานวน 6,982,294,461 บาท 
โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จําหน่าย จํานวน 575,478,259 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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ป/ีเดอืน เหตกุารณ์สาํคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 
 
 
พฤศจิกายน 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 6,982,294,461 บาท เป็น 7,482,294,461 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยราคาเสนอขายหุ้นจะคํานวณ
โดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนด
ราคาเสนอขายแต่ละคร้ัง (“ราคาตลาด”) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เข้าเกณฑ์ราคาต่ํา 
และไม่ต่ํากว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องดําเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 
(สิบสอง) เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้น ซึ่งจะเป็นการเสนอขายคร้ัง
เดียว หรือหลายคร้ังก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน เพื่อให้บริษัทฯ 
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2556 อนุมัติอนุมัติย้ายที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ไปที่ 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2556 อนุมัติการลงทุนซื้อที่ดินและอาคาร Data 
Center ในประเทศสหราชอาณาจักร เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออก/
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลอนดอน และมีผู้เช่าสินทรัพย์อยู่ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด มูลค่าราคาซื้อขาย 20.5 ล้านปอนด์ จาก Mervey Bay Limited 
(BVI) ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

2557 
มกราคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ ์
 
 

 
 
 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2557 อนุมัติเรือ่งต่อไปนี ้
1) เพิ่มทุนในบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด 146 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
1,000,000 บาท เป็น 147 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 14,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท   
2) จําหน่ายหุ้นของบริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด บริษัท แลนด์มาร์ค 
วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากัด และบริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น    รีสอร์ท โฮเต็ล จํากัด 
จํานวนหุ้นบริษัทละ 999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99  ให้แก่บริษัท แลนด์มาร์ค โฮล
ดิ้งส์ จํากัด เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัทรองรับการพัฒนาโครงการแลนด์มาร์ค วอ
เตอร์ฟร้อนท์ เป็นจํานวนเงิน 149,999,700 บาท 
3) จําหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ ในหมวดบัญชีอาคาร
ระหว่างก่อสร้างให้แก่บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด จํานวนเงิน 238,079,654.07 บาท 
โดยดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 

- ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2557 มีมติอนุมัติให้ขยายวงเงินการออกตั๋วเงินระยะส้ันจาก 
65: ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2557 มีมติอนุมัติพิจารณาออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะ
สั้น วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนในวงจํากัด และเสนอขายให้บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน โดยเสนอขายให้แก่ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด (“MFH”) บริษัทย่อยของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“MFC”) 
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ป/ีเดอืน เหตกุารณ์สาํคญั 
กรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กันยายน 
 
 
 
ตุลาคม 
 
ธันวาคม 
 

- ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 มีมติอนุมัติ ดังนี้ 
1.) ออกและการเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่น
ในอัตราที่เทียบเท่า  
2.) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 3 (“CGD-W3”) 
จํานวนไม่เกิน 2,445,431,487 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 
หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)  
3.) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) ให้แก่
บุคคลในวงจํากัด  
4.) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 2,745,431,487 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
7,336,294,461 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,081,725,948 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 2,745,431,487 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
5.) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,445,431,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ   
ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551  

-  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท เข้าทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้อยู่ ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Development) ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & 
Construction) ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 

-  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 12/2557 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท เจ้าพระยา เอสเตต 
เรสซิเด้นซ์ จํากัด เพื่อเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

-  เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2557 ของบริษัทย่อยทางอ้อม (ถือ
หุ้นผ่านบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด) ของแต่ละบริษัทได้มีมติให้เลิกบริษัทย่อยแต่ละบริษัท
คือ บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 
โฮเต็ล จํากัด และ บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 
ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท 
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการชําระบัญชี 
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ทั้งนี้ โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 เป็นดงัต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั บซีอีจี ีคนัทรี ่กรุป๊ เอน็จเินยีริง่ 
จาํกดั  

  
บรษิทั แลนดม์าร์ค โฮลดิง้ส ์จาํกดั  

 
 

บรษิทั ซจีดี ีดาตา้ จาํกดั  
(เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง แหง่สาธารณรฐั

ประชาชนจนี)  
 

บรษิทั เอพยีเูค จาํกดั 

(ดนิแดนอาณานคิมองักฤษเกริน์ซยี)์  
 
 

บรษิทั แลนดม์าร์ค วอเตอรฟ์รอ้นท ์โฮเตล็ จาํกัด 

 

บรษิทั แลนดม์าร์ค วอเตอรฟ์รอ้นท ์เรสซเิดน้ท ์
จาํกดั  

  
บรษิทั แลนดม์าร์ค เออรเ์บริน์ รีสอรท์ โฮเตล็ จาํกดั 

 

บรษิทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซเิดน้ซ ์จาํกดั  
 

บรษิทั ซจีดี ีดจิติอล พารท์เนอร์ส จาํกดั   

(สาธารณรฐัมอรเิชยีส)  
 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้ เป็น 2 
ส่วนได้แก่  

(1)  ธุรกิจการพัฒนาโครงการ  
(1.1) ธุรกิจพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ 

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ และอาคารชุดคอนโดมิเนียมโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ํา
เจ้าพระยา ซึ่งดําเนินงานโดย CGD และ LH ตามลําดับ  

(1.2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งดําเนินงานโดย LH  

(2)  ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
บริษัทได้เข้าลงทุนใน Data Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยลงทุนผ่านบริษัท 

ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย Data Center มีผู้เช่าอยู่ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
พื้นที่เช่าทั้งหมด และโครงการ Data Center ได้สร้างผลตอบแทนที่ดี และสร้างรายได้อย่างสมํ่าเสมอจากค่าเช่าตาม
สัญญาที่มีระยะเวลาสัญญาเช่าอีกประมาณ 20 ปี 

 
เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ตามงบเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

บรษิทัยอ่ย โครงการทีด่าํเนนิงาน 
ทนุชาํระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
เงนิลงทนุ 
(รอ้ยละ) 

วธิรีาคาทนุ
(ลา้นบาท) 

บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟรอ้นท ์
เรสซิเด้นซ ์จํากัด 

- 50.00 
 

99.99 
 

49.99 
 

บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟรอ้นท ์
โฮเต็ล จํากัด 

- 50.00 99.99 49.99 

บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น  
รีสอร์ท โฮเต็ล จํากัด 

- 50.00 
 

99.99 
 

49.99 
 

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด โครงการเจ้าพระยา 
เอสเตต 

147.00 
 

99.99 146.99 
 

บริษัท บีซีอีจี คันทรี ่กรุ๊ป เอน็จิ
เนียริ่ง จาํกัด 

- 1.00 
 

99.99 0.99 
 

บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากัด Holding Company 139,::9,673 
ดอลล่าร์ฮ่องกง 

100.00 139,::9,673 
ดอลล่าร์ฮ่องกง 
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บรษิทัยอ่ย โครงการทีด่าํเนนิงาน 
ทนุชาํระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
เงนิลงทนุ 
(รอ้ยละ) 

วธิรีาคาทนุ
(ลา้นบาท) 

บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส 
จํากัด  

Holding Company 17,921,281 
ดอลล่าร์สหรัฐ 

100.00 17,921,281
ดอลล่าร์สหรัฐ 

บริษัท เอพียูเค จํากัด Data Center 17,880,081 
ดอลล่าร์สหรัฐ 

100.00 17,880,081 
ดอลล่าห์สหรัฐ 

 
ทีด่นิและตน้ทนุโครงการระหวา่งกอ่สร้าง 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ประกอบดว้ย 
โครงการอลิเีมน้ท ์ศรนีครนิทร์ 

 ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 56) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 57) 

หน่วย 

ที่ดินบนถนนศรีนครินทร์  เป็นเจ้าของ 299.11 299.11 ล้านบาท 
ค่าก่อสร้างอาคาร เป็นเจ้าของ 368.29 739.26 ล้านบาท 
ค่าออกแบบโครงการ เป็นเจ้าของ 16.50 16.50 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายอืน่ในโครงการ เป็นเจ้าของ 37.79 42.79 ล้านบาท 
ค่าสาธารณูปโภค เป็นเจ้าของ 43.69 53.23 ล้านบาท 
ค่าเฟอร์นิเจอร ์ เป็นเจ้าของ 31.59 59.54 ล้านบาท 
ต้นทุนการกู้ยืม  11.85 15.72 ล้านบาท 
รวม 808.82 1,226.15 ล้านบาท 

 
โครงการเจา้พระยา เอสเตต 

 ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 56) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 57) 

หน่วย 

ค่าก่อสร้างอาคารชุด เป็นเจ้าของ 52.79 295.83 ล้านบาท 
ค่าออกแบบโครงการ เป็นเจ้าของ 7:.43 78.15 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายอืน่ในโครงการ เป็นเจ้าของ 27.92 58.74 ล้านบาท 
รวม 151.14 432.72 ล้านบาท 

 
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด และ บริษัท ไทยประเมิน
ราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากัด เพื่อทําการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินผืนดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะโดยผู้
ประเมินได้พิจารณาใช้หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย ผลการประเมินมูลค่า มีดังนี้ 

(1) รายงานของ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ประเมินมูลค่าสิทธิการ
เช่าที่ดินดังกล่าวเท่ากับ 4,155 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามการประเมินด้วยวิธีคํานวณมูลค่าคงเหลือ (Residual 
Approach) 
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(2) รายงานของ บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากัด ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554ประเมิน
มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเท่ากับ 4,451 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามการประเมินด้วยวิธีรายได้ (Income 
Approach) 
 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทจะมีเงินลงทุนทางตรงในบริษัทย่อยรวม 4 บริษัท ได้แก่  
1) บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด  
2) บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และ  
3) บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากัด   
4) บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด  
บริษัทจะมีเงินลงทุนทางอ้อมในบริษัทย่อยรวม 5 บริษัท ได้แก่  
1) บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด  
2) บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากัด  
3) บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากัด 
4) บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จํากัด 
5) บริษัท เอพียูเค จํากัด 
ทั้งนี้ในการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่มากพอให้บริษัทสามารถเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางของธุรกิจได้นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทที่ลงทุนตามความเหมาะสม   

 
โครงสรา้งรายได ้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได ้
(ลา้นบาท) 

2555 2556 2557 

จาํนวนเงนิ รอ้ยละ จาํนวนเงนิ รอ้ยละ จาํนวนเงนิ รอ้ยละ 
รายได้จากการขายอาคารชุด - - 118.78 72.06 546.38 87.49 

รายได้จากการบริการ - - - - 6.67 1.07 
รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ :.16 :.70 1.39 :.85 34.37 5.50 
รายได้อื่น 1.13 5.11 :.78 :.47 1:.47 1.68 
เงินปันผลรับ 13.55 60.96 - - - - 
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน   5.07 3.08   
กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบรษัิทย่อย   34.63 21.:1   
กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 7.14 32.11 4.13 2.50 4.76 :.76 
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว :.25 1.12 :.05 :.:3 21.83 3.50 

รวมรายได ้ 22.22 1:: 164.83 1:: 624.48 1:: 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

2.2  เปา้หมายการดาํเนนิธรุกจิ  
บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ โดยปัจจุบันมีโครงการสําหรับการ

พัฒนาอยู่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารชุดอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ และโครงการเจ้าพระยา เอสเตต ซึ่ง
ประกอบด้วย อาคารชุดที่พักอาศัย และ โรงแรมซึ่งบริหารจัดการโดย Chain จากต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่ง
บริษัทตั้งสัดส่วนรายได้สําหรับการพัฒนาโครงการอยู่ที่ 60% ของรายได้ทั้งหมด และ 40% จะมาจากการลงทุนต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทอย่างสม่ําเสมอ
ในระยะยาว  

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทจะเน้นการสร้างแบรนด์ของบริษัทให้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นที่
รู้จักในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และเป็นที่รู้จักเป็นการทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดตัวโครงการ
เจา้พระยา เอสเตต และโครงการต่าง ๆ ของบริษัทที่จะมีขึ้นในปี 2557  

รายได ้
(ลา้นบาท) 

ดาํเนนิการ
โดย 

2555 2556 2557 

จาํนวนเงนิ รอ้ยละ จาํนวนเงนิ รอ้ยละ จาํนวนเงนิ รอ้ยละ 
รายได้จากการขายอาคารชุด บริษัท - - 118.78 88.68 546.38 65.48 

รายได้จากการบริการ บริษัท - - - - 6.67 :.80 

รายได้ค่าเชา่จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน 

APUK     79.30 9.50 

รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ บริษัท   1.38 1.03 2.06 0.24 
 LH     0.09 0.01 
 LURH   0.01 0.01   
 APUK     0.06 0.01 
รายได้อื่น บริษัท   0.54 0.40 3.72 0.44 
 LH     0.21 0.03 
 LURH 0.21 87.5     
 LWH 0.02 4.17     
 LWR 0.02 8.33   0.06 0.01 
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

APUK     166.71 19.98 

กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัท   5.07 3.79 (6.11) (0.73) 
 LH     0.17 0.02 
 LURK   0.1: 0.07 0.42 0.05 
 APUK   1.87 1.40 (1.87) (0.22) 
 HK     7.60 0.91 
กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 

   2.85 2.12   

กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว บริษัท   3.3: 2.46 4.77 :.57 
 LH     2.25 0.27 
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ชั่วคราว 

บริษัท   :.:5 :.:4 21.83 2.62 

 LH     0.12 0.01 
รวมรายได ้  0.24 1:: 133.95 1:: 834.44 100 
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2.3  การประกอบธรุกจิแตล่ะสายผลติภณัฑ ์ 
บริษัทดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ ธุรกิจการพัฒนาโครงการ และธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ก. ธุรกิจพัฒนาโครงการ 
บริษัทดําเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด (“LH”) โดยมีโครงการซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินงาน 2 โครงการ 
ได้แก่ โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ และโครงการเจ้าพระยา เอสเตต ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  
รายละเอียดโครงการ 

ท่ีต้ังโครงการ ซอยสุภาพงษ ์1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่โครงการ 13 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา  
พื้นที่ขาย 46,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จาํนวน 7 อาคาร ซึ่งมีลักษณะเปน็ห้องชุดเพือ่พักอาศัยแบบ 

1-2 ห้องนอน และเพื่อการพาณชิย์ รวม 1,063 ยนูิต  
จุดเด่นโครงการ ตัวโครงการติดกับถนนศรีนครินทร์ และอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ซึ่ง

สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัย สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ รวมถึงส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ได้แก่ ห้องออกกําลังกาย สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ และร้านค้า 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ระดับล่างถึงปานกลาง รายรับรวมต่อเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป  
ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร 
มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,700 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือนตอ่

โครงการ และพัฒนาแต่ละโครงการเป็นอิสระตอ่กัน โดยมีกําหนดการ ดังนี ้ 
โครงการที่ 1 - อาคาร 1 และ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%  
โครงการที่ 2 - อาคาร 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% 
โครงการที่ 3 - อาคาร 4 และ 5 เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ประมาณ 35%  
โครงการที่ 4 - อาคาร 6 และ 7 เริ่มก่อสร้างเดือน ธันวาคม 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ประมาณ 60%  
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รูปภาพแสดงการแบ่งโครงการอิลีเม้นท์โครงการ ที่ 1- 4 

 
  

(2) โครงการเจา้พระยา เอสเตต  
อยู่ภายใต้การดําเนินงานของ LH โดยมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของโรงแรม

และอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งจะสร้างบนที่ดินโครงการซึ่งบริษัทได้รับโอนมาจาก LDG ภายหลังการเข้าซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดจาก LDG บริษัทได้ทําบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิการเช่า และสัญญาเช่า ตามลําดับ ซึ่งจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าต่อกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นผู้ถือสิทธิการเช่าระยะยาวจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์         
โดยสัญญาเช่าที่ดินมีกําหนดระยะเวลา 25 ปี ซึ่งสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก 25 ปี และมีสิทธิเช่าก่อนในคราวต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทจะให้บริษัทย่อย คือ LH เช่าช่วงเพื่อใช้ในการดําเนินการพัฒนาโครงการ 

ที่ดินตั้งอยู่ที่ถนนเจรญิกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 14,268 ตารางวา ซึ่งบริษัท
คาดว่าจะเริ่มเปิดขายโครงการในปี 2557 และเร่ิมก่อสร้างโครงการในปี 2557 โดยจะใช้เงนิลงทุนกอ่สร้างทั้งโครงการ
ประมาณ 13,671 ล้านบาท อย่างไรก็ตามรายละเอียดสุดท้ายของโครงการอาจจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะ
ตลาด ทําให้มูลค่าโครงการและ/หรือเงินลงทนุอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

 
รูปภาพที่ดนิโครงการเจ้าพระยา เอสเตต 
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โครงการเจ้าพระยา เอสเตต ประกอบด้วย 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ก) โฟรซ์ซีัน่ส ์ไพรเวท เรสซเิดน้ซ ์กรงุเทพ ณ แมน่้าํเจา้พระยา 

รายละเอียดโครงการ 
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด (“LH”) 

ท่ีต้ังโครงการ ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่โครงการ 3,567 ตารางวา  
พื้นที่ขาย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดโครงการ  อาคารชุดพักอาศัยสูง 73 ชั้น จํานวน 355 ยูนิต โดยคาดว่าจะแบ่งเป็น 

i. ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน จํานวน 251 ยูนิต  
ii. ห้องพักแบบ 3 ห้องนอน จํานวน 73 ยูนิต  
iii. ส่วนที่เหลือเป็น ห้องพักแบบ 4 ห้องนอน และเพ้นท์เฮาส์ รวมจํานวน 31 ยูนิต  

จุดเด่นโครงการ - โครงการระดับไฮเอนด์ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ  

- ตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นที่ดินติดแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ดิน
ติดริมแม่น้ําขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถหาที่ดินในขนาดและทําเลใกล้เคียงกันได้ มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม รวมทั้งมีการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สถานีตากสิน เพียง 800 เมตรและอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมท้ังเน้นการตกแต่งภายในที่
หรูหรา และใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้อยู่อาศัยสามารถรับบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการที่อยู่
ใกล้เคียงได ้

- มีการบริหารงานโดยนักบริหารงามมืออาชีพ ซึ่งเป็นเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก  

- คอนโดมิเนียมทําการขายแบบให้เช่า (Leasehold)  ทําให้ไม่มีข้อจํากัดในสัดส่วนการถือ
ครองของสินทรัพย์จากผู้ซื้อชาวต่างประเทศ โดยชาวต่างประเทศสามารถถือครอง
สินทรัพย์ได้ทั้งหมด 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเป็น ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติระดับบนผู้ชืน่ชอบในการออกแบบที่ทันสมัยที่
ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือลงทุนในระยะยาวโดยการซื้อเพื่อให้เช่าต่อ 

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประมาณ 250,000 บาทต่อตารางเมตร 
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มูลค่าโครงการ ประมาณ 16,000 ล้านบาท  
ระยะเวลาในการก่อสร้าง - โครงการได้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ แหง่พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522   

- คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 
 

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูสูง 73 
ชั้น จํานวน 355 ยูนิต โครงการอยู่ภายใต้การดําเนินงานของ LH ตั้งอยู่บนเนื้อที่ของโครงการทั้งหมด 3,567 ตารางวา 
ก่อสร้างบนที่ดินโครงการเจ้าพระยา เอสเตต โครงการนี้เป็นโครงการระดับไฮเอนด์ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมี
มาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีฐานะและรสนิยมสูง ชื่นชอบในการ
ออกแบบที่ทันสมัย รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการลงทุนในระยะยาวโดยการซื้อเพื่อให้เช่าต่อ 
โดยบริษัทให้ความสําคัญกับที่ตั้งของโครงการ โดยตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นที่ดินติดแม่น้ํา
เจ้าพระยา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมทั้งมีการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานี
ตากสิน และจุดขึ้นลงทางด่วน อีกทั้งมีการบริหารงานโดยนักบริหารงามมืออาชีพ จากการทําสัญญากับเครือโรงแรม
ต่างประเทศ ให้เข้ามาเป็นผู้ดําเนินงานบริหารโครงการ 

 
ข) โรงแรมคาเพลลา กรงุเทพ                                                                                                                                                                

รายละเอียดโครงการ 
ประเภท โรงแรม 5 ดาว 
ท่ีต้ังโครงการ ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่โครงการ 4,280 ตารางวา 
จุดเด่นโครงการ 
 
 
 

- โรงแรมระดับบนที่มีแต่ห้องสวีททั้งหมดและทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ
แม่น้ําเจ้าพระยาได้เปน็อยา่งด ี

- เป็นโรงแรมแห่งเดียวที่มีห้องสวทีติดริมแม่น้ํา 

- ตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุง รวมทั้งมีการเดินทางที่สะดวกสบาย
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานีตากสิน เพียง 800 เมตร
และอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทนัสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการ
ตกแต่งภายในที่หรูหรา และใช้วสัดุที่มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ 
มีการใช้งานพืน้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องพัก  101 ห้อง 

จุดบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

4 จุด 

สถานบริการสุขภาพ (spa) Auriga Spa 
บริการอื่น ศูนย์บริหารร่างกาย ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ซักอบรีด บริการรถยนต ์สระว่ายน้ํา 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าระดับบนที่พักในห้องสวีทของโรงแรมต่างๆ (2%แรกของกลุ่มลูกค้าระดับบน) 
บริหารงานโดย WPHA operating (Thailand) Co., Ltd. West Paces Hotel Group 
ดําเนินการโดย บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด (LH) 
มูลค่าก่อสร้างโครงการ ประมาณ 2,300 ล้านบาท 
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โรงแรมคาเพลลา ซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่มีแต่ห้องพักแบบสวีททั้งหมด จํานวน 101 ห้อง  โรงแรม
อยู่ภายใต้การดําเนินงานของ LH ตั้งอยู่บนเนื้อที่ของโครงการทั้งหมด 4,280 ตารางวา การตกแต่งจะเน้นความอลังการ
ของทุกองคป์ระกอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ และการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ แม้กระทั่งแสงไฟ โดยที่การตกแต่งจะใช้สีโทน
อบอุ่นสบายตา โรงแรมจะเน้นจุดขายที่ความหรูหราและคุณภาพของการบริการ โดยที่พนักงานสามารถให้การบริการแก่
ลูกค้าอย่างทั่วถึงเนื่องจากจํานวนห้องพักที่มีน้อยเพียง 101 ห้อง นอกจากนี้โรงแรมยังให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม และส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นฯ เช่น ศูนย์บริหารร่างกาย สระว่ายน้ํา สถานบริการสุขภาพ 
(spa) กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรม คือนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวระดับสูง (2%แรกของกลุ่มลูกค้าระดับบน) ปัจจุบัน
โครงการแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจะเร่ิมก่อสร้างในปี 
2557 และมีมูลค่าก่อสร้างประมาณ 2,300 ล้านบาท นอกจากนี้ โรงแรมจะบริหารโดยบริษัท WPHA operating 
(Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นตัวแทนของเครือโรงแรม Capella ทั้งนี้ WPHA เป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรูที่ก่อตั้งขึ้นใน
ปี 2545 และมีสํานักงานใหญ่อยู่ในเมือง แอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย WPHA มีจุดเด่น คือ
ความหรูหราและคุณภาพของการบริการที่โรงแรมอื่นไม่อาจเปรียบเทียบได้ ณ ปัจจุบัน WPHA บริหารโรงแรมภายใต้ 2 
แบรนด์ชั้นนํา ได้แก่ Capella Hotels and Resorts และ Solis Hotels and Resorts และมีเครือข่ายในประเทศ
หลากหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น รางวัลที่
ผู้บริหารโรงแรมได้รับเมื่อเร็วๆ นี้ได้แก่ 

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

 Best New Spa – Auriga Spa, Schloss Velden 

 100 Ultimate Escapes (Schloss Velden, A Capella Hotel) 

 Best Destination Spa (Schloss Velden, A Capella Hotel) 
 

ค) โรงแรมโฟรซ์ซีัน่ส์ กรงุเทพ ณ แมน่้าํเจา้พระยา 
รายละเอียดโครงการ  

ประเภท โรงแรม 5 ดาว 
ท่ีต้ังโครงการ ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่โครงการ 6,420 ตารางวา   
จุดเด่นโครงการ 
 
 
 
 
 

- การออกแบบและตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ท ซึ่งมีสวนที่ออกแบบให้มี
ลักษณะต่างกันถงึ 10 รูปแบบ 

- โรงแรมมีพื้น 16 ไร่ และมีหน้ากว้างติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาถึง 200 เมตร 

- ตั้งอยู่ ในทําเลที่ มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุง รวมทั้งมีการเดินทางที่
สะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานีตากสิน 
เพียง 800 เมตรและอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการ
ตกแต่งภายในที่หรูหรา และใช้วัสดุที่ มี คุณภาพสูง การจัดวางที่ เป็น
เอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องพัก  312 ห้อง 

จุดบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม  

6 จุด 

สถานบริการสุขภาพ (spa) Talise Spa 

บริการอื่น ศูนย์บริหารร่างกาย ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ซักอบรีด บริการรถยนต ์สระ
ว่ายน้ํา 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 5566--11) ส้ินสุดวันที่ ) ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555577       

 

ส่วนที่ 1 หน้า 16 

ตัวอย่างคู่แข่ง - เพนนินซูล่า กรุงเทพ  

- แมนดารินโอเรียนเต็ล  

- มิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพ 

- แชงกรี-ลา กรุงเทพ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีระดับรายได้และกําลังซื้อสูง โดยที่

โรงแรมจะเจาะจงกลุ่มลูกค้าในประเทศตะวันออกกลางและยุโรปเป็นพิเศษ 
ดําเนินการโดย บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด (LH) 
มูลค่าการลงทุน ประมาณ 4,700 ล้านบาท 

 
ทมีงานในการพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตต 
สถาปนิก Dhevanand 

มัณฑนากร P Interior and Associates (PIA)  

ภูมิสถาปัตย ์ P landscape 

ผู้บริหารโครงการ Altus Page Kirkland 

ผู้ประเมินราคาค่าก่อสร้าง Davis Langdon Seah 

ที่ปรึกษางานโครงสร้างและงานระบบ Meinhardt 

ที่ปรึกษาด้านรูปลักษณภ์ายนอก Meinhardt Façade Technology 

ที่ปรึกษาด้านภาพและเสียง Mahajak 

ท่ีปรึกษาด้านการออกแบบครัวและซักรีด Tri-arc Enterprises 

ที่ปรึกษาด้านจราจร MVA 

ทีมสํารวจสถานที่ก่อสร้าง CB Survey 

ที่ปรึกษาในเรื่องผลกระทบส่ิงแวดล้อม ( EIA)      Teco 

              
แผนการทางการเงิน 
โครงการเจ้าพระยา เอสเตต เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนมาก มีต้นทุนการก่อสร้างประมาณ 

13,681 ล้านบาท โดยเงินลงทุนคาดว่าจะมาจากส่วนทุนของบริษัท เงินสนับสนุนจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้จะมี
รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมรับล่วงหน้า ที่จะเป็นเงินทุนสนับสนุนสําหรับต้นทุนที่นอกเหนือจากค่าก่อสร้าง 

ปัจจุบัน บริษัทได้ทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นกับ Export-Import Bank of China ซึ่งจะให้การสนับสนุนด้าน
การเงินในการก่อสร้างโครงการ วงเงินประมาณ 374 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11,600 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทได้ตกลงให้บริษัท บีซีอีซี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท BCEG ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนําของจีนและมีสาขาในหลายประเทศ  

 
ข. ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(1) โครงการ Data Center  

    บริษัทได้เข้าลงทุนใน Data Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยลงทุนผ่านบริษัท 
ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย Data Center มีผู้เช่าอยู่ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
พื้นที่เช่าทั้งหมด และโครงการ Data Center ได้สร้างผลตอบแทนที่ดี และสร้างรายได้อย่างสมํ่าเสมอจากค่าเช่าตาม
สัญญาที่มีระยะเวลาสัญญาเช่าอีกประมาณ 20 ปี    
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2.3.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนัของธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
ลักษณะการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่ อาคารชุดที่อยู่อาศัย/คอนโดมีเนียม และ โรงแรม ดังต่อไปนี้ 
การตลาด 
อาคารชดุทีอ่ยูอ่าศยั 
ก. กลุ่มลกูค้าเปา้หมาย 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทสําหรับโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตาม

ลักษณะของโครงการ ได้แก่ 
โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  
เป็นโครงการระดับกลาง จึงมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งมีรายได้ปานกลาง โดยเน้นทําเลที่ตั้ง

ของโครงการในแถบชานเมืองที่มีความสะดวกสบายและใกล้กับศูนย์การค้า  
 
โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา  
ในส่วนของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา เป็นคอนโดมิเนียมที่มี

ความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ในแถบใจกลางเมือง ขนาบข้างด้วยโรงแรมหรูระดับ 
5 ดาว มีบรรยากาศและมีทิวทัศน์ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทจึงเป็นลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีฐานะและรสนิยมสูง ชื่นชอบในการออกแบบที่ทันสมัย รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวโดยการซื้อเพื่อให้เช่าต่อ 

ข. นโยบายราคา 
บริษัทจะกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์ตามราคาตลาด โดยเทียบเคียงกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมและ

พื้นที่ใกล้เคียงและเปรียบเทียบกับต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยการปรับเพิ่มขึ้นของราคาจะขึ้นกับภาวะตลาดและ
ต้นทุนวัสดุก่อสร้างเป็นสําคัญ  

ค. ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย 
โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  
บริษัทเน้นการสร้างความม่ันใจ และความเชื่อถือต่อโครงการและเจ้าของโครงการให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมี

ความต้องการที่จะสร้างแบรนด์อิลีเม้นท์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดและเพื่อใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 
ต่อไปในอนาคต  

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ บริษัทใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสํานักงานขายของบริษัทที่ตั้งอยู่ในแต่
ละโครงการนั้นๆ โดยอาศัยช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ได้แก่ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อนอกสถานที่ เช่น การออกบูธนิทรรศการที่พักอาศัย
ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือศูนย์แสดงสินค้าชั้นนํา เป็นต้น รวมถึงการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายโดยพนักงาน
ขายที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการเจ้าพระยา เอสเตต 
เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและประสบความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการ บริษัทมีการวาง

แผนการจําหน่ายในหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 
(ก) ร่วมงานกับบริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพซึ่งมีความเข้าใจตลาด

คอนโดหรูทั้งภายในและต่างประเทศ 
(ข) ครอบครัวเตชะอุบลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท เป็นที่ รู้จักในแวดวงสังคมทําให้มี

เครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับทั้งบุคคลสําคัญทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวสามารถ
เป็นกลุ่มลกูค้าที่มีศักยภาพของโครงการ 

(ค) บริษัทมีแผนที่จะทําการตลาดและร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทรถยนต์ชั้นนํา และเครือข่ายทาง
ธุรกิจชั้นนําต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โครงการเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 5566--11) ส้ินสุดวันที่ ) ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555577       

 

ส่วนที่ 1 หน้า 18 

โรงแรม 
ก. กลุ่มลกูค้าเปา้หมาย 
กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ คือ ลูกค้าระดับบนที่พักในห้องสวีทของโรงแรมต่างๆ 

(2%แรกของกลุ่มลูกค้าระดับบน) ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ชื่นชอบความเงียบสงบ ต้องการที่จะท่องเที่ยวสัมผัสกับ
เอกลักษณ์พื้นเมือง แต่ต้องการที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่และการบริการที่เป็นเลิศในเวลาเดียวกัน โดยกลุ่ มลูกค้า
เป้าหมายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดและสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าส่วน
ใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของลูกค้าทั้งหมด 

กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา คือนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ที่มีระดับรายได้และกําลังซื้อสูง โดยที่โรงแรมจะเจาะจงกลุ่มลูกค้าในประเทศตะวันออกกลางและยุโรปเป็น
พิเศษ เพราะคาดว่าปริมาณการทําธุรกิจระหว่างประเทศในเอเชียและประเทศในตะวันออกกลางและยุโรปจะเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคตอันใกล้นี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดและสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ นักธุรกิจ และ
นักท่องเที่ยว โดยคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของลูกค้าทั้งหมด เช่นเดียวกัน 

ข. นโยบายราคา 
การกําหนดราคาค่าห้องพักและงานบริการ จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น  ต้นทุนการ

ดําเนินการ ฤดูกาล และราคาตลาดของคู่แข่ง เนื่องจากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เป็น โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่มีแต่
ห้องพักแบบสวีททั้งหมดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โรงแรมคาดว่าราคาค่าห้องพักและงานบริการจะสูงกว่า เม่ือ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนําระดับ 5 ดาวอื่นๆ ในกรุงเทพฯ แต่จะอยู่ในระดับราคาเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบ
เฉพาะราคาห้องสวีทของโรงแรมคู่แข่ง ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราค่าห้องพักรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ 20,200 บาท  

ส่วนโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คาดว่าจะตั้งราคาให้
อยู่ในระดับเดียวกันกับคู่แข่งอื่น ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนําระดับ 5 ดาวในกรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีอัตราค่าห้องพักรายวัน
เฉลี่ยอยู่ที่ 11,200 บาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่โรงแรมเปิดกิจการใหม่ๆ อาจจะเป็นการยากที่โรงแรมจะตั้งราคาในระดับ
เดียวกันกับคู่แข่ง จึงอาจจะมีการเสนอแพ็คเกจ ซึ่งจัดทําพิเศษให้แก่ลูกค้าในช่วงแรก  

ค. ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย 
บริษัทใช้วิธีการจัดจําหน่ายสําหรับโรงแรมทั้ง 2 โรงแรมที่สําคัญ ประกอบด้วย การขายตรงโดยฝ่ายขาย

ของโรงแรม การขายผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ และการขายและสํารองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เนต็  
ภาวะอตุสาหกรรมการแขง่ขนั 
อาคารชดุทีอ่ยูอ่าศยั 
อุตสาหกรรมอาคารชุดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมีการขยายตัวอย่างมากในช่ วงหลายปีที่ผ่านมา หลาย

โครงการที่ก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยของห้องชุดเพิ่มสูงขึ้น 
ประมาณ 20-40% จากราคาเฉลี่ยของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของต้นทุนก่อสร้างที่สูงขึ้น ทั้งนี้ โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยังคง
ประสบความสําเร็จจากการขายโครงการ 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รวมถึงเส้นทาง
ส่วนต่อขยาย ยังคงเป็นทําเลที่ได้รับความนิยม และมีราคาขายที่สูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา 

ภาวะการแขง่ขนัและและจดุเดน่ 
โครงการ อลิเีมน้ท ์ศรนีครนิทร ์ 
โครงการอิลีเม้นท์เป็นโครงการระดับกลางซึ่งมีกลุ่ม เป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้รวมต่อเดือน 35,000 

บาทขึ้นไป โดยจะเน้นที่ทําเลที่ตั้งของโครงการที่มีความสะดวกสบายและใกล้กับศูนย์การค้ากับห้างสรรพสินค้าซีคอน
แสควร ์และ สร้างชุมชนน่าอยู่เพื่อดึงดูดลูกค้า รวมทั้งมีการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายเช่น งานเลี้ยงเปิดตัวส่ือมวลชน 
หรือการจัดกิจกรรมตอบแทนผู้ซื้อ และกิจกรรมพิเศษ FRIEND GET FRIEND เพื่อให้ผู้ซื้อช่วยแนะนําเพื่อนเพื่อขยาย
ฐานลูกค้า  
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โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา 
ในปัจจุบัน ส่ิงสําคัญในการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียมระดับหรูอยู่ที่การวัดระดับในเร่ือง

คุณภาพและการบริหาร โดยที่ผ่านมาโครงการใหม่ๆ ที่เปิดตัว ได้มีการเพิ่มมูลค่าโดยเพิ่มการบริการและส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่มีอยู่ในโรงแรมหรืออพาร์ตเม้นท์เข้ามา ซึ่งจะทําให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ และความสะดวกสบายในส่วนนี้
จากโครงการในระยะยาว อีกทั้งปัจจัยหลักที่จะทําให้โครงการประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโครงการ พร้อมกับ
ความสะดวกในการเข้าถึง และความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ  

ปริมาณคอนโดมีเนียมหรูในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณไม่มากเม่ือเทียบกับปริมาณคอนโดโดยรวมใน
ตลาด โดยที่ผ่านมาสภาพตลาดโดยรวมของคอนโดมิเนียมหรูได้กลับมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีปัญหาความ
วุ่นวายทางการเมืองในประเทศและเศรษฐกิจโลกก็ตาม  

 
โรงแรม 
ภาวะและแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ประเทศและของโลกเป็นหลัก สําหรับประเทศไทยนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยว
เข้ามาในประเทศไทยในปี 2557 ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน  

 
สัดส่วนนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ  
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศจากความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลให้จํานวน

นักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาและได้สนับสนุนจัดแคมเปญและกิจกรรมงานต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าการท่องเที่ยวปี 2557 จะเติบโต 12% 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทําให้บริษัทคาดว่าธุรกิจโรงแรมจะสามารถพัฒนาและเติบโตได้ดีในปีต่อๆ 
ไป อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์อาจคลาดเคลื่อนได้ หากมีเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่มีผลกระทบกับการเดินทางเกิดขึ้น 
เช่น ปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อ และ ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศยุโรป โดยเฉพาะในกลุ่ม 
PIGS (Portugal, Italy, Greece, and Spain) ซึ่งอาจทําให้เกิดการลุกลามขยายตัวของความตกต่ําด้านเศรษฐกิจของ
โลกได ้

โรงแรมหรูส่วนมากในกรุงเทพฯ ดําเนินกิจการภายใต้แบรนด์ชั้นนําจากต่างประเทศ เช่น แมนดาริน     
โอเร็นเต็ล, คอนราด, และแกรนด์ ไฮแอท โรงแรมจึงได้ทั้งความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ส่วนดุสิตธานีเป็น
เพียงโรงแรมหรูแห่งเดียวที่ผู้ดําเนินกิจการเป็นคนในประเทศ แต่โรงแรมที่ถูกก่อตั้งโดยคนท้องถิ่นบางคร้ังอาจจะได้รับ
ผลเสีย คือเป็นที่รู้จักน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากต่างประเทศ แต่จะได้ผลดีในด้านเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะของประเทศไทยโรงแรมที่เสร็จไม่นานมานี้ เช่น แกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท ที่สร้างเสร็จในปี 2550 รวมถึง
โรงแรมที่ดําเนินกิจการมาเป็นเวลานาน เช่น แมนดาริน โอเร็นเต็ล กรุงเทพฯ (ในสมัยก่อนเรียกว่า “โอเร็นเต็ล”) สร้าง
ตั้งแต่ 2422 ซึ่งโรงแรมหลายแห่งที่ก่อตั้งในกรุงเทพมหานครมาแล้วเป็นเวลานานนั้น จะได้ผลประโยชน์คือการได้เรียนรู้
เกี่ยวกับตลาดที่มากกว่า รวมถึงเร่ืองของชื่อเสียงเช่นกัน แต่ในทางกลับกันก็คือเร่ืองอายุของตัวอาคารทั้งหลาย ถึงแม้
โดยทั่วไปแล้ว โรงแรมหรูหลายแห่งจะมีการปรับปรุงและซ่อมแซมทุกๆ 5 ปี เพื่อรักษาตัวอาคารให้อยู่ในสภาพดี แต่วัสดุ
บางอย่างก็เป็นการยากที่จะซ่อมแซม ในอีกด้านหนึ่งโรงแรมใหม่หลายแห่ง ข้อได้เปรียบคือความทันสมัยต่างๆ  ของ
อาคารและอุปกรณ์อําหน่วยความสะดวก ในส่วนของพื้นที่ย่านริมแม่น้ํา ถึงแม้โรงแรมที่มีชื่อเสียงจะมีอยู่มากมาย เช่น 
แมนดาริน โอเร็นเต็ล  และแชงกริลา ซึ่งข้อได้เปรียบของโรงแรมในย่านนี้คือสถานที่ซึ่งบริเวณริมแม่น้ํานั้น กล่าวได้ว่ายัง
มีพื้นที่สําหรับโรงแรมหรูใหม่ๆ ปัจจัยหลักที่ทําให้ประสบความสําเร็จคือการบริการ และเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก
ต่างๆ กระนั้นชื่อของโรงแรมก็มีความสําคัญเช่นกัน โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ นั้น มีข้อได้เปรียบคือ ทําเลที่ตั้งและการ
ออกแบบของอาคารที่ส่งผลให้ห้องพักทุกห้องและห้องบอลรูมของโรงแรมสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ําเจ้าพระยาได้
เป็นอย่างดี ความหรูหราทันสมัยของอาคารและส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะมีคุณภาพกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งอื่นที่เปิดบริการมาเป็นเวลานาน การดูแลและบริการแขกที่ทั่วถึงเนื่องจากจํานวนห้องที่มีเพียง 101 ห้อง และการ
ปฏิบัติการภายใต้แบรนด์ชั้นนํา สําหรับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา มีข้อได้เปรียบคือ การเป็น
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ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

เร่ิมท าการก่อสร้างอาคาร 
 

การออกแบบขัน้ต้น 

แผนต้นทนุ 

แบบขัน้พฒันา 

โรงแรมแห่งเดียวในกรุงเทพฯที่มีการตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ทที่มีพื้นที่ถึง 16 ไร่ และเม่ือสร้างเสร็จโรงแรมจะมี
พื้นที่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาประมาณ 200 เมตร ซึ่งกว้างขวางและยาวที่สุดเม่ือเทียบกับคู่แข่งอื่นในประเทศ ความ
ทันสมัยของอาคารและส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสวนภายในโรงแรม ที่มีการออกแบบให้มีรูปแบบที่
แตกต่างกันถึง 10 รูปแบบด้วยกัน และการปฏิบัติการภายใต้แบรนด์ชั้นนํา 

 
2.3.3 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ก. ขัน้ตอนการกอ่สรา้งโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ข.  การสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา 
บริษัทจะพิจารณาหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโดยการมองหาที่ดินที่มีต้นทุนต่ํา และมีศักยภาพในการพัฒนาใน

อนาคต โดยบริษัทมีแนวทางที่หลากหลายในการจัดหาที่ดิน เช่น บริษัทเป็นผู้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินด้วยตัวเอง ซึ่งจะมี
แหล่งท่ีมาจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินโดยตรง  และ บริษัทยังมีช่องทางจากการเสนอขายจากตัวแทนขายที่ดินให้กับบริษัท
เป็นระยะๆ บริษัทจะคัดเลือกจัดซื้อตามคุณสมบัติของที่ดินที่บริษัทต้องการ เปรียบเทียบกับราคาที่ดินแปลงอื่นๆ ทั้งนี้ 
ที่ดินที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนําเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาก่อนการลงทุนทุกคร้ัง 

 
 
 
 

คดัเลอืกผู้ รับเหมา ประมลูงาน 
ประกวดราคาก่อสร้าง  

และลงนามสญัญาวา่จ้าง 

รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม   
ยื่นขออนญุาตก่อสร้าง  

และได้รับใบอนญุาตก่อสร้าง 
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ค.  การคัดเลือกผู้รับเหมา 
เนื่องจากโครงการเจ้าพระยา เอสเตต ของบริษัทเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และเน้นในด้านคุณภาพเป็น

อย่างมากดังนั้น บริษัทจึงคัดเลือกผู้ รับเหมาจากบริษัทก่อสร้างชั้นนํา โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ รับเหมา
ประกอบด้วย ความสามารถทางด้านเทคนิค วิธีการดําเนินงานก่อสร้างที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มี
ประสบการณ์และมีความชํานาญ และชื่อเสียงที่ไว้วางใจได้ในการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาและ
งบประมาณที่กําหนด รวมทั้งผู้รับเหมาที่ได้รับเลือกจะต้องเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและมีแหล่งเงินทุนสนับสนุน
ที่ม่ันคง นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้จัดจ้างที่ปรึกษาในการก่อสร้างชั้นนําเพื่อควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบโครงการ 
เพื่อให้โครงการของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและเสร็จสมบูรณ์ตามกําหนดการส่งมอบงาน   

ทั้งนี้ บริษัทได้คัดเลือกผู้ รับเหมาหลักสําหรับโครงการเจ้าพระยา เอสเตต แล้ว ได้แก่ บริษัท บีซีอีจี             
ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม BCEG บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
ง. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
หลังจากทําการเซ็นสัญญาการก่อสร้าง ผู้รับเหมาหลักของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ

ก่อสร้าง ซึ่งในการเซ็นสัญญาเป็นแบบกําหนดราคาเหมารวมเพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัสดุ
ก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นกับบริษทั โดยจะมีการระบุมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ให้ได้มาตรฐานทั้งตามข้อกําหนดการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพที่ตั้งไว้ อีกทั้งผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับความเส่ียงในการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าทั้งหมด  

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีการส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่มีรายละเอียดเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทจะมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าคิดเป็น โดยมูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ทีคาดว่าจะจัดซื้อเองเป็นเพียงส่วนน้อยเม่ือ
เทียบกับมูลค่าของโครงการ  

 
จ. การคัดเลือกผู้บริหารโรงแรม 
บริษัทคัดเลือกผู้บริหารโรงแรมโดยคํานึงถึงจุดยืนทางการตลาดและความเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมของ

บริษัท โดยจะพิจารณาเครือโรงแรมระดับโลกซึ่งมีเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง และเป็นเครือขนาดใหญ่ที่มีโรงแรมในเครือ
มาก โดยจะให้ความสําคัญกับเครือโรงแรมที่มีความโดดเด่นในเมืองใหญ่ทั่วโลก  
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3. ปจัจยัความเสีย่ง 
ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ( “บริษัท” 

หรือ “CGD”) ที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ และแนวทางในการป้องกันความเส่ียง 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ความเสีย่งดา้นธรุกจิอสังหาริมทรพัย ์
3.1  ความเสีย่งของโครงการเจา้พระยา เอสเตต 

1) ความเส่ียงของความเพียงพอของแหล่งเงินทนุเพือ่ใช้ในการพัฒนาโครงการ 
โครงการเจ้าพระยา เอสเตตเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการพัฒนาและ

ก่อสร้างโครงการ จึงจําเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนหลากหลายทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นเพิ่มทุน รวมทั้ง
เงินทุนหมุนเวียนจากการขายคอนโดมีเนียมก่อนสร้างเสร็จ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอตาม
แผนพัฒนาโครงการที่บริษัทกําหนดไว้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงานและผลประกอบการได้ 

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีความม่ันใจว่าบริษัทจะสามารถหาเงินลงทุนได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากบริษัท
มีการวางแผนทางการเงินอย่างรัดกุม โดยคํานึงถึงเงินสดหมุนเวียนภายในโครงการและประเมินความสามารถในการหา
แหล่งเงินทุนของบริษัทอยู่เสมอ ทั้งนี้บริษัทมีแผนในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดยจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างอาคารชุดที่
อยู่อาศัยก่อนและเปิดขายโครงการก่อนสร้างเสร็จ ซึ่งบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเบ้ืองต้นเพียงพอสําหรับการก่อสร้าง
อาคารชุดที่อยู่อาศัย และรายได้จากโครงการดังกล่าวจะเป็นเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างส่วนโรงแรมต่อไป นอกจากนี้ 
บริษัทวางแผนทางการเงินโดยคํานึงถึงสัดส่วนของหนี้ต่อทุน (D/E) อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารมีความม่ันใจว่าจะ
สามารถระดมทุนด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนได้ตามแผน เนื่องจากมีนักลงทุนและกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หลายรายแสดงความสนใจที่จะลงทุนในโครงการเจ้าพระยา เอสเตต ในขณะเดียวกัน บริษัทได้เข้าทําบันทึกข้อตกลง
เบ้ืองต้นในการสนับสนุนทางการเงินให้โครงการเจ้าพระยา เอสเตต กับ Export-Import Bank of China วงเงิน 374 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
2) ความเส่ียงจากความผันผวนของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ 

บริษัทมีการจัดทําประมาณการค่าก่อสร้างของโครงการไว้แล้ว แต่เนื่องจากโครงการทั้งโครงการจะ
ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ินประมาณ 4 ปี ถ้าหากบริษัทไม่สามารถควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ค่า
ก่อสร้างโครงการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าผลตอบแทนและอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังในการลงทุน 

อย่างไรก็ดี ในการประมาณการต้นทุนการพัฒนาโครงการ บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อสําหรับต้นทุนที่
อาจจะเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริหารคาดว่าเพียงพอ นอกจากนี้ ผู้บริหารมีความม่ันใจว่าต้นทุนการพัฒนาโครงการจะไม่แตกต่าง
เกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากบริษัทจะกําหนดราคาวัสดุก่อสร้างรวมไว้กับสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง สําหรับ
วัสดุก่อสร้างบางรายการซึ่งบริษัทจัดหาเองจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้จําหน่ายหลายราย และกําหนดราคาซื้อขาย
คงที่ ณ วันทําสัญญา เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ดังนั้น ทําให้ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ 
บริษัทไม่ต้องรับความเส่ียงจากความผันผวนดังกล่าว นอกจากนี้ ทีมงานสําหรับการพัฒนาโครงการ เป็นทีมงานที่มี
ผลงานและเป็นที่ยอมรับ จึงสามารถลดความเส่ียงไปได้ในระดับหนึ่ง 

 
3) ความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง  

บริษัทดําเนินการก่อสร้างโดยการว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก หากผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า 
หรือผู้รับเหมาส่งมอบงานที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้และอาจจะ
ทําให้โรงแรมไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสําหรับการเป็นโครงการคอนโดมีเนียมและโรงแรมระดับหรู 

 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 5566--11) ส้ินสุดวันที่ ) ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555577       

 

ส่วนที่ 1 หน้า 23 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง 
โดยในการคัดเลือกผู้รับเหมาบริษัทจะพิจารณาความสามารถของผู้รับเหมาโดยดูจากผลงานในอดีต และจะชําระเงินค่า
ก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาเป็นงวดตามงานที่แล้วเสร็จจริง และตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง โดยที่ควบคุมให้ไม่มี
การเบิกงวดงานเกินกว่าปริมาณงานที่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท และผู้บริหาร
ก่อสร้างโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัท เข้าไปตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจ
ถึงคุณภาพงานของผู้รับเหมาแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาก่อสร้าง ควบคุม
ต้นทุน และคุณภาพของงานได้ 

 
4) ความเส่ียงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ 

บริษัทมีการทําประมาณการการขายโครงการคอนโดมีเนียม และกําหนดราคาขายห้องพักของ
โรงแรมทั้งสองไว้ แต่หากบริษัทไม่สามารถขายโครงการและห้องพักได้จํานวนหรือราคาตามที่คาดการณ์ไว้อาจจะส่งผล
ต่อผลการดําเนินงานของโครงการได้ 

อย่างไรก็ดี ในส่วนของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา
บริษัทมีแผนจะร่วมกับบริษัทที่เป็นนายหน้าทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงที่มีเครือข่ายลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีทีมขายที่มีประสบการณ์และความชํานาญ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า จะสามารถขายคอนโดมีเนียมได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของการขายโรงแรมนั้นผู้บริหารมีความม่ันใจว่าจะสามารถหาลูกค้าเข้ามาพักได้ตามประมาณ
การณ์ เนื่องจากโรงแรมแต่ละแห่งมีการออกแบบและกําหนดราคาที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี 
ประกอบกับเครือโรงแรมทั้งสองแห่งมีศักยภาพในการบริหารโรงแรมสูงและมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นส่วน
สนับสนุนให้การขายห้องพักเป็นไปตามประมาณการท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ได้   

 
5) ความเส่ียงด้านธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เนื่องจากธุรกิจประเภทโรงแรมมีความสัมพันธ์กับจํานวนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น 
ปัจจัยความเส่ียงจากภายนอกที่ทําให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ
ภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศและ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่กําลังจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้ ส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะกับ
โครงการเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีความม่ันใจในศักยภาพการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจากมีผู้บริหาร
โรงแรมระดับโลกท่ีมีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ดําเนินการบริหารโรงแรม ประกอบกับมีทําเลที่ตั้งที่ดี และมีจุดขายที่โดดเด่น จึง
ม่ันใจได้ว่าโครงการของบริษัทจะเป็นที่ต้องการและได้รับการตอบรับอย่างดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  

 
3.2  ความเสีย่งของโครงการอลิเีมน้ท ์ศรนีครนิทร์ 

1) ความเส่ียงของความเพียงพอของแหล่งเงินทนุเพือ่ใช้ในการพัฒนาโครงการ  
ในการก่อสร้างโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ บริษัทจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งหาก

บริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการที่บริษัทกําหนดไว้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อแผนการ
ดําเนินงานและผลประกอบการได้ 

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารได้คํานึงถึงความเส่ียงดังกล่าวจึงแบ่งการก่อสร้างโครงการออกเป็นโครงการ
ย่อย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการก่อสร้างและการขาย รวมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างแต่ละ
โครงการ และสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง 
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2) ความเส่ียงจากความผันผวนของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ 
ในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนั้น ราคาวัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักที่สําคัญ โดย

ในช่วงที่ผ่านมาราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการวัสดุก่อสร้างที่เพิ่ มมากขึ้น
ประกอบกับความผันผวนของราคาน้ํามัน และสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการนั้นอาจจะทําให้การประมาณการต้นทุนและการกําหนดราคามีความผิดพลาด อันจะส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการในอนาคตได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางบริหารความเส่ียงด้วยการกระจายความเส่ียงดังกล่าว โดยการกําหนด
ราคาวัสดุก่อสร้างรวมไว้ในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ทําให้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ 
บริษัทไม่ต้องรับความเส่ียงจากความผันผวนดังกล่าว จึงลดความเส่ียงไปได้ในระดับหนึ่ง  นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบาย
ชําระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาเป็นงวดตามผลงานที่แล้วเสร็จจริงและตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง โดยที่
ควบคุมให้ไม่มีการเบิกงวดงานเกินกว่าปริมาณงานที่แล้วเสร็จ จึงทําให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมต้นทุน รวมทั้ง
ควบคุมระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพของงานได้ 

 
3) ความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง  

บริษัทดําเนินการก่อสร้างโดยการว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก หากผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า 
หรือผู้รับเหมาส่งมอบงานที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมต้นทุนและมาตรฐาน
คุณภาพผลงานได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง 
โดยในการคัดเลือกผู้รับเหมาบริษัทจะพิจารณาความสามารถของผู้รับเหมาโดยดูจากผลงานในอดีต และจะชําระเงินค่า
ก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาเป็นงวดตามงานที่แล้วเสร็จจริง และตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง โดยที่ควบคุมให้ไม่มี
การเบิกงวดงานเกินกว่าปริมาณงานที่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท และผู้บริหาร
ก่อสร้างโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัท เข้าไปตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจ
ถึงคุณภาพงานของผู้รับเหมาแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาก่อสร้าง ควบคุม
ต้นทุน และคุณภาพของงานได้ 

 
4) ความเส่ียงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ 

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ได้มีการกําหนดราคาขายและระยะเวลาขายโครงการย่อยแต่ละ
โครงการเอาไว้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างแต่ละโครงการ ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถขายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 
อาจจะส่งผลให้การก่อสร้างโครงการย่อยต้องหยุดชะงักลง 

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีความม่ันใจว่าโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ จะได้รับการตอบรับจากลูกค้า
อย่างดีเนื่องจากมีจุดขายและแผนการขายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบกับตั้งอยู่ในทําเลที่ดี ใจกลางศรี
นครินทร์ ในรูปแบบรีสอร์ท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถขายโครงการได้ตามประมาณการท่ีวางไว้ ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิด
ขายโครงการมีการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เข้าชมห้องตัวอย่างที่สํานักงานขาย ซึ่งส่งผลให้มียอดขายอย่างต่อเนื่อง และได้
เปิดขาย 3 เฟส จากทั้งหมด 4 เฟสแล้ว รวมถึงมีการปรับแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นการขายให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น ผู้บริหารคาดว่าจะสามารถปิดการขายโครงการได้ตาม
เป้าหมาย  
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3.3  ความเสีย่งทางดา้นเศรษฐกจิการเงนิและนโยบายจากภาครฐั 
1) ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  

ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อบริษัท ในกรณีที่ดอกเบ้ียปรับตัวสูงขึ้นลูกค้าจะ
ชะลอการซื้อลง เนื่องจากต้นทุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าสูงขึ้น รวมถึงในด้านของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจาก
บริษัทต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในรูปของเงินกู้ เพื่อนํามาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนงานเพื่อลดความเส่ียงจากภาวะอัตราดอกเบ้ียขาขึ้น โดยการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอที่มีต้นทุนเหมาะสมที่สุด รวมทั้งสร้าง
พันธมิตรกับนักลงทุนและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ทําให้บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาโครงการทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต 

 
2) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จะส่งผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการของบริษัทโดยตรง เช่น ข้อบังคับของผังเมืองเร่ืองอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) นโยบายการกําหนดพื้นที่ส่วนกลาง ขอบเขตการประเมินและการจัดทํารายงานผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ฯลฯ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัท 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ลดความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าวโดยบริษัทมีการทําการสํารวจและจัด
ทําการศึกษาถึงข้อจํากัดและข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บริษัท
สามารถเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการดําเนินธุรกิจต่อไป 
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4.  ทรพัย์สนิที่ใชใ้นการประกอบธรุกจิ 
 

ทรัพย์สินที่ใชป้ระกอบธุรกิจของบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 
4.1  ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ประกอบด้วย   
 

 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 56) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 57) 

หน่วย 

อาคารระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 3.12 3.12 ล้านบาท 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ เป็นเจ้าของ 2.:3 2.:3 ล้านบาท 
เคร่ืองใช้สํานักงาน เป็นเจ้าของ 2.6: 2.6: ล้านบาท 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจ้าของ 1:.46 1:.46 ล้านบาท 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ :.25 :.25 ล้านบาท 
รวม 18.46 18.46 ล้านบาท 

 
4.2  สทิธกิารเชา่ 

บริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าที่ดินกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตต โดยบริษัทจะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินตามสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาก่อสร้างของ
โครงการ โดยอายุสัญญาดังกล่าวมีกําหนดเวลา 25 ปี เร่ิมนับตั้งแต่วันที่บริษัทดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาแล้วเสร็จ 
หรือวันครบกําหนดของระยะเวลาการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 สิทธิการเช่ามีมูลค่าตามบัญช ีจํานวน 3,781,994,396 บาท 
 
4.3  การเชา่ทรพัยส์นิเพือ่ใชด้าํเนนิงาน 
  ก. สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 

บริษัททําสัญญาเช่าอาคารสํานักงานกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย เลขที่ 
898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 
3 ปี ส้ินสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 รวมค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดอายุสัญญา 19 ล้านบาท 

 
ข. สัญญาเช่ารถยนต์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ทําสัญญาเช่ารถยนต์ 4 คัน จากบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 4 ปี ส้ินสุด ธันวาคม 2557 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 
และมิถุนายน 2560 ตามลําดับ โดยมีมูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 1.37 ล้านบาท 1.72 ล้านบาท 3.34 ล้าน
บาท และ 3.3: ล้านบาท ตามลําดับ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี
จํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มี
ผลกระทบในเชิงลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ  
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6. ข้อมลูทัว่ไปและขอ้มลูสําคัญอืน่ 

ชื่อบริษัท:        บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ:       ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 
ท่ีต้ัง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
เลขทะเบียนบริษัท:     0107538000177 (บมจ.540) 
ทุนจดทะเบียน:      10,081,725,948 บาท 
ประกอบด้วย       หุ้นสามัญ จํานวน 10,081,725,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท  
ทุนชําระแล้ว:       7,336,294,461 บาท  
ประกอบด้วย       หุ้นสามัญ จํานวน 6,982,294,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท 
เว็บไซต์:         www.cgd.co.th 
ติดต่อ:         โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

__________________________________________________________________________________________ 

บรษิทัยอ่ย  

ชื่อบริษัท:        บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด 
ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีต้ัง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว: 147.00 ล้านบาท 
ประกอบด้วย       หุ้นสามัญ 14,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  
ติดต่อ:         โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 
สัดส่วนการถือหุน้:     ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแลว้  

__________________________________________________________________________________________ 

ชื่อบริษัท:        บริษทั แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟรอ้นท ์โฮเต็ล จํากัด 
ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีต้ัง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว: 50.00 ล้านบาท 
ประกอบด้วย       หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท  
ติดต่อ:         โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 
สัดส่วนการถือหุน้:     ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแลว้  

(ถือหุน้โดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด)  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 5566--11) ส้ินสุดวันที่ ) ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555577       

 

ส่วนที่ 1 หน้า 29 

ชื่อบริษัท:        บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟรอ้นท ์เรสซิเด้นซ์ จาํกัด 
ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีต้ัง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว: 50.00 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหุน้สามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท  
ติดต่อ:         โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 
สัดส่วนการถือหุน้:     ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแลว้  

(ถือหุน้โดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด)  

__________________________________________________________________________________________ 

ชื่อบริษัท:        บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากัด 
ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีต้ัง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว: 50.00 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหุน้สามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท  
ติดต่อ:         โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 
สัดส่วนการถือหุน้:     ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแลว้  

(ถือหุน้โดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด)  

__________________________________________________________________________________________ 

ชื่อบริษัท:        บริษัท บีซีอีจี คันทรี ่กรุ๊ป เอน็จิเนียริ่ง จํากัด 
ประเภทธุรกิจ:       รับเหมาก่อสร้าง 
ท่ีต้ัง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว: 1.00 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุน้สามัญ    จํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  
ติดต่อ:         โทรศัพท์: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 
สัดส่วนการถือหุน้:     ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแลว้  

__________________________________________________________________________________________ 
 
ชื่อบริษัท:        บริษัท ซีจีดี ดาต้า ลิมิเต็ด จํากดั  

จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮอ่งกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเภทธุรกิจ:       ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถอืหุ้นในบริษัทอืน่ (Holding Company) 
ท่ีต้ัง: Suite 3::4 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, Central,  

Hong Kong  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว: 139,009,673 ดอลล่าร์ฮ่องกง 
ประกอบด้วยหุน้สามัญ    จํานวน 139,009,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์ฮ่องกง  
สัดส่วนการถือหุน้:     ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
__________________________________________________________________________________________ 
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ชื่อบริษัท:        บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด  
จดทะเบียนในสาธารณรัฐมอริเชยีส 

ประเภทธุรกิจ:       ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถอืหุ้นในบริษัทอืน่ (Holding Company) 
ท่ีต้ัง: 8th Floor, Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis,  

Mauritius 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว: 17,912,281 ดอลล่าร์สหรัฐ 
ประกอบด้วยหุน้สามัญ    จํานวน 17,912,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  
สัดส่วนการถือหุน้:     ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

__________________________________________________________________________________________ 
 
ชื่อบริษัท:        บริษัท เอพียูเค จํากัด  

จดทะเบียนในดนิแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย ์
ประเภทธุรกิจ:       ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีต้ัง: Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY1  

3UQ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว: 17,880,081 ดอลล่าร์สหรัฐ 
ประกอบด้วยหุน้สามัญ    จํานวน 17,880,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  
สัดส่วนการถือหุน้:     ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

(ถือหุน้ผ่านบริษัท ซีจีด ีดิจติอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด) 

__________________________________________________________________________________________ 

บุคคลอา้งองิ 

นายทะเบียนผู้ถอืหุ้น:     บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 
          อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
          เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
          โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2654-5427 

ผู้สอบบัญชี:       บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด 
เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2676-5700 
โทรสาร 0-2676-5757 

__________________________________________________________________________________________ 
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การจดัการและการกํากบัดแูลกจิการ 
 

7.  ข้อมลูหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 
7.1  หลักทรัพย์ 
  (ก) หุน้สามญั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 10,081,725,948 บาท มีทุนชําระแล้วจํานวน 7,336,294,461 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
7,336,294,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญของบริษัทที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด จํานวน 300 ล้านหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นจะคํานวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของหุ้นบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน
ทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายแต่ละคร้ัง (“ราคาตลาด”) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่
เข้าเกณฑ์ราคาตํ่า และไม่ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องดําเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน 
นับจากวันที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้น ซึ่งจะเป็นการเสนอขายคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ได้ ขึ้นกับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด  

 
(ข)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CGD-W3)  

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    
คร้ังที ่1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท คร้ังที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “CGD-W3”) จํานวนไม่เกิน 2,445,431,487 หน่วย ให้แก่      
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธ ิโดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนดิระบุชื่อ
ผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได ้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ไม่เกิน 2,445,431,487 หนว่ย 
จํานวนหุ้นทีอ่อกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 2,445,431,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 2 ปี นับจากวนัที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ วันที ่8 กันยายน 2557 
อัตราการใช้สิทธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 

(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธ ิ 1.80 บาท ยกเว้นกรณกีารปรับราคาใช้สิทธิทั้งนี ้ในกรณี
ที่มีการปรบัราคาใช้สิทธ ิราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิคร้ังที่ 3 ต่อหนว่ยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่
ว่าในกรณีใดๆจะไม่ต่ํากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้สามัญของ
บริษัท 

วันกําหนดใช้สิทธ ิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 3 สามารถใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 3 ได้ในวันทําการสุดท้ายของ
ทุกเดือนที่ 6 หลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
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กําหนดวันที่สามารถใช้สิทธิคร้ังแรก (“วันกําหนดการใช้
สิทธิครั้งแรก”) คือวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวัน
สุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกําหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย”) 
คือวันที่ 7 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิ คร้ังที่ 3 มีอายุครบกําหนด 2 ปีนับตั้งแต่วันออก
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิคร้ังที ่3 

ข้อจํากัดการโอน ไม่มี 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ CGD-W3 นี้ จะมีสิทธิและ
สถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้วไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ รวมทั้งสิทธิ
ในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท
ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน
เพิ่มทุนชําระแล้ว 

 
7.2  ผูถ้อืหุน้ของบริษทั 
  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ 
รอ้ยละของ
จาํนวนหุน้
ทัง้หมด 

1. นายเบน เตชะอุบล 1,325,693,333 18.07 
2. นายสดาวธุ เตชะอุบล 1,275,000,000 17.38 
3. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 355,396,300 4.84 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 316,595,391 4.31 
5. นายจิรศักดิ ์ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.66 
6. นายทอมม่ี เตชะอุบล 185,000,000 2.52 
7. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 163,557,300 2.23 
8. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้าก 148,622,178 2.02 
9. นายเฟิม หงศนนัทน ์ 111,615,700 1.52 
10. CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. 100,000,000 1.36 

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัดทําโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  
 
7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทกําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ
กําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่องของบริษัท และความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายการดําเนินงานของ
บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 5566--11) ส้ินสุด ณ วันที่ ) ส้ินสุด ณ วันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555577                                    

 

ส่วนที่ 2 หน้า 33 

8. การจดัการ 
  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้  

 
8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 10 ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายชือ่กรรมการ ตาํแหนง่ 

1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน ์ ประธานกรรมการ 
2 นายสดาวุธ เตชะอุบล รองประธานกรรมการ 
3 นายศภุกร พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
4 พล.ต.ท.วีรพงษ ์ชืน่ภักด ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5 นายช ูเฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6 นายกวนิธร อัตถากร กรรมการอิสระ 
7 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์             กรรมการอิสระ 
8 นายจิรศักดิ ์ผอ่งหทัยกุล กรรมการ 
9 นายเบน เตชะอุบล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
10 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย กรรมการ  
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โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อย ดังนี้ 

ลาํดับ รายชือ่ ตาํแหนง่ 

จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้
รว่มประชมุ

คณะกรรมการ
บรษิทั 

จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้
รว่มประชมุ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้
รว่มประชมุ

คณะกรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน ์ ประธานกรรมการ 13/13 - - 

2 นายสดาวุธ เตชะอุบล  รองประธานกรรมการ 13/13 - - 

3 นายศภุกร  พลกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  13/13 9/9 2/2 

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

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

6 นายกวนิธร อัตถากร กรรมการอิสระ 8/13 - - 

7 นายเบน เตชะอุบล กรรมการ  13/13 - 2/2 

8 นายจิรศักดิ ์ผอ่งหทัยกุล  กรรมการ  8/13 - - 

9 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย ์ กรรมการอิสระ 11/13   

10 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย  กรรมการ 5/13   

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่ง
ในสามตามอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเบน เตชะอุบล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสดาวุธ เตชะอุบล และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย

ความซึ่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ
ดําเนินการ  เช่นเร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และการซื้อหรือ
ขายสินทรัพย์ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็น
ต้น 

2 มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทจํานวนหนึ่งให้เป็นฝุายบริหารเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งมีอํานาจแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นๆ  เช่น  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ตามความเหมาะสม 
รวมทั้งมีอํานาจแต่งตั้งและมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้   โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการและมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร   

3 กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
4 มีอํานาจสั่งการให้คณะอนุกรรมการต่างๆดูแลระบบการบริหารและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่

กําหนดไว้  
5 กําหนดนโยบาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนการดําเนินงาน  และงบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุมดูแลการ

บริหารและการจัดการของฝุายบริหารหรือของบุคคลใดๆที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการได้ให้ไว้ 
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6 พิจารณาทบทวน  ตรวจสอบ  และอนุมัตินโยบาย  ทิศทาง  กลยุทธ์  แผนงานการดําเนินธุรกิจ  โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของบริษัทที่เสนอโดยฝุายบริหาร 

7 ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัท

หรือกิจการต่างๆ 
9 พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท  หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษัท 
10 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
11 พิจารณานโยบายการบริหารงาน  ผังการจัดองค์กร  ข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเร่ืองต่างๆ  

นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน การให้สวัสดิการ การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจําปี 
12 พิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน  หรือผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในวงเงินที่

มีอํานาจอนุมัติ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัท 
 
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจํานวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดังนี้ 

ลาํดับ รายชือ่ ตาํแหนง่ 
1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายช ูเพ็ง เช กรรมการตรวจสอบ 
3 พล.ต.ท.วีรพงษ ์ชื่นภักดี  กรรมการตรวจสอบ 

 
โดย นายศุภกร พลกุล และ นายชู เฟ็ง เช เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนางสาวอัญชลี  ศรีวิวัฒน์กุล  ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบทั้ง  3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ  ทั้งนี้  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร

ที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จําเป็นและเป็นเร่ืองสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) 
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้  พิจารณาความ
เป็นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลิกจ้าง  ผู้บริหารสูงสุด
ของสํานักตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ  ความเพียงพอของทรัพยากร  และปริมาณงาน
ตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น  รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท 

5. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝุายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการพิจารณางบการเงินประจําปี 
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ 
เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดในกฎหมาย  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

8. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
ภายใน 

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนับสําคัญต่อฐานะการเงิน  และผลการดําเนินงานของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ  กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  รายการหรือการ
กระทําดังกล่าว ได้แก่ 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(ค) การฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัท  หรือผู้บริหาร  ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดนายหนึ่งอาจรายงานว่า  มีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

13. ดําเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร
สงสัยว่า  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
15. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
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8.3  คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ 
บริษัทมีกรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนทั้งส้ิน 2 ท่าน ดังนี ้

ลาํดับ รายชือ่ ตาํแหนง่ 
1 นายเบน  เตชะอุบล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
2 นายฉัตรชัย ชอ่ดอกรัก กรรมการพิจารณาการลงทุน 

 
ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีข่องกรรมการพจิารณาการลงทนุ 
1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ  ของบริษัทในวงเงินมูลค่าทั้งโครงการไม่เกิน   1::  ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑท่ี์กําหนดในนโยบายลงทุนของบริษัท 
2. พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองการลงทุน  ที่มีวงเงินมูลค่าทั้งโครงการ

เกินกว่า  1:: ล้านบาทขึ้นไป หรือการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายลงทุนของบริษัท 
3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ท้ังนี้บริษัทมิได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการพิจารณาการ

ลงทุน  
แม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะมีอํานาจอนุมัติการลงทุนในวงเงินไม่เกินโครงการละ  100 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี  ในทางปฏิบัติ  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะทําหน้าที่กลั่นกรองโครงการในเบ้ืองต้น  และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนทุกโครงการ  
 
8.4  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดังนี้ 
ลาํดับ รายชือ่ ตาํแหนง่ 

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2 พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3 นายเบน เตชะอุบล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม  โบนัส

ประจําปี และผลประโยชน์อื่นๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใชตั่วเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจําปี และผลประโยชน์อื่นๆ  ทั้ง
ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ  และ
โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. พจิารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และโครงสร้าง
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติใน
อุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 5566--11) ส้ินสุด ณ วันที่ ) ส้ินสุด ณ วันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555577                                    

 

ส่วนที่ 2 หน้า 38 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยตรงและ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดําเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้  ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ  3 ปี  โดยกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
8.5 คณะผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์  และ
ตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 7 ท่าน ดังนี้  

ชือ่-สกลุ ตาํแหนง่ 
1. นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายทรงศักดิ ์อังกุระวรานนท ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ 
3. นายฉัตรชัย ชอ่ดอกรัก รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีการเงนิ 
4. นางสาวจริยกรณ ์โสดาธันยพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการขายและการตลาด 
5. นางสาวเจแอล อังเคอเจี่ย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา 
6. นางสาวอรสรวง สุธีรสกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 
7. นางสาวกิติมา กฤติยาโชตปิกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. เป็นผู้กํากับดูแลปฏิบัติงานของฝาุยจัดการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตาม

นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ  ของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อกําหนด  คําส่ัง 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่นๆ  ของบริษัททุกประการ  และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจและ/หรือให้
เป็นไปตามกฎหมาย   ข้อบังคับบริษัท   คําส่ัง  หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้  เพื่อปูองกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ 
ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษัท 

4. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว 

5. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี  เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

6. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัท 

7. มีอํานาจอนุมัติธุรกรรมของบริษัทตามรายละเอียดจํานวนเงินที่ได้กําหนดไว้ในอํานาจดําเนินการ เช่น 
ก. รายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 1 ล้าน

บาท หรือไม่เกินร้อยละ 0.03 ของ NTA (จํานวนที่สูงกว่า) 
ข. รายการประเภทความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 

100 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (จํานวนที่สูงกว่า) 
ค. การขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้สํานักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 

ล้านบาทต่อคร้ัง เป็นต้น 
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ง. การอนุมัติในการทําลายทรัพย์สิน หรือการตัดหนี้สูญ หรือการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีโดยไม่มี
มูลค่าซากในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น  จะไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอํานาจ  หรือมอบอํานาจช่วง  ที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อย  เว้นแต่เป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท  และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัท  ท่ี
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้  ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
8.6 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 มีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย ช่อดอกรัก 
ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนายดํารงชัย กิตติประภัสร์  
 
  การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 
ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดย
กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดโดยข้อบังคับบริษทั กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถ
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้าน
ต่าง ๆ และมีความจําเป็นต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้าพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด หรือกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี 

3. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจํานวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเปน็ผู้กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

4. จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสําคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอํานาจกําหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะ กรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้ 

5. กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่  แต่ไม่มีการคูณด้วยจํานวนกรรมการที่จะ

เลือกตั้ง 
(ข)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ    
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง 
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(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

6. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้ว อาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ โดยไม่มีข้อจํากัดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน 

7. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(ก)ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(จ) ศาลมีคําส่ังให้ออก 

8. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท โดยกรรมการที่ลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้ 

9. กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดย
มติของกรรมการในการเลือกกรรมการแทนนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่ 

10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

11. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ดังนี้ 

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 คน  
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4. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

ง) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝุายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คํานวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ช) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
ฌ) มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 

5. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ทั้งนี้      
ไม่เกินกว่าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท  
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6. ให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(ก)กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดสําหรับตลาดหลักทรัพย์ 
(ข) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อ 5. โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ โดยไม่มีข้อจํากัดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน 
(ค) กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตําแหน่ง

กรรมการบริษัทตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่ 

(ง) กรรมการตรวจสอบเสียชีวิต 
ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะอยู่ในตําแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตําแหน่ง 
 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 
1. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการของบริษัท 
2. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่ประธานกรรมการบริษัท  
4. ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าวาระการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท  
5. ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(ก)กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดสําหรับตลาด
หลักทรัพย์ 

(ข) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อ 5. โดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ โดยไม่มีข้อจํากัดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน  

(ค) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้น
จากตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ให้กรรมการบริษัท ผู้นั้นดํารง
ตําแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้นั้นยังเหลืออยู่ 

(ง) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสียชีวิต 
ถ้ากรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนครบระยะเวลาการดํารง

ตําแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะ
อยู่ในตําแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ออกจากตําแหน่ง 
 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
สรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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กรรมการอิสระ  
การสรรหากรรมการอิสระใช้วิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติ

เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการตรวจสอบ   
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได ้
 
  ค่าตอบแทน 

ก. ค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน 
1.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นตัวเงิน ในปี 2557 เป็นจํานวน   
3,940,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายชือ่ ตาํแหนง่ จาํนวนเงนิ (บาท) 
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน ์ ประธานกรรมการ 600,000 

2. นายสดาวธุ เตชะอุบล  รองประธานกรรมการ 360,000 

3. นายศุภกร  พลกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

480,000 

4. พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักด ี กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

420,000 

5. นายช ูเฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 420,000 

6. นายกวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ 360,000 

7. นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล  กรรมการ  360,000 

8. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

240,000 

9. พล.อ.อ.เพิ่มเกยีรติ ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ 360,000 

10. นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย กรรมการ 240,000 

หมายเหตุ:  - กรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่ากรรมการอื่น 
         - ไม่มีค่าตอบแทนสําหรับการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 
2. ผู้บริหาร 
ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แกผู่้บริหารในรูปของเงนิเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ เปน็จํานวนเงินรวม 18,980,007 บาท  
 

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ  
ไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ 
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  บุคลากร 
ก) จาํนวนพนกังาน (ไมร่วมผูบ้รหิารตามนยิามของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน แบ่งตามแต่ละสายงานได้ดังนี้     
ลาํดับที ่ ฝาุย จาํนวนพนกังาน (คน) 

1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2 
2 ฝุายพัฒนา 4 
3 ฝุายโครงการ 9 
4 ฝุายงานขายและการตลาด 23 
5 ฝุายการลงทุน 1 
6 ฝุายปฏิบัติการ 19 
7 ฝุายบัญชีและการเงิน 8 
8 สํานักตรวจสอบภายใน 2 

 
จาํนวนพนกังานทัง้หมด 68 

 
ทั้งนี้ ทีผ่่านมาบริษัทไม่เคยมีปญัหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพพิาทด้านแรงงานแต่อยา่งใด 

 

ข) ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทในปี 2557 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบ้ียเลี้ยง 

สวัสดิการและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวนทั้งส้ิน 57,122,682.63 บาท 

 

 

 

 

 

 

นโยบายในการพฒันาบคุลากร 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง   และเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้บริษัท
ประสบความสําเร็จ  จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท  ให้มีความเป็นมืออาชีพ  สามารถทํางานในปัจจุบันได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  และมีความพร้อม  มีศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
นอกจากนี้  ยังเน้นให้บุคลากรของบริษัท  มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ความ สามารถของตนเอง ผ่านการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท  และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก
อย่างสมํ่าเสมอ 

โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความ
คาดหวัง  รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน   นอกจากนี้   บริษัทยังได้จัดส่ง
พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทกัษะให้แก่พนกังานอย่างต่อเนื่อง  
 
 

ค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (บาท) 
เงินเดอืน โบนัส 48,857,207.33  
ค่าล่วงเวลา เบี้ยเล้ียง สวัสดิการ 1,186,691.00  
ค่าตอบแทนพิเศษ 5,623,066.00  
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพี 1,455,718.30  

รวม 57,122,682.63  
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9. การกาํกบัดแูลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และส่งเสริมการยกระดับหลักการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเห็นว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจที่ทําให้
บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  และเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและม่ันคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
หมวดที่   1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย  และ

จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย 
โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการและพนักงานทุก
ระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้  

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝุาย  

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบ 
คอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทําต่อ
ตนเอง  

 การดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่   
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย  

 การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น  เพื่อให้กรรมการ  ฝุายบริหาร  และพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบัติ  ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จึงได้กําหนดนโยบายและ
ทิศทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  กํากับ
ดูแลฝุายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกําหนด
ของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝุายบริหาร  เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ  ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และฝุายบริหาร 

 
หมวดที่  2  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกปูองและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน  ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น  การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริษัทอย่างเท่า
เทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท  เช่น  การจัดสรรเงินปันผล 
การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์-สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น  

2. หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
3. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสมํ่าเสมอ  โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนหรือข้อมูล
ต่างๆ ของบริษัทได้โดยตรงทาง E-mail Address info_ir@cgd.co.th 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด 

5. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ    รวมทั้งมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  7 วัน  เว้นแต่กรณีที่
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุม  ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่าง
ละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  

6. บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม  และ
แจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น  ให้มีการกําหนดเป็น
ลําดับขั้นตอนอย่างชัดเจน  มีการนําเสนอ  ซักถาม  ออกเสียงลงคะแนน  และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน  รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

7. บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท  ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ 
และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น  ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน  ไม่เพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่ไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จํากัดสิทธิในการเข้าประชุมของ
ผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น  

8. บริษัทได้อํานวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดําเนินตามลําดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดย
กรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ  

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง  บริษัทได้อํานวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ  ข  .ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้  โดยผู้ถือหุ้นของ
บริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ  แบบ  ก  .และ  แบบ  ข  .ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท  และเสนอรายชื่อกรรมการ
อิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 

10. บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว 

 
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ท่ีผ่านมา  คณะกรรมการบริษัท  และคณะผู้บริหารได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง

รอบคอบ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ  ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี  เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเป็นสําคัญ  
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ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ  โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท  และมีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ  ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  อีกทั้ง  ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บุคคลที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทํารายการใดๆ  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็นและงดออก
เสียงลงมติในรายการดังกล่าว 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล  ประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ  และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  นโยบายการ
กําหนดราคา  และมูลค่าของรายการ  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทํารายงานดังกล่าว  โดยได้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน  และรายการ
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย  

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นําข้อมูลภายในของบริษัท 
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ข้างต้นหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้ง
ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้กําหนด
บทลงโทษทางวินัยต่อพนักงานของบริษัทที่กระทําการฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศของบริษัทซึ่งระบุไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
หมวดที่ 3  การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ  กลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ผู้บริหารของบริษัท

และบริษัทย่อย  ผู้ร่วมทุน  หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  อาทิ  คู่ค้า  คู่แข่ง  เจ้าหนี้  ชุมชนและสังคม  รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น   : บริษัทมุ่งม่ันที่จะดําเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดย 
คํานึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว  ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ 
 

พนักงาน : บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานโดยมุ่งหวังให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
สูงสุด โดยจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม  และ
จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและปลอดภัย 
 

ผู้ร่วมทุน  :   บริษัทปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 
ลูกค้า  :   บริษัทเน้นที่จะให้บริการตามคําม่ันสัญญาต่อลูกค้า โดยให้ความสําคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกโดย 

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
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คู่ค้า     :   บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และรักษาความลับ  รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า 

 
เจ้าหนี้   :   บริษัทจะปฏิบัติตามพันธะสัญญา และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลําดับชั้นของหนี้ตามสัญญา 

ที่ได้กระทําไว้ 
 
คู่แข่ง    :   บริษัทมีการปฏิบัติที่เสมอภาค ไม่ดูหม่ินคู่แข่ง และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ 
 
ชุมชน/สังคม   : บริษัทคํานึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและ 
      ชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ 
 
หน่วยราชการ  : บริษัทพึงปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรที ่
      เกี่ยวข้อง 
 
ส่ิงแวดล้อม : บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีนโยบายการพัฒนา 

โครงการโดยคํานึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA) 

 
บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างกําไรให้กับบริษัท  ถือเป็นการสร้างความสําเร็จ
ให้กับบริษัทในระยะยาว  บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ทําขึ้นระหว่างกันรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดําเนินการใดๆ  อันจะเป็นการลิดรอนสิทธิ  หรือส่งผลกระทบในด้าน
ลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อสงสัยใดๆ  เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย  หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง  หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง  สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรง
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  โทร. 66(0) 2658 7888 
โทรสาร 66(0) 2658 7880 โดยบริษัทจะดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนที่กําหนดไว้และถือ
ปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสําคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน  และผู้มีส่วนได้
เสียกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน  และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  น่าเชื่อถือ  ทั่วถึง  ทันเวลา 
โปร่งใส  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด  โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี้  บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี 
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2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

กับบริษัท  เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไป
ได้รับทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ /หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท  เป็นผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล 
และการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัท โดยติดต่อได้ที่ โทร. 66(0) 2658 7888 โทรสาร 66(0) 2658 7880 
E-mail: info_ir@cgd.co.th 
 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ  ทําหน้าที่
เป็นผู้ชี้แนะและกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ ์เปูาหมาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  ตลอดจนกํากับดูแล
ให้ฝุายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ระมัดระวัง 
ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  และสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น  นอกจากนี้ 
บริษัทยังได้ให้ความสําคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  การประเมิน  และการ
บริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ  โดยผ่าน
สํานักตรวจสอบภายในและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกคร้ัง   

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกําหนดและแยกบทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและฝุายบริหาร  โดยกําหนดระดับอํานาจการดําเนินการอย่างชัดเจน  รวมทั้งส่ือสารบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ  
 

2.  จรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษัทได้จัดทําข้อกําหนดและถือปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ  (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อให้

กรรมการและพนักงานทุกคนได้รับทราบ  ยึดถือ  เข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง  และ
ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัท  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

2. บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์
ของบริษัท 

3. ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ  หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

4. พึงบริหารงาน  โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท  เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

5. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทํางาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
7. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
8. ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ  หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน

กิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือทําธุรกิจกับบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ 
ไม่ว่ากระทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 
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ทั้งนี้  กรรมการและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ  และได้ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ 

 
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ  ประสบการณ์  วิชาชีพ  คุณสมบัติเฉพาะใน
ด้านต่างๆ  และมีความจําเป็นต่อธุรกิจของบริษัท  เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  5 
คน ซึ่งมีความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายด้าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน 

3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
 ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

 ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

ง) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝุายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คํานวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
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ช) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
   ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

ฌ) มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
4. วาระการดํารงตําแหน่ง  กรรมการมีกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นไปตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีข้อจํากัดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน 
5. การเป็นกรรมการที่อื่นของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการทําหน้าที่ได้อย่างเต็มท่ี จึงกําหนดให้

กรรมการแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน  5  บริษัท  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้น  แล้วแต่กรณี  โดยกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้
คณะกรรมการบริษัททราบ  นอกจากนี้กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่น  
ผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบ  ซึ่งปัจจุบัน  ไม่มีกรรมการที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท 
 

4. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
ดูรายละเอียดในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการ ในข้อ 9.1  

 
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง ให้ประธานกรรมการ  หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม  หรือในกรณีจําเป็น  กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการได้  ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ  ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน
สิบส่ีวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง  ให้ประธานกรรมการ  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน  เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเร่ือง
เข้าสู่วาระการประชุมได ้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี  แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม 
ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงชี้ขาด  
 

6. การประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด 
1. ประเมินผลงานของกรรมการ 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยจัดให้มีการประเมินผลตนเองโดยกําหนดไว้  2  แบบ ได้แก่  แบบ
ประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อช่วยให้
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คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ และนําข้อเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินงานต่อไป 

2. ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด 
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารสูงสุดของฝุายบริหารเป็นประจําทุกปี  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของฝุายบริหาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณา ให้
ผู้บริหารสูงสุดของฝุายบริหารทราบ  
 

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
บริษัทกําหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน  3 แต่ต้องไม่ต่ํากว่า  3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจํานวน 3 

ท่าน  ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการ
บริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจํานวน 10 
ท่าน ประกอบด้วย  

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   2 ท่าน 
โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมา
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม  
 

8. การรวมหรือแยกตําแหน่ง  
ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารสูงสุดของฝุายบริหาร  เพื่อเป็นการแบ่งแยก

หน้าที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา โดยบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของฝุาย
บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรในประกาศอํานาจดําเนินการของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ  การบันทึก
รายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้  

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระคือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ส่วนตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ของบริษัทคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบริษัทอีกท่าน คือ คุณเบน เตชะอุบล ซึ่งทั้งสองตําแหน่งได้มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน และการตัดสินใจในเร่ืองที่ สําคัญได้ดําเนินการผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจ หน้าที่ ได้ท่ีการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
ข้อ 9.1 เร่ือง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ 9.5 เร่ือง ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารสูงสุดของฝุายบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
โปร่งใส  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการ 
ผู้บริหารสูงสุดของฝุายบริหาร  และผู้บริหารระดับสูง  แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติดังนี้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของฝุาย
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง  โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและ  สมเหตุสมผล และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 

10. คณะอนุกรรมการ  
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจน  จํานวน  3 
คณะ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน   

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  กรรมการอิสระ  3 คน  มีหน้าที่ตามรับผิดชอบตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประกอบด้วย  กรรมการบริษัท  3 คน  โดยประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน 
 

11. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน  ที่มีประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดอํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และผังอํานาจการอนุมัติ ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบรายการที่สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกคร้ังหนึ่ง 
เพื่อให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกําหนดและการประเมินความเส่ียงของกิจการ  กําหนดมาตรการปูองกัน
และจัดการความเส่ียง  และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง  มีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท  และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพ  โดย
กําหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  เพื่อให้ความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในไว้ในรายงานประจําปี 
 

12. รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหน้าที่กํากับดูแลกระบวนการจัดทําและ

เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเพียงพอ 
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการจัดทํางบการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ 
เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
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13. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝุายบริหาร 
บริษัทให้ความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝุายบริหาร  เข้ารับการอบรมกับ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ  ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง  ๆ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝุาย
บริหาร 
 

14.การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 
สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่  ทางบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ  เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

นโยบายธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  โครงสร้างทุน  ผู้ถือหุ้น  ผลการดําเนินการ  รวมทั้งกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการของบริษัท 
ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย 

คู่มือกรรมการ 
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
2. หนังสือรับรองบริษัท 
3. วัตถุประสงค์ของบริษัท 
4. ข้อบังคับบริษัท 
5. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ สํานักงาน ก.ล.ต. 
 
ข้อมูลสําหรับกรรมการ  
1.  ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 
2.  หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
3.  หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 
4.  Company Profile 
5.  รายงานประจําปีล่าสุด 

 
15. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงาน
ของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ดังนี้ 

1. ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ 
2. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ 
3. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดทําและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - ทะเบียนกรรมการ 
    - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
6. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทร่วม 
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การดูแล บริหารจัดการ และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าว โดยมีการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งกรณีมีการตัดสินใจในเร่ืองที่มีนัยสําคัญจะมีการนําเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
มีการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการเกี่ยวโยงให้เป็นไปตามข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทํางบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและทัน
ตามกําหนดเวลาการจัดทํางบการเงินรวมด้วย 

 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  ต้องรักษาความลับของ

บริษัท ไม่นําข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม  และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  นอกจากนี้  เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัท
นําข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์  บริษัท
จึงอนุมัติการกําหนดนโยบาย เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลัก ทรัพย์ของตน    
 คู่สมรส  และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ  ตามมาตรา   59  รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา   275  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์  ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทราบถึงหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง   1  เดือน  ก่อนที่งบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 
 

   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสําหรับปี 2557 
บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ

บัญชี จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจํานวน 3,275,000 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 1,750,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จํานวน 1,525,000 บาท 
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10. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ปัจจุบัน แนวคิดการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน มิได้มุ่งเน้นแต่สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือ

หุ้นเท่านั้น แต่ยังให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และการ
สร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและสังคม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจึงกําหนดนโยบายดําเนิน
ธุรกิจโดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

10.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทเน้นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมและสร้างสรรค์ และในทางตรงกันข้ามก็ต่อต้านการกระทําที่มีพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น 
การสมยอมเสนอราคา การร่วมปั่นราคาในการประมูล การกําหนดราคาสินค้าให้ต่ําผิดปกติ และการวางข้อกําหนดหรือ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรายใดเป็นพิเศษ โดยบริษัทดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้พนักงานให้เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามการแข่งขันที่เป็นธรรม 
และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

 
10.2  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งภายในและภายในองค์กร โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยและรายงานเหตุการณ์สําคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง 
โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานอย่างชัดเจนที่อยู่บนพื้นฐานของระบบการควบคุม
ภายในที่ดี รวมถึงมีการตรวจสอบโดยสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นประจําสมํ่าเสมอ และมีการตรวจสอบงบ
การเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความอิสระและได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อเป็นการปูองกันและขจัดปัญหาการทุจริตภายในองค์กร เช่น การคัดเลือกผู้รับเหมาจะใช้วิธีประกวดราคา 
และการจัดซื้อสินค้าและบริการจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย โดยรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ 
เป็นต้น รวมถึงดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัททั้งหมดไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะ
ไม่จ่ายเพื่อให้เกิดการได้งานหรือธุรกิจในลักษณะไม่เป็นธรรม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝุาฝืนหรือพบเห็นการกระทําทุจริต
คอร์รัปชั่นสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่เลขานุการบริษัท โดยมีมาตรการรักษาความลับให้กับผู้รายงาน  

 
10.3  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

พนักงานเป็นรากฐานในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวของบริษัท บริษัทจึงให้
ความสําคัญในการดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ทั้งในด้านความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ค่าตอบแทน สวัสดิการ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ในสถานที่ทํางาน ดังเช่นตัวอย่างบางส่วนของแนวปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท
ดังเช่นตัวอย่างดังนี้ 

- บริษัทกําหนดข้อบังคับการทํางานและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง 

- บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายปี และนําผลการประเมินนั้นเป็นเกณฑ์การ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทน และการปรับตําแหน่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานและให้พนักงานทราบถึงจุดบกพร่อง
และปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

- บริษัทกําหนดนโยบายให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยต้องมีการเข้าร่วมอบรมอย่างน้อยปี
ละ 1 หลักสูตร  

- บริษัทกําหนดนโยบายแบ่งปันความรู้ในหลักสูตรที่จัดอบรมโดยหน่วยงานภายนอก โดยจะมีการ
เผยแพร่ความรู้ที่อบรมมาให้พนักงานอื่นในบริษัท อย่างน้อย 3 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการนําเสนอในที่ประชุม 
และบริหารค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในบริษัท 
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- ให้สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างเต็มที่ ผู้บริหารกําหนดแนวทางชัดเจนเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกระดับ ทุกตําแหน่ง ทุกฝุาย สามารถเข้าร่วมประชุมในการประชุมความคืบหน้าโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจํา
ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

- จัดสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ และมีมุมโต๊ะกาแฟ สําหรับประชุมกลุ่มย่อยในรูปแบบไม่เป็นทางการ     
เพื่อสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีและสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นกันเองระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

- ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน โดยเฉพาะในบริเวณการก่อสร้างโครงการ บริษัทกําหนดให้
ผู้รับเหมาต้องมีแผนความปลอดภัยและคู่มือปฏิบัติที่ชัดเจนเหมาะสม รวมถึงมีการควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลากรในพื้นที่โครงการ 

- ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยมีการจัดทําสาระเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดี ซึ่งจะจัดส่งให้
พนักงานทุกคนทางอีเมลล์บริษัทเป็นประจํา และให้ความสําคัญกับการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานทุกคน        
เพื่อเสริมสร้างความสุขภาพที่แข็งแรง 

 
10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งม่ันที่จะตอบสนองความพึงพอใจให้ลูกค้าของโครงการ โดยให้ความสําคัญแก่การรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าเป็นความลับ ห้ามนําไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์อื่นใด และในการให้ข้อมูลใด ๆ แก่ลูกค้าจะต้องเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องไม่เป็นการโฆษณาเกินจริง หรือจงใจสร้างความเข้าใจผิดให้ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่พัฒนาพร้อมส่งมอบ
ให้ลูกค้า คือ โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ เฟสที่ 1 ซึ่งเริ่มมีการตรวจรับห้องและโอนกรรมสิทธิ์ปลายปี 2556 บริษัท
เน้นความพึงพอใจของลูกค้าในด้านของสินค้าด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยแก่ลูกค้า 
รวมถึงจัดให้มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทยัง
คํานึงถึงการสร้างชุมชนและสังคมน่าอยู่ภายในโครงการ โดยเน้นพื้นที่สีเขียวและส่วนของสันทนาการด้านการพักผ่อน
หย่อนใจและสุขภาพ ด้วยสวนขนาดใหญ่ที่พร้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายและพักผ่อนของผู้อยู่
อาศัย 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสําคัญด้านบริการที่ดีแก่ลูกค้า ทั้งในแง่การแจ้งข่าวสาร ติดต่อประสานงาน 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยไมตรีจิต เพื่อสร้างความม่ันใจให้ลูกค้าในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมน่าอยู่ภายใน
โครงการของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีมีข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องจากลูกค้าจากสินค้าหรือบริการที่ได้คุณภาพ หรือ
การไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา บริษัทมีนโยบายในการเจรจาเพื่อยุติปัญหาต่างๆ โดยเร็วที่สุด และหากข้อร้องเรียน
ดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทได้มีการชดเชยให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ภายหลังจากการส่งมอบห้อง
ชุดให้ลูกค้า บริษัทยังมีมาตรการในการติดตามดูแลให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง และมีการรับประกันคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 

10.5  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
บริษัทได้กําหนดแนวทางการดําเนินการด้านพลังงานไว้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้

เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง เช่น การรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟูา เช่น ปิดไฟฟูาแสงสว่างในช่วงพักกลางวันและหลัง
เลิกงาน ใช้หลอดประหยัดพลังงาน  

ในส่วนของการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัท จะเน้นการออกแบบให้ประหยัดพลังงาน โดยให้สามารถ
ระบายอากาศและเปิดรับทิศทางลม รวมถึงการมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความร่มร่ืน เพื่อลดการใช้พลังงานใน
การเปิดเคร่ืองปรับอากาศทําความเย็นตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายตรวจสอบให้มีการก่อสร้างตามเวลาที่
กําหนดเพื่อลดการใช้ไฟส่องสว่างสําหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืน 
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- นโยบายรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทได้กําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยสนับสนุนนโยบายการลดใช้กระดาษ เพื่อลดการ

ตัดต้นไม้ โดยมีการปรับปรุงระบบขั้นตอนวิธีการทํางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพแต่ลดปริมาณการใช้กระดาษลง รวมถึงการ
รณรงค์ให้ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า  

ในส่วนของโครงการบริษัทฯ มีนโยบายในการได้รับอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างทุกโครงการ และกําหนดนโยบายให้บุคคลกรของบริษัทและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดจําหน่ายสินค้า จะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนา
โครงการอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ บริษัทมีมาตรการเข้าไป
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 
 

10.6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
- การพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบโครงการของบริษัท 
บริษัทเน้นเร่ืองการสร้างชุมชนสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ เพื่อสร้างชุมชน

น่าอยู่ และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของการอยู่อาศัยร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบ
โครงการด้วยการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และปรับปรุงสาธารณประโยชน์ให้ดีขึ้น  
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้

มีความม่ันใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ 
โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและกํากับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติ
ตามนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
สอดคลอ้งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมมีบุคคลที่มีความรู้ในด้านบัญชีและ
การเงินรวมอยู่ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า 
ในปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่พอเพียงและเหมาะสมแล้ว โดยบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
โดยเฉพาะในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วน
ที่ 3 ข้อ 3.3 ถึงข้อ 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) อย่างเพียงพอเหมาะสมรัดกุมและ
สามารถปูองกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอํานาจเพียงพอ   
โดยสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

 
 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environmental Measure) 
บริษัทได้กําหนดเปูาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมีการทบทวนเปูาหมายอย่างสมํ่าเสมอ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ โดยมีการกําหนดระดับผลตอบแทนของพนักงานอ้างอิงกับผล
ประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสมเหตุสมผลสมํ่าเสมอทุกปี นอกจากนี้ บริษัทได้จัด
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้ฝุายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝุายงานอย่างชัดเจน และมีการกําหนดข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม คําบรรยายลักษณะงาน ข้อบังคับ
และบทลงโทษเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมภายในของธุรกรรมด้านการเงินไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานต่างๆ บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อ คู่ค้า ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
การลงทุนในหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการลงทุน โดยระบุปัจจัยที่ใช้

ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมถึงการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง อัตราผลตอบแทนที่บริษัทควรได้รับ และ
ระบบการติดตามผลการลงทุน โดยให้มีการรายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ 

เนื่องจากความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแกน ดังนั้น บริษัทจึงมี
การกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลงาน ประเมินความเส่ียงของบริษัทแกน และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและมาตรการบริหารความเส่ียงให้พนักงานทุกคน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และกําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนติดตามผลการลงทุน และการบริหารความเส่ียงด้วย
การจัดทํารายงานผลการลงทุนทุกไตรมาส 

 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร (Management Control Activities) 
บริษัทมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมี

การแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดนโยบายการทํา
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ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ มีการกําหนดให้ฝุายกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกทําหน้าที่ใน
การตรวจสอบและให้คําแนะนําให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายการควบคุมภายใน 
และระเบียบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
บริษัทมีการส่งข้อมูลที่สําคัญต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่ง

มีรายละเอียดของเรื่องที่เสนอทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน 
นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติของที่ประชุม  

บริษัทจัดให้มีการเก็บเอกสารการลงบัญชี และเอกสารประกอบไว้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน และคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณานโยบายการบัญชี ที่จัดทําโดยบริษัท ว่าเป็นนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท 

 
 ระบบการติดตาม (Monitoring) 
บริษัทมีการกําหนดเปูาหมายในการดําเนินธุรกิจ และกรณีที่ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 

บริษัทจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทมีสํานักตรวจสอบ
ภายใน และได้กําหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในการ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญจะต้องรายงานเพื่อ
พิจารณาส่ังการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
นางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ดํารงตําแหน่งผู้จัดการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นระยะเวลา 16 ปี ได้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 และมีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหวา่งกนั 
 
12.1  ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ในระหว่างปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 
2557 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดในสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) นายเบน เตชะอุบล 
ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 

1,:25,693,333 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.98 ของทุนชําระแล้ว และเป็นกรรมการ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท 

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 
ในปี 2557 

ยอดคงค้าง  
ณ สิ้นปี 2557 

1. ค่าจองซื้อ ค่าทําสัญญาจะซื้อจะ
ขายและค่างวด ในการซ้ือห้องชุด 
โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 
จํานวน 1 ยูนิต  
 
 

เงนิมัดจํา 
เงินรับล่วงหน้า 

 60,000.00 
222,992.00 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามราคาขายห้องชุด
ที่กําหนดและมีเงื่อนไขที่เป็น
ปกติ เ ช่ น เดี ยวกับการทํ า
รายการกับบุคคลที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้อง 

 

2) นายสดาวุธ เตชะอุบล 
ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 925,000,000 

หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.25 ของทุนชําระแล้ว เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นบิดาของนายเบน เตชะอุบล 
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 
ในปี 2557 

ยอดคงค้าง  
ณ สิ้นปี 2557 

1. ค่าจองซื้อ ค่าทําสัญญาจะซื้อจะ
ขายและค่างวด ในการซื้อห้องชุด 
โครงกา รอิ ลี เ ม้ นท์  ศรี นคริ นท ร์ 
จํานวน 9 ยูนิต  
     

เงินมัดจํา 
เงินรับล่วงหน้า 

  540,000.00 
1,400,952.00 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามราคาขายห้องชุด
ที่กําหนดและมีเงื่อนไขที่เป็น
ปกติ เ ช่ น เดี ยวกับการทํ า
รายการกับบุคคลที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้อง 

2. ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินให้แก่
นายสดาวุธ เตชะอุบล 
ณ วันที่ 1: กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท
จ่ ายดอกเบี้ ยที่ บ ริษท ได้กู้ ยื ม เ งิ น 
จํานวน 4:,:::,::: บาท ให้แก่
นายสดาวุธ อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี 
ครบกํ าหนดชํ าระ เ งินคื นวั นที่  8 
สิงหาคม 2557 รวม 179 วัน    

ดอกเบี้ยจ่าย 1,373,15:.68  คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขที่เป็นปกติ
เช่นเดียวกับการทํารายการ
กั บ บุ ค ค ล ที่ ไ ม่ มี ค ว า ม
เกี่ยวข้อง 
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3) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“CGS”) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : นายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย ์
ลักษณะความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 2 คน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล และ พล.ต.ท.วีรพงษ ์

ชื่นภักด ี และมีผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายสดาวุธ เตชะอบุล ถือหุน้ CGS ทางอ้อม โดยถือหุน้ผ่านบริษัท คันทร่ี 
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (CGH) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คิดเป็นจํานวน 302,245,163 หุ้น หรือร้อยละ 
11.78 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 
ในปี 2557 

ยอดคงค้าง  
ณ สิ้นปี 2557 

1. บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
จ่ายล่วงหน้าให้แก่ CGS เป็นการจ่ายค่า 
Underwriting Fee เพื่อเป็นผู้จัดจําหน่าย
หุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,5:: ล้านบาท 
CGS เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% ของ
มูลค่าหุ้นกู้ (5:: ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียม
จ่ายล่วงหน้า 

ค่าธรรมเนียม
การออกหุ้นกู้ 

 
 

1,125,546.44 

4,224,453.56 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ค ว า ม เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่
เป็นปกติเช่นเดียวกับการ
ทํารายการกับบุคคลที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับตั๋วแลกเงิน 
เป็นอัตราที่ต่ํากว่าการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงิน 
และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ํา
ประกัน 

2. บริษัทออกตั๋ วแลกเงินให้แก่ CGS 
จํานวน 8: ล้านบาท ครบกําหนดชําระ
คืนในวันที่ 5 กันยายน 2557 จ่ายคืน
เงินต้นเรียบร้อยแล้ว ดอกเบี้ยจ่ายเป็น
ของเดือนมกราคม – กันยายน 2557 

ดอกเบี้ยจ่าย 3,625,4:3.88 
 

 

3. บริษัทวางเงินประกันซื้อหลักทรัพย์
ให้แกC่GS  

เงินประกัน 
ซื้อหลักทรัพย์ 

 1:,:76,556.93 

4. บริษัทรับดอกเบี้ยจาก CGS เป็น
ดอกเบี้ยจากเงินประกันหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบี้ย เดือนมกราคม 1.5:% และ
อั ต ร าดอก เบี้ ย เ ดื อน กุ มภ าพั น ธ์  – 
ธันวาคม 1.25%  

ดอกเบี้ยรับ 
 

 5:,439.27 

 
4) บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด (“MFH”)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอื่น 
ลักษณะความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล กรรมการของบริษัท และ CGS ซึ่ง 

CGS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“MFC”) โดย MH เป็น
บริษัทย่อยของ MFC  

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 
ในปี 2557 

ยอดคงค้าง  
ณ ส้ินปี 2557 

1. บริษัทออกตัว๋แลกเงินให้แก่ MFH เม่ือ
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 จํานวนเงิน 
100 ล้านบาท ระยะเวลา 270 วันเงินต้น
ครบกําหนดวันที่  5 กันยายน 2557 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.25 ต่อปี  

ตั๋วแลกเงิน  100,000,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ค ว า ม เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่
เป็นปกติเช่นเดียวกับการ
ทํารายการกับบุคคลที่ไม่มี
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ลักษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 
ในปี 2557 

ยอดคงค้าง  
ณ ส้ินปี 2557 

2. บริษัทรับเงินตามตั๋วแลกเงิน พร้อม
จ่ายดอกเบี้ยให้ MFH ตามตั๋วแลกเงิน
ฉบับครบกําหนดวันที่ 5 กันยายน 2557 

ดอกเบี้ยจ่าย 
ดอกเบี้ยจ่าย
ล่วงหน้า 

15,612,289.72 
 

 
4,938,244.64 

 

ความเกี่ยวข้อง 
 

3. บริษัทออกตั๋วแลกเงินให้แก่ MFH 

 ออกวันที่ 5 กันยายน 2557 จํานวน
เงิน 1:: ล้านบาท เงินต้นครบกําหนด 2 
มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 27: วัน 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 ออกวันที่  3 พฤศจิกายน 2557 
จํานวนเงิน 1:: ล้านบาท เงินต้นครบ
กํ าหนด 3: เมษายน 2558 รวม
ระยะเวลา 178 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

ชําระดอกเบี้ย ณ วันออกตั๋วแลกเงิน 
โดยหักเป็นส่วนลดจากมูลค่าที่ตราไว้ของ
ตั๋วแลกเงินฉบับนั้น 

ตั๋วแลกเงิน  2::,:::,:::.:: คณะกรรมการตรวจสอบมี
ค ว า ม เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่
เป็นปกติเช่นเดียวกับการ
ทํารายการกับบุคคลที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง 
 

5) บริษัท ซินเสียนเยอะเปูา จํากัด  

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

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 
ในปี 2557 

ยอดคงค้าง  
ณ สิ้นปี 2557 

1. บริษัทจ่ายค่าโฆษณา และค่าจ้าง 
จัดงานแสดงสินค้าที่เซินเจิ้น 3 วัน ให้แก่ 
บจก. ซิงเสียนเยอะเปูา 

 ลงโฆษณา ฉบับวั นที่  26 มิ .ย . 
2557 ขนาดเต็มหน้ า  4 สี  ค่ า
โฆษณา Supplement ครบรอบ 64 
ปี จํานวนเงิน 42,8:: บาท ชําระ
เงินเม่ือวันที่ 26 ก.ค. 2557 

 ค่าจ้างจัดงานแสดงสินค้าที่เซินเจิ้น 
3 วัน (19-21 ส.ค. 57) จํานวนเงิน 
481,5:: บาท 

 ค่าตั๋วเครื่องบินของพนักงาน CGD ท่ี
เดิ นทางไปร่ วมงานแสดงสินค้ า 
จํานวนเงิน 24,219.45 บาท 

ค่าโฆษณา 
ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

524,3::.:: 
24,219.45 

 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ค ว า ม เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขที่
เป็นปกติเช่นเดียวกับการ
ทํารายการกับบุคคลที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง 
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12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการและขั้นตอนการทํา

รายการระหว่างกัน โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎระเบียบของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  

หากรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบ
บัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  

 
12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายหรือแนวโน้มในการทํารายการระหว่างกันในอนาคต โดยการเข้าทํารายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะดําเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป สามารถอ้างอิงได้กับ
เงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัททํากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเป็นและความเหมาะสมของรายการ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ 
 

13. ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ 
สรุปรายงานการสอบบัญช ี
    รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี  2555 และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท สําหรับปี 2555 ได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4987 และ ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6720 จากบริษัท สหการสอบบัญชี 
จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด) ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า       
งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างถูกต้องสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี  2556 และปี 2557 และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท  สําหรับปี 2556 และปี 2557 ได้รับการสอบทานโดยนางนิสากร  ทรงมณี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต    
เลขทะเบียน 5035 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

สําหรับป ี2557 สําหรับปี 2556 สําหรับป ี2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน       
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 534.7 6.8 232.2 4.4 1.2 0.4 
   เงินลงทุนชั่วคราว 312.7 4.0 5.0 0.1 - - 
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 120.6 1.5 70.9 1.3 - - 
   เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและอาคาร  - - 138.1 2.7 - - 
   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - 
   ที่ดินและโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 1,159.1 14.7 871.1 16.6 75.4 25.73 
   สินทรัพย์รอการขาย - - - - - - 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

26.1 0.3 7.5 0.1 8.5 2.9 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,153.2 27.3 1,324.8 25.2 85.1 29.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
   เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช ้ 49.3 0.6 - - - - 
   เงินลงทุนเผ่ือขาย 116.2 1.5 - - - - 
   เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ - - - - - - 
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,276.1 16.2 - - - - 
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 570.9 7.2 220.6 4.2 120.1 41.0 
   สิทธิการเช่า 100.0 1.3 93.7 1.8 87.7 30.0 
   ค่าความนิยม 3,614.4 45.7 3614.4 68.7 - - 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 

สําหรับปี 2557 สําหรับปี 2556 สําหรับป ี2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

   สินทรัพย์ไม่มตีัวตน – สุทธิ 0.8 0.0 1.5 0.0 - - 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 17.2 0.2 1.5 0.0 - - 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13.7 0.0 5.1 0.1 - - 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,758.6 72.7 3,986.8 74.8 207.8 71.0 

รวมสินทรัพย ์ 7,911.8 100 5,216.6 100.0 292.9 100 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หนี้สินหมุนเวียน       
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 177.1 2.2 100.5 1.9 8.6 3.0 
   เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - 
   เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 156.3 2.0 45.6 0.9 - - 
   ตั๋วแลกเงิน 389.3 4.9 466.2 8.8 - - 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     262.0 89.4 
   เงินประกันตามสัญญาเช่า 50.1 0.6 - - - - 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 52.9 0.7 5.5 0.1 0.7 0.2 
   รวมหนี้สินหมุนเวียน 825.7 10.4 617.8 11.7 271.3 92.6 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

   เงินกู้ยืมระยะยาว 576.5 7.2 221.7 4.2 - - 

   หุ้นกู้ 1,500.0 19.0 - - - - 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 4.3 0.1 5.2 0.2 - - 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - - - 
   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,080.8 26.3 226.9 4.4 - - 

รวมหนี้สิน 2,906.5 36.7 844.7 16.1 271.3 92.6 
ส่วนของเจ้าของ 
ทุนเรือนหุ้น       

  หุ้นสามัญ 10,081,725,948 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 10,081.7 - - - - - 

  หุ้นสามัญ 6,982,294,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - 6,982.3 - - - 

  หุ้นสามัญ 7,557,772,720 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - - - - - 

  หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท - - - - 25.0 - 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว - - - - - - 

  หุ้นสามัญ 7,336,294,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 7,336.3 92.8 - - - - 

  หุ้นสามัญ 6,982,294,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - 6,982.3 132.7 - - 

  หุ้นสามัญ 2,444,745,629 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - - - - - 

  หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท - - - - 25.0 8.5 
ส่วนต่ํามูลค่าหุ้นสามัญ 
 
 

(1,652.5) 

 
(20.9) 

 
(1,741.0) 

 
(33.1) 

 
- 
 

- 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 

สําหรับปี 2557 สําหรับปี 2556 สําหรับป ี2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนปรับปรุงจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (732.9) (9.3) (732.9) (13.9) - - 

 4,950.9 62.6 4,508.4 85.7 25.0 8.5 

   ขาดทุนสะสม (21.7) (0.3) (89.0) (1.7) (2.8) (0.9) 

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (43.9) (0.6) (2.5) (0.1) (0.6) (0.2) 

   รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 4,885.3 61.7 4,416.9 83.9 21.6 7.4 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย 120.0 1.6 - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,005.3 63.3 4,416.9 83.9 21.6 7.4 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,911.8 100 5,261.6 100 292.9 100 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

งบกําไรขาดทุน 
 

สําหรับป ี2557 สําหรับปี 2556 สําหรับปี 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การดําเนินงานต่อเนื่อง 
รายได ้             
   รายได้จากการขายอาคารชุด 546.4 65.5 118.8 88.7 - - 
   รายได้ค่านายหน้า 6.7 0.8 - - - - 
   รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 79.3 9.5 - - - - 
   รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ 2.2 0.3 1.4 1.0 - - 
   รายได้อื่น  4.0 0.5 0.5 0.4 0.2 100 
  กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ 
     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 166.6 20.0 - - - - 
  กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 0.2 0.0 7.0 5.3 - - 
  กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   2.8 2.1 - - 
  กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 7.0 0.8 3.3 2.5 - - 
  กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 

22.0 2.6 0.1  - - 

รายได้รวม  834.4 100 133.9 100 0.2 100 

ค่าใช้จ่าย        
   ต้นทุนขายอาคารชุด 410.9 49.2 88.9 66.4 - - 
   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก 
      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2.1 0.2 - - - - 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 62.2 7.5 28.0 20.9 - - 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 128.3 15.4 57.7 43.1 1.7 713.8 
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งบกําไรขาดทุน 
 

สําหรับป ี2557 สําหรับปี 2556 สําหรับปี 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

   ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน       
  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 29.2 3.5 21.0 15.6 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 632.7 75.8 195.6 146.0 1.8 713.8 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 201.7 24.2 (61.7) (46.0) (1.5) (613.8) 
ต้นทุนทางการเงิน (126.3) (15.1) (27.8) (20.8) - - 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 75.4 9.1 (89.5) (66.8) (1.5) (613.8) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้ (10.5) (1.3) 0.2 0.1 - - 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง 64.9 7.8 (89.3) (66.7) (1.5) (613.8) 

การดําเนินงานที่ยกเลิก       

กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - - 6.4 4.8 - - 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี 64.9 7.8 (82.9) (61.9) (1.5) (613.8) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย-สุทธิจากภาษี (6.6) (0.8) - - - - 
กําไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 
     ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี 2.4 0.3 (1.1) (0.8) - - 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 
     งบการเงินในต่างประเทศ-สุทธิจากภาษี (34.8) (4.2) (1.9) (1.5) - - 

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี (39.0) (4.7) (3.0) (2.3) (1.5) (613.8) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 25.9 3.1 (85.9) (64.2) (1.5) (613.8) 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 64.9 7.8 (85.0) (63.5) (1.5) (613.8) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - 2.1 1.6   

 64.9 7.8 (82.9) (61.9) (1.5) (613.8) 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 25.9 3.1 (88.0) (65.8) (1.5) (613.8) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - 2.1 1.6   

 25.9 3.1 (85.9) (64.2) (1.5) (613.8) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.0  (0.2)  (0.6)  
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งบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 

              (หน่วย : ล้านบาท) 

  
งบการเงินรวม 

  
  

2557 
 

2556 
 

2555 

      
(ปรับปรุงใหม)่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
      กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
 

75.5  
 

(81.4) 
 

(1.5) 
ปรับปรุงด้วย 

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
 

4.7  
 

4.0  
 

- 
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 

 
(22.0) 

 
(0.1) 

 
- 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 
 

(7.0) 
 

(3.3) 
 

- 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 
27.6  

 
- 

 
- 

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

5.0  
 

- 
 

- 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
- 

 
(2.8) 

 
- 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเ่กิดขึ้น 
 

1.7  
 

(7.0) 
 

- 
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ 

      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

(166.7) 
 

- 
 

- 
(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 
(0.2) 

 
0.3  

 
- 

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร 
 

0.0  
 

7.0  
 

- 
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
- 

 
0.0  

 
- 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 2.1  
 

0.7  
 

- 
เงินปันผลรับ 

 
- 

 
- 

 
- 

ดอกเบี้ยรับ 
 

(2.2) 
 

(2.1) 
 

0.0  
ต้นทุนทางการเงิน 

 
126.2  

 
28.3  

 
(0.0) 

  
44.7  

 
(56.4) 

 
(1.5) 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
      เงินลงทุนชั่วคราว 
 

(403.2) 
 

174.4  
 

- 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 
(49.6) 

 
298.1  

 
- 

สินค้าคงเหลือ 
 

- 
 

(0.0) 
 

- 
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและอาคาร 

 
- 

 
(138.1) 

 
- 

ที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
 

(288.0) 
 

(303.3) 
 

(4.0) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 
(3.2) 

 
15.7  

 
(0.1) 

สิทธิการเช่า 
 

(6.3) 
 

(6.0) 
 

- 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 
(8.6) 

 
(9.7) 

 
(0.0) 

  
- 

 
- 

 
- 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ) 
 

- 
 

- 
 

- 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 
- 

 
- 

 
- 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

85.2  
 

(55.5) 
 

(0.4) 
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

 
110.7  

 
13.9  

 
- 

เงินประกันตามสัญญาเช่า 
 

50.1  
 

- 
 

- 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 

 
- 

 
(1.1) 

 
- 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

8.9  
 

8.3  
 

0.3  

เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน 
 

(459.3) 
 

(59.7) 
 

(5.7) 
เงินสดรับจากเงินปันผล 

 
- 

 
- 

  เงินสดรับจากดอกเบี้ย 
 

0.5  
 

2.0  
 

0.0  
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน 

 
(104.3) 

 
(32.9) 

 
- 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้
 

(5.5) 
 

(13.8) 
 

- 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  

 
(568.6) 

 
(104.4) 

 
(5.7) 
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งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ) 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 

              (หนว่ย : ล้านบาท) 

  
งบการเงินรวม 

  
  

2557 
 

2556 
 

2555 

      
(ปรับปรุงใหม)่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
      จากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ 
 

- 
 

148.6  
 

- 
เงินสดจ่ายสําหรับเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 

 
(49.3) 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

- 
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
- 

 
2.4  

 
- 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 
 

- 
 

- 
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (27.6) 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 
 

- 
 

- 
 

- 
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
(971.3) 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 
 

(364.9) 
 

(97.6) 
 

(3.2) 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
- 

 
(0.5) 

 
- 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 
 

0.4  
 

1.0  
 

- 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  

 
(1,412.7) 

 
53.9  

 
(3.2) 

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
      เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 
      และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

70.0  
 

3.1  
 

9.8  
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง

กัน  
(70.0) 

 
(285.0) 

 
- 

เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน 
 

630.0  
 

430.0  
 

- 
เงินสดจ่ายชําระคืนตั๋วแลกเงิน 

 
(720.0) 

 
(380.0) 

 
- 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้
 

1,500.0  
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 108.0  

 
199.8  

 
- 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศ 576.5  
 

- 
 

- 
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ (329.7) 

 
(81.4) 

 
- 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 
 

442.5  
 

397.4  
 

- 
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย 

 
120.0  

 
- 

 
- 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
 

2,327.3  
 

283.9  
 

9.8  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 346.0  

 
233.4  

 
0.9 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (43.5) 
 

(2.4) 
 

- 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 

 
232.2  

 
1.2  

 
0.3  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 534.7  
 

232.2  
 

1.2  
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญจากงบการเงินรวม  
 

อัตราส่วนทางการเงิน   2557 2556 2555 
    (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

    งบรวม งบรวม งบรวม 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 

gmgm(
เท่า) 

2.6 2.1 0.3 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า)  1.2 0.5 0.0 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า)  (0.8) (0.2) 0.0 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า)  3.8 1.7  - 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)  95.5 215.0  - 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (เท่า)   -  -  - 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน)   -  -  - 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้  (เท่า)  2.2 0.8  - 
ระยะเวลาชําระหนี ้  (วัน)  165.6  424.5   - 
Cash Cycle  (วัน)  (70.1) (209.5)   
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)         
อัตรากําไรขั้นต้น  (%)  34.7% 25.2%  - 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%)  10.3% (69.8%)  - 
อัตรากําไรอื่น  (%)  24.2% 11.3% 100.0% 
อัตรากําไรสุทธ ิ  (%)  7.8% (61.9%) -613.8% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%)  1.4% (3.7%) -6.8% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  (%)  1.0% (3.0%) -0.5% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%)  17.6% (46.3%) -1.3% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์  (เท่า)  0.1 0.0 0.0 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)         
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)  0.6 0.2 12.6 
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เท่า)  (3.4) (2.7)   
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)  (เท่า)  (0.2) (0.1) (1.8) 
อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%)  N.A. N.A. N.A. 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

 
0.68  0.63  0.86  

กําไรสุทธิต่อหุ้น 
 

0.01  (0.15) (0.61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบแสดงข้อมูลประจําปี แบบแสดงข้อมูลประจําปี ((แบบ แบบ 5566--11) ) ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคมธันวาคม  22555577                                    

 

ส่วนที่ 3 หน้า 72 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

สําหรับปี 2557 สําหรับปี 2556 สําหรับป ี2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน       
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107.3 1.4 226.0 4.2 14.4 2.4 
   เงินลงทุนชั่วคราว 292.3 3.9 5.0 0.1 26.7 4.4 
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 52.3 0.7 70.9 1.3 17.4 2.8 
   เงินปันผลค้างรับ - - - - 9.5 1.6 
   เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและอาคาร  - - - - - - 
   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,000.0 13.4 119.7 2.3 - - 
   ที่ดินและโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 726.4 9.8 720 13.5 455.9 74.7 
   สินทรัพย์รอการขาย - - 234.4 4.4 - - 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 44.7 0.7 2.5 0.0 1.8 0.3 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,223.0 29.9 1,378.5 25.9 525.7 86.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
   เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช ้ - - - - - - 
   เงินลงทุนเผ่ือขาย 116.3 1.6 - - - - 
   เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 1,278.78 17.2 152.0 2.9 65.4 10.8 
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - - - - - 
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 18.5 0.2 3.9 0.1 13.0 2.1 
   สิทธิการเช่า 3,782.0 50.8 3,775.7 71.0 - - 
   ค่าความนิยม - - - - - - 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 0.8 0.0 1.4 0.0 1.5 0.2 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 8.0 0.1 1.0 0.0 0.5 0.1 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13.2 0.2 5.1 0.1 3.5 0.6 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,217.5 70.1 3,939.1 74.1 84.0 13.8 

รวมสินทรัพย ์ 7,440.5 100 5,317.6 100 609.6 100 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หนี้สินหมุนเวียน       
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 97.6 1.3 61.0 1.1 30.7 5.0 
   เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 553.2 7.4 - - - - 
   เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 27.6 0.4 45.6 0.9 23.3 3.8 
   ตั๋วแลกเงิน 389.3 5.2 466.2 8.8 - - 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 21.3 0.4 - - 
   เงินประกันตามสัญญาเช่า - - - - - - 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25.8 0.4 5.0 0.1 0.4 0.1 
   รวมหนี้สินหมุนเวียน 
 
 

1,093.5 
 
 

14.7 
 
 

599.1 
 
 

11.3 
 
 

54.4 
 
 

8.9 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 

สําหรับปี 2557 สําหรับปี 2556 สําหรับป ี2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

   เงินกู้ยืมระยะยาว - - 221.7 4.1 80.0 13.2 

   หุ้นกู้ 1,500.0 20.1 - - - - 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 4.3 0.1 5.2 0.1 2.5 0.4 
   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,504.3 20.2 226.9 4.2 82.5 13.6 

รวมหนี้สิน 2,597.8 34.9 826.0 15.5 136.9 22.5 
ส่วนของเจ้าของ 
ทุนเรือนหุ้น       

  หุ้นสามัญ 10,081,725,948 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 10,081.7 - - - - - 

  หุ้นสามัญ 6,982,294,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - 6,982.3 - - - 

  หุ้นสามัญ 7,557,772,720 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - - - 7,557.8 - 

  หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท - - - - - - 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว       

  หุ้นสามัญ 7,336,294,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 7,336.3 98.6 - - - - 

  หุ้นสามัญ 6,982,294,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - 6,982.3 131.3 - - 

  หุ้นสามัญ 2,444,745,629 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - - - 2,444.8 401.0 

  หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท - - - - - - 

ส่วนต่ํามูลค่าหุ้นสามัญ (1,652.5) (22.2) (1,741.0) (32.7) (1,322.3) (216.9) 

ส่วนปรับปรุงจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ - - - - - - 

 5,683.8 76.4 5,241.3 98.6 1,122.5 184.1 

   ขาดทุนสะสม (834.5) (11.2) (749.7) (14.1) (649.8) (106.6) 

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (6.6) (0.1) - - - - 

   รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 4,842.7 65.1 4,491.6 84.5 472.7 77.5 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - - - - - - 

  4,842.7 65.1 4,491.6 84.5 472.7 77.5 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,440.5 100 5,317.6 100 609.6 100 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

งบกําไรขาดทุน 
 

สําหรับป ี2557 สําหรับปี 2556 สําหรับปี 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้             
   รายได้จากการขายอาคารชุด 546.4 87.5 118.8 72.1 - - 
   รายได้ค่านายหน้า 6.7 1.1 - - - - 
   รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - - - - - 
   รายได้ค่าดอกเบี้ยรับ 34.4 5.5 1.4 0.8 0.2 0.7 
   รายได้อื่น  10.5 1.7 0.8 0.5 1.1 5.1 
    เงินปันผลรับ - - - - 13.6 61.0 
  กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - - 5.0 3.1 - - 
  กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 34.6 21.0 -  
  กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 4.7 0.7 4.1 2.5 7.1 32.1 
  กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 

21.8 3.5 0.1 0.0 0.2 1.1 

รายได้รวม  624.5 100 164.8 100 22.2 100 

ค่าใช้จ่าย        
   ต้นทุนขายอาคารชุด 410.9 65.8 88.9 53.9 - - 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 43.5 7.0 42.6 25.8 30.6 137.8 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 117.9 18.8 67.3 40.8 39.5 177.6 
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 6.1 1.0 - - - - 
  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 29.3 4.7 28.9 17.6 25.9 116.6 

รวมค่าใช้จ่าย 607.7 97.3 227.7 138.10 96.0 432.0 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  16.8 2.7 (62.9) (38.1) (73.8) (332.0) 
ต้นทุนทางการเงิน (109.9) (17.6) (36.1) (22.0) (2.3) (10.2) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (93.1) (14.9) (99.0) (60.1) (76.1) (342.2) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้ 5.9 0.9 0.2 0.2 0.1 0.3 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิสําหรับป ี (87.2) (14.0) (98.8) (59.9) (76.0) (341.9) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย-สุทธิจากภาษี (6.6) (1.1) - - - - 
กําไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 
     ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี 2.4 0.4 (1.1) (0.7) - - 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 
     งบการเงินในต่างประเทศ-สุทธิจากภาษี - - - - - - 

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี (4.2) (0.7) (1.1) (0.7) - - 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (91.4) (14.7) (99.9) (60.6) (76.0) (341.9) 
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งบกําไรขาดทุน 
 

สําหรับป ี2557 สําหรับป ี2556 สําหรับป ี2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (87.2) (14.0) (98.8) (59.9) (76.0) (341.9) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - - 

 (87.2) (14.0) (98.8) (59.9) (76.0) (341.9) 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (91.4) (14.7) (99.9) (60.6) (76.0) (341.9) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - - 

 (91.4) (14.7) (99.9) (60.6) (76.0) (341.9) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.0  0.0  0.0  

 
งบกระแสเงินสด (เฉพาะกิจการ) 

  สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
                (หน่วย : ล้านบาท) 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
2557 

 
2556 

 
2555 

      
(ปรับปรุง
ใหม)่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

      กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
 

(93.1) 
 

(99.0) 
 

(76.1) 
ปรับปรุงด้วย 

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
 

4.6  
 

3.9  
 

4.6  
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 

 
(21.8) 

 
(0.0) 

 
(0.2) 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 
 

(4.8) 
 

(4.1) 
 

(7.1) 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 
27.6  

 
- 

 
- 

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

- 
 

- 
 

- 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
- 

 
(34.6) 

 
- 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้ 
 

7.6  
 

(5.1) 
 

- 
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ 

      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 
(0.2) 

 
0.3  

 
-  

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร 
 

0.0  
 

7.0  
 

- 
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
- 

 
0.0  

 
- 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน  2.2  1.2  0.3 
เงินปันผลรับ 

 
- 

 
- 

 
(4.0) 

ดอกเบี้ยรับ 
 

(34.4) 
 

(1.4) 
 

(0.2) 
ต้นทุนทางการเงิน 

 
109.9  

 
36.2  

 
2.3  

  
(2.4) 

 
(95.6) 

 
(80.4) 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
      เงินลงทุนชั่วคราว 
 

(385.2) 
 

25.8  
 

2.2  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 
16.5  

 
(53.5) 

 
(3.3) 

สินค้าคงเหลือ 
 

- 
 

- 
 

- 
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและอาคาร 

 
- 

 
- 

 
- 
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งบกระแสเงินสด (เฉพาะกิจการ) (ต่อ) 
  สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
                (หน่วย : ล้านบาท) 

  
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
2557 

 
2556 

 
2555 

      
(ปรับปรุง
ใหม)่ ที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

 
(6.5) 

 
(264.1) 

 
(62.1) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

9.7  
 

0.5  
 

-  
สิทธิการเช่า 

 
(6.2) 

 
(3,775.7) 

 
- 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

(8.1) 
 

(1.5) 
 

-  

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ) 
      หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
      เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

36.6  
 

30.3  
 

(12.4) 
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

 
(18.1) 

 
22.3  

 
16.4  

เงินประกันตามสัญญาเช่า 
 

- 
 

- 
 

- 
ประมาณการหนี้สินระยะสัน้ 

 
- 

 
- 

 
- 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

2.0  
 

4.4  
 

(0.4) 
เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน 

 
(361.7) 

 
(4,107.1) 

 
(140.0) 

เงินสดรับจากเงินปันผล 
 

- 
 

9.5  
 

4.0  
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 

 
1.1  

 
1.4  

 
0.2  

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน 
 

(91.1) 
 

(59.7) 
 

(2.3) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้

 
(5.5) 

 
(1.2) 

 
(0.0) 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  
 

(457.2) 
 

(4,157.1) 
 

(138.1) 

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
      จากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ 
 

- 
 

- 
 

- 
เงินสดจ่ายสําหรับเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

(729.1) 
 

(152.0) 
  เงินสดรับจากการให้กู้ยืมจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  15.5 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

- 
 

100.0  
 

- 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนให้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 150.0  

 
- 

 
- 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 238.3  
 

- 
 

- 
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (880.3) 

 
(114.6) 

 
- 

เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (27.6) 
 

- 
 

- 
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

 
(4.0) 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

- 
 

- 
 

- 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 

 
(18.8) 

 
(236.9) 

 
(0.5) 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

- 
 

(0.5) 
 

(0.0) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 
0.4  

 
1.0  

 
0.0  

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  
 

(1,271.1) 
 

(403.0) 
 

15.0  

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
      เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 
      และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

70.0  
 

305.3  
 

- 
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบคุคล 

      และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

(91.2) 
 

(284.0) 
 

- 
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน 

 
630.0  

 
870.0  

 
- 



แบบแสดงข้อมูลประจําปี แบบแสดงข้อมูลประจําปี ((แบบ แบบ 5566--11) ) ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคมธันวาคม  22555577                                    

 

ส่วนที่ 3 หน้า 77 

งบกระแสเงินสด (เฉพาะกิจการ) (ต่อ) 
  สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
                (หน่วย : ล้านบาท) 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
2557 

 
2556 

 
2555 

      
(ปรับปรุง
ใหม)่ เงินสดจ่ายชําระคืนตั๋วแลกเงิน 

 
(720.0) 

 
(380.0) 

 
- 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้
 

1,500.0  
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ  108.0  223.1  80 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศ  -  -  - 
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ  (329.7)  (81.4)  - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 

 
442.5  

 
4,118.7  

 
0.0  

เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย 
 

- 
 

- 
 

- 
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

 
1,609.6  

 
4,771.7  

 
80.0  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (118.7) 
 

211.6  
 

(43.1) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ - 

 
- 

 
- 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 
 

226.0  
 

14.4  
 

57.5  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 107.3  

 
226.0  

 
14.4  
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อัตราส่วนทางการเงิน 

 
2557 2556 2555 

    (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

    งบเฉพาะ งบเฉพาะ งบเฉพาะ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         
อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)  2.0 2.3 9.7 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า)  0.4 0.5 1.1 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า)  (0.5) (12.7) (2.6) 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า)  4.9 1.5  - 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)  73.1 241.3  - 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (เท่า)   -  -  - 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน)   -  -  - 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้  (เท่า)  3.7 1.2 -  
ระยะเวลาชําระหนี ้  (วัน)  96.3  309.5  -  
Cash Cycle  (วัน)  (23.2) (68.2)  - 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)         
อัตรากําไรขั้นต้น  (%)  25.7% 25.2% -  
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%)  (15.8%) (83.2%) -  
อัตรากําไรอื่น  (%)  11.4% 27.9% 100.0% 
อัตรากําไรสุทธ ิ  (%)  (14.0%) (59.9%) (341.9%) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%)  (1.9%) (4.0%) (14.9%) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  (%)  (1.4%) (3.3%) (12.5%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%)  (738.9%) (1121.0%) (481.1%) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์  (เท่า)  0.1 0.1 0.0 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)         
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)  0.5 0.2 0.3 
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย 
 
 

 (เท่า)  (3.2) (113.9) (59.7) 
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 
 
 

 (เท่า)  (0.4) (4.2) (49.8) 
อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%)  N.A. N.A. N.A. 

     มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 
 

0.66  0.64  0.19  
กําไรสุทธิต่อหุ้น 

 
(0.01) (0.02) (0.03) 
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14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัท 
 
งบการเงิน 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ CGD ดําเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวเนื่องกับ

อสังหาริมทรัพย์ในด้านการพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศตั้ งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา 
จนกระทัง่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้มีการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แลนด์มาร์ ค ดีเวลล็อป
เม้นท์ กรุ๊ป จํากัด ซึ่งการซื้อและรับโอนกิจการนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ หรือ Reverse Takeover โดยงบ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งนํามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มาจาก   
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพา ะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว โดยงบ
การเงินรวมซึ่งตรวจสอบแล้วที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการจัดทําขึ้นโดยใช้วิธีการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ โดยมี
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมายแต่ เป็นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี และมี
บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมายแต่เป็นผู้ซื้อทางบัญชี  

 
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะแสดงรายการดังนี้ 
1. ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
2. ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
งบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะแสดงรายการดังนี้ 
1. ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
2. ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแยกแสดง

รายการดังนี้ 
1) การดําเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึง 

31 ธันวาคม 2556 และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
2) การดําเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัท เอ- โฮสต์ จํากัด (บริษัทย่อย ) ตั้งแต่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึง 15 ตุลาคม 2556 
ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และ 2557 สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ในคําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
รวมของบริษัทที่จัดทําขึ้นนี้ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1) การดําเนินงานต่อเนื่อง  

    รายได้ 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 834.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 523 เมื่อเทียบกับ

รายได้รวมในปี 2556 จํานวน 133.9 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจดังนี้ 
รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 รายได้จากการขายอาคารชุด  
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้การโอนกรรมสิทธิอาคารชุดของโครงการ อีลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ในปี 

2557 เป็นจํานวน 546.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 360 เปรียบเทียบกับปีก่อนจํานวน 118.8 ล้านบาท 
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รายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากโครงการ Data Center        

ในประเทศอังกฤษเป็นจํานวน 79.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 10 เดือนตั้งแต่บริษัทได้เข้าซื้อ
เมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2557  

 กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้มีการประเมิ นราคาใหม่โดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระ ดังนั้นบริษัทย่อยบันทึกกําไรจากการปรับมูลค่ายุติ ธรรมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 เป็นจํานวน 166.7 ล้านบาท 

รายได้อื่น 

 รายได้อื่น  
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้อื่นจํานวน 42.0 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการ

ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าดอกเบ้ียรับ และรายได้อื่นจากที่กล่าวมา 
 
ต้นทุนการขายอาคารชุด 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการขายอาคารชุดเท่ากับ 410.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 75 

ของรายได้จากการขายอาคารชุดเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นกําไรขั้นต้นร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายอาคารชุด 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วยค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเท่ากับ 190.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 122 จากปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสนับสนุนโครงการเจ้าพระยา 
เอสเตท รวมถึงก ารเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าสาธารณูปโภคและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารของโครงการที่บริษัทกําลังพัฒนา นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่จะได้รับชําระเงินให้กู้ยืมเนื่องจากบริษั ทให้บริษัทแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยเงินให้กู้ยืม
ดังกล่าวครบกําหนดชําระทั้งจํานวนในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่บริษัทยังไม่ได้รับชําระเงิน จึงได้
พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งจํานวน 27.6 ล้านบาท 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 126.3 ล้านบาทในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของ

รายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 98.5 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม ปี 2557 บริษัทมีการออกหุ้นกู้อายุ 
2 ปีเป็นจํานวน 1,500 ล้านบาท เพื่อนําเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของ
บริษัท รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต   

 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 2557 เท่ากับ 10.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของรายได้รวม พลิก

จากรายได้ภาษีเงินได้ของปีก่อนจํานวน 10.7 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนของบริษัทย่อยและการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราวของบริษัท 
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กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่องจํานวน 64.9 ล้านบาท พลิกจาก

ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่องจํานวน 89.3 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากการดําเนินของกลุ่มบริษัทที่ดีขึ้นอย่างเป็น
นัยสําคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้กําไรต่อหุ้ นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น 0.009 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้โดยอัตรา
กําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.8 ของรายได้รวม   

 
2) การดําเนินงานที่ยกเลิก 

กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 
เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติให้

ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ- โฮสต์ จํากัด (บริษัทย่อย ) จํานวน 5,018 ,570 หุ้น ให้แก่บริษัท อาเคเดีย เอเชีย 
จํากัด (ผู้ซื้อ) ซึ่งมิได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคา 100 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจะนําเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ 
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษทัและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทได้รับเงินจากการขายจํานวน 100 ล้านบาท 
ครบถ้วนแล้วในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยดังกล่าวที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จึงได้จัดประเภท
รายการใหม่โดยแยกแสดงเป็นกําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิกจํานวน 6.41 ล้านบาท  

 
3) กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 

บริษัทและบริษัทย่อยรายงานกําไรสุทธิปี 2557 เป็นจํานวน 64.9 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิในปี 
2556 จํานวน 82.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุห ลักมาจากผลการดําเนินของกลุ่มบริษัทที่ดีขึ้นอย่างเป็นนัยสําคัญตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น 0.009 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้โดยอัตรากําไรสุทธิเท่ากับ
ร้อยละ 7.8 ของรายได้รวม  
 

ฐานะการเงิน 
   สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 7,911.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 
2,650.2 ล้านบาท ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,261.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์ที่สําคัญมีดังนี้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเท่ากับ 534.7 ล้านบาท  
 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุดเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า สําหรับเงินจองและเงิน

ทําสัญญาจํานวน 156.3 ล้านบาทจะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และถูกบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า ในปี 2557 บริษัท
และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 120.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์รวม โดยหลัก
ประกอบด้วย 

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จํา นวน 84.9 
ล้านบาท  

 ลูกหนี้การค้าต่างประเทศจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Data Center ที่ประเทศสหราช
อาณาจักรจํานวน 30.1 ล้านบาท  

 ลูกหนี้อื่นจํานวน 5.6 ล้านบาท อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย และอื่นๆ 
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เงินลงทุนชั่วคราว 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสําคัญจากปี 2556 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง
และมีความเส่ียงต่ํา เพื่อประโยชน์ในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเว ลาส้ัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว 312.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6,120 จากปี 2556 
 

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภ ค

จํานวน  1,159.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นของโครงการ อิลีเม้นท์ และโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท จํานวน 726.4 ล้าน
บาท และ 432.7 ล้านบาท ตามลําดับ  โดยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 14.7 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 33 จากปี 
2556 ที่มีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธา รณูปโภคจํานวน  871.1 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นของ
โครงการ อิลีเม้นท์  
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทย่อยมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Data Center ที่ประเทศส

หราชอาณาจักรเป็นจํานวน 1,109.4 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 ได้มี
การประเมินราคาใหม่ตามนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผู้ประเมินราคาอิสระให้มูลค่าต่อ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวไว้ที่ 1,276.1 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทย่อยจึงรับรู้กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจํานวน 166.7 ล้านบาท 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 570.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 159 จากปี 2556 ที่มีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิเท่ากับ 220.6 ล้านบาท โดยมีรายการหลักที่เพิ่มข้ึนจาก
การที่บริษัทย่อยได้เริ่มรับรู้รายการก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพและโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้า
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 
 

สิทธิการเช่า 
สําหรับงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิการเช่าจํานวน 100.0 ล้านบาท ซึ่ง

ประกอบไปด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าธรรมเนียมในการโอน และค่าเช่าในระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน 
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จ่ายเงินในการรับโอนกิจ การตาม

มูลค่ายุติธรรมให้แก่บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด จากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17) ต่อมาเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัทเข้าทําสัญญาให้เช่าช่วงที่ดิน และ
ดําเนินการจดทะเบียนให้เช่าช่วงสิทธิการเ ช่ากับ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อดําเนิน
โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ให้เหมาะสมกับทางโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น ณ 31 
ธันวาคม 2557 บริษัทมีสิทธิการเช่าจํานวน  3,782.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6.3 ล้านบาทจากปีก่อ นจาก
ค่าธรรมเนียมในการโอน และค่าเช่าในระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน 
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   ค่าความนิยม 
ณ 31 ธันวาคม 2557 ค่าความนิยมจํานวน 3,614.4 ล้านบาท (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อที่ 2.2.7) ในการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับและการคํานวณต้นทุนการรวมธุรกิจ เนื่องจ ากบริษัทมีราคายุติธรรม
ของตราสารทุนที่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนมากกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงใช้
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ก่อนการรวมธุรกิจเป็นฐานในการ
คํานวณต้นทุนการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ ส่วนต่างของต้นทุนการรวมธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้เสียของผู้ถูกซื้อทางบัญชีใน
มูลค่ายุติธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยม 

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

2,061.8 ล้านบาท ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 844.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 244 ทั้งนี้รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของ
หนี้สินที่สําคัญมีดังนี้ 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
ณ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 177.1 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 6.1 ของหนี้สินรวมหรือเพิ่มข้ึนเป็นจํานวน 76.6 ล้านบาทจากปี 2556 โดยแบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 
70.2 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 106.9 ล้านบาทโดยหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินประกันผลงาน  
 

ตั๋วแลกเงิน 
ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ขยายวงเงินกา รออกและจําหน่ายตั๋วแลกเงินจากเดิม 

650 ล้านบาทเป็น 1,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการ
ของบริษัท โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินระยะส้ันไปแล้วเป็นจํานวน 400.0 ล้านบาท ซึ่งจะครบ
กําหนดไถ่ถอนในปี 2558  
 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 576.5 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ระยะยาวจาก

สถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Data Center ที่ประเทศ สหราช
อาณาจักร คิดเป็นร้อยละ 19.8 ของหนี้สินรวมหรือเพิ่มข้ึน 354.8 ล้านบาทจากปี 2556 

 
หุ้นกู้ 
ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทออกจําหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี จํานวน 1,500 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน 

และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 51.6 ของหนี้สินรวม เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในการขยาย
ธุรกิจและลงทุนในโครงการของบริษัท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ ครบกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุก 3 
เดือน  

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมี อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Interest-bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.49 ต่อ 1 เท่า 
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   ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,005.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.3 ของหนี้สิน

และส่วนของผู้ถือหุ้นเรวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนจาก ณ ส้ินปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากการที่บริษัทสามารถโอนห้อง
ชุดได้เป็นจํานวนมากขึ้นรวมทั้งกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 
เท่ากบัร้อยละ 1.4 

 
งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด ปี 2556 ปี 2557 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (104,381,367) (568,493,605) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 53,867,886 (1,412,737,589) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 283,916,523 2,327,279,649 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานเท่ากับ 568.5 ล้าน

บาท โดยการใช้เงินกิจกรรมการดําเนินงานส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 1,412.7 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทย่อยมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Data Center ที่ประเทศ สหราช
อาณาจักร จํานวน 971.3 ล้านบาท 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 2,327.3 ล้านบาท 

โดยรายการหลักมาจากการที่บริษัทออกจําหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี จํานวน 1,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ครบกําหนดชําระคืน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ /หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศจํานวน 576.5 ล้านบาท เพื่อใช้
ประกอบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Data Center ที่ประเทศ สหราชอาณาจักร 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
บริษัทโดยคณะกร รมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคํานึงถึงความเป็นอิสระ ความ

เหมาะสม การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณากําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับ
ขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจํานวน
เงินค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการบ ริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชีในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 
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 ผู้สอบบัญช ี ค่าสอบบัญช ี
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 
บริษัท คันทรี่ กร๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 
(วัตถุประสงค์เฉพาะ) 

บริษัท ดีล้อยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ   
ไชยยศ สอบ
บัญชี จํากัด 

- 1,120,000 - 

บริษัท คันทรี่ กร๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด บริษัท สหการ
สอบบัญชี จํากัด 

1,750,000 1,495,000 

รวม   2,870,000 1,495,000 
 
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทจะขึ้นอยู่กับช่วงของการ

รับรู้รายได้อันเนื่องมาจากโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน Data 
Center ที่ประเทศสหราชอาณาจักร และโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ , โรง
แรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้าเจ้าพระยา และโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้าเจ้าพระยา 
นอกจากนี้ปัจจัยสําคัญอื่นๆที่มีผลกระทบต่อ รายได้นอนาคตองบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่ว
โลกในแต่ละช่วงเวลา สภาวะการณ์แข่งขัน รวมถึงต้นทุนการก่อสร้าง เป็นต้น 
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การรบัรองความถูกตอ้งของข้อมลู 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  
นอกจากนี้ บริษัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

 ชื่อ-สกุล        ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

 

 

1. นายเบน เตชะอุบล      กรรมการ      ...................................................... 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 ชื่อ-สกุล          ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

 

 

1. นายฉัตรชัย ชอ่ดอกรัก  เลขานุการบริษัท  ............................................................. 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557                                     

เอกสารแนบ 1 หน้า 87 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิัท 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
 ประธานกรรมการ  
 

68 -หลักสูตร “Successful Formulation 
& Execution of Strategy” (SFE) 
รุ่นที่ 22/2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 7/2556 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) 

- ประกาศนียบัตรผู้บรหิารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 
14/2555 

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

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-  ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
(Ph.D.) สาขาประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Michigan State University, USA 

-  ปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
Humanities จาก Schiller 
International University , UK 

-  ปรญิญาตร ีสาขาอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2555 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2553 – ปัจจุบัน 
 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2550 – ปัจจุบัน 
 

2546  - 2549 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการอสิระ,กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
กรรมการบริษัท,กรรมการบรรษทัภิ
บาล และกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารบรษิัท   
 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 
ประธานบริษัท 
 
กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร  
เอกอัครราชทูต  ณ กรุงดับลิน 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) 
 
 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
 
 
บริษัท สปอร์ตแอนด์รีครีเอชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากัด 
 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท โออิชิ กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 
 
หอการค้าอังกฤษ 
 
กระทรวงการต่างประเทศ 
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ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2. 
 

นายสดาวุธ  เตชะอุบล 
 รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62  - ประกาศนียบัตรผู้บรหิารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 
12/2554 

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 
66/2550  สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  ปรญิญาตร ีสาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  Honorable Degree (Business 
Administration), Kensington 
University, California, USA. 
-  ประกาศนียบัตร Commerce 
Davis School, Brighton, UK 

 

17.38 บิดาของ 
นายเบน เตชะอุบล 

ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 

 
2555 - ปัจจุบัน 

 
2553 - ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
2552  - 2555 

 
2551 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
2547 -  2556 
2537 - ปัจจุบัน 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการบรหิาร 
 
นายกสมาคม 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการและประธานรรมการบรหิาร 
 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับ
นานาชาติ (องค์กรของสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 
(มหาชน) 
สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย 
บริษัท ซินเสียนเยอะเป้า จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท แกรนด์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ ากัด  
บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากัด 
บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จ ากัด 
บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จ ากัด 
บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด  
บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด 
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ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายศุภกร พลกุล 
 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 

 

56 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 19/2547 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 69/2549 
Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที่ 16/2550  

   Role of The Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
-  ปรญิญาโท สาขากฎหมายมหาชน  

   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  ปรญิญาตร ีนิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ไม่ม ี ไม่ม ี ปัจจุบัน 
2549 - 2556 
 
2548 - 2558 
 
 
2544 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 
2540 - 2556 
2539 - 2556 
2537 - 2556 
2532 - 2556 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการและอปุนายก 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอ-โฮสต์ จ ากัด 
 
บริษัท.ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 
สมาคมอัสสัมชัญ (สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ) 
บริษัท สวนปาล์มฟาร์มนก จ ากัด 
บริษัท รีเลติ้ง บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัท บ้านเกาะริมน้ า จ ากัด 
บริษัท ไทยเน็กซ์ จ ากัด 
 

4. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ช่ืนภักดี 
 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 
 กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 

56 -   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น
ที่ 86/2553 

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

-  ปรญิญาโท  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
- ปรญิญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
 

ไม่มี ไม่ม ี ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 

 
 2555 - 2556 

 
 2554 - 2555 

 
2554 - ปจัจุบัน 
 2554 –2556 
 2554 - 2556 

ปัจจุบัน 
 2553 - 2554 

 
 

 2552 - 2553 
 

กรรมการตรวจสอบ 
รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชา
ต ารวจภูธร ภาค 4 
รองผู้บัญชาการ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชา
ต ารวจภูธรภาค 8 
กรรมการ 
ที่ปรึกษากฎหมาย และการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองผู้บัญชาการ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ,ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรภาค 
1 
รองผู้บัญชาการ ส านักงาน
งบประมาณและการเงิน  

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ปอแก้ว วิศวกรรม จ ากัด 
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ฟูสิน อุตสาหกรรมการเหมืองแร่(ประเทศไทย)  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ      
 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                     
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ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

5. นายชู เฟ็ง เช 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอสิระ 

 
 

47 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุ่นที ่
123/2552 

- ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

ไม่ม ี ไม่ม ี
 
 
 

ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท มาร์จินอล จ ากัด 

6. นายกวินธร อัตถากร 
 กรรมการอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 

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

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   

- ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
2542 - ปจัจุบัน 

 
2554 - ปัจจุบัน 
 
2553 - ปัจจุบัน 
2549 - 2553 

 
 

กรรมการอสิระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
 
 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อาร์ทลิงค์ จ ากัด 
มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ–ท่านผู้หญิงแส อัตถากร 
เพื่อการศึกษาและวิจัย 
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอคโค่ 360 จ ากัด 
บริษัท โอโซน เทคโนโลยี จ ากัด 
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ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

7. นายเบน เตชะอุบล 
 กรรมการ 
 กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 
 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุ่น
ที่ 123/2552  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   

-  ปรญิญาโท สาขาบริหารธรุกิจ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-  ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย (LLB), 
University of New South Wales, 
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

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

18.07 บุตรของ 
นายสดาวุธ   
เตชะอุบล 

ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
2551 -  2553 

 
2555 - ปัจจุบัน 
2549 -  2553 
2549 -  2553 
2549 -  2553 
2548 -  2553 
2548 -  2553 
2548 -  2553 
2548  - 2553 

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

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 
บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ ากัด 
บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 
บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากัด 
บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ ากัด 
บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท สินปารมี จ ากัด 
บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จ ากัด 
บริษัท โปรฟิท เวนเจอร์ จ ากัด 
บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด  
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท เอเซีย โซน เวนเจอร์ จ ากัด  
บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

8. นายจิรศักด์ิ  ผ่องหทัยกุล 
 กรรมการ 

44 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น
ที่ 89/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบริหารธรุกิจ   
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 
 
 
 
 

3.66 ไม่ม ี ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

9. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ  
ลวณะมาลย ์
 กรรมการอสิระ 

 

62 -  ปรญิญาโท  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 - ปัจจุบัน 
2555 
2554 
2552 
2551 

กรรมการ 
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 
เสนาธิการทหารอากาศ 
รองเสนาธิการทหารอากาศ 
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่าย
ยุทธบริการ 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 

10. นางสาวเจแอล อัง เคอเจีย่ 
 กรรมการ 
 กรรมการผู้จัดการ ฝา่ย

พัฒนาธุรกิจ 

34 -  ปรญิญาโท สาขาบริหารธรุกิจ  
   Imperial College London 
-  ปรญิญาตร ี 
   สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
   University College London 

ไม่ม ี ไม่ม ี ปัจจุบัน 
 
2553 - 2556 

2552 
2548 - 2551 

กรรมการและกรรมการผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ 
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
Business development 
Strategy, Merger & Acquisitions 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
Credit Suisse 
Citigroup 

11. นายฉัตรชยั  
ช่อดอกรัก 
 เลขานุการบริษัท  
 รองกรรมการผุ้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

32 - ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกจิ     
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ปรญิญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2555 – ปัจจุบัน 
 
2557 - ปจัจุบัน 
2557 - ปจัจุบัน 
2552 -  2555 
 

รองกรรมการผุ้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ ากัด 
บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
บริษัท ออสสิริส จ ากัด 
 

12. นางสาวจริยกรณ์  
โสดาธันยพัฒน์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานการขายและ
การตลาด 

56 - ปรญิญาตรี สาขาบริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ปัจจุบัน 
 

2550 - 2555 

รองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานการขายและการตลาด 
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 13. นางสาวอรสรวง 
สุธีรสกุล 
 รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

45 
 

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

ไม่ม ี ไม่ม ี 2557 - ปัจจุบัน 
2553-2557 
2542-2552 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
ผู้จัดการโครงการอาวุโส 
ผู้จัดการ 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

14. นายทรงศักด์ิ  
อังกุระวรานนท์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายโครงการ 

44 - ปรญิญาโท 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2557- 2558 
2553 - 2557 

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโครงการ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายโครงการ                                              

บริษัท คันทรี่กรุ๊ปดีเวลล๊อปเม๊นท์จ ากัด(มหาชน) 
บริษัท แปลนเอสเตท จ ากัด 
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ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

15. นางสาวกิติมา  
กฤติยาโชติปกรณ ์
- รองกรรมการผู้จัดการ 
  ฝ่ายการขาย 

42 - Master of Science in Real Estate 
  Thammasart University     
- Master of Business Administration 
 University Of Baltimore, U.S.A. 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2557 - ปัจจุบัน 
2549 - 2557 

 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการขาย 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
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ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุมในบริษทัทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

รายชือ่ บรษิทั 
บรษิทัยอ่ย  

LH LWH LWR LURH BCEGCE CGDD CGDDP APUK CER 
1. นายวิกรม  คุ้มไพโรจน ์ D          
2. นายสดาวธุ  เตชะอุบล  VD  d d d     d 
3. นายเบน  เตชะอุบล d, CEO d d d d d d d  d 
4. นายจิรศักดิ ์ ผ่องหทัยกุล  d          
5. นายกวินธร  อัตถากร  d          
6. นายศภุกร  พลกุล  A, ID          
7. นายชู เฟ็ง เช  a, ID          
8. พล.ต.ท. วีรพงษ ์ ชืน่ภักด ี  a, ID          
9. พล.อ.อ.เพิ่มเกยีรติ ลวณะมาลย ์ ID          
10. นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย d, x          
11. นายฉัตรชยั ช่อดอกรัก x      d d   
12. นางสาวจริยกรณ ์โสดาธันยพัฒน ์ x          
13. นางสาวอรสรวง  สุธีรสกุล x          
14. นายทรงศักดิ ์องักุระวรานนท ์ x          
15. นางสาวกิติมา กฤติยาโชตปิกรณ ์ x          
16. Mr. Messrs Malcolm Moller        d   
17. Mr. Gilbert Noel        d   
18. Anson Limited         d  
19. Cabot Limited         d  

 
หมายเหต ุ D = ประธานกรรมการ  VD = รองประธานกรรมการ d = กรรมการ   ID = กรรมการอิสระ  
  A = ประธานกรรมการตรวจสอบ   a = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   x = ผู้บริหาร 
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รายละเอยีดหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 
ผูด้ ารงต าแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
น.ส. อญัชล ี ศรวีวิฒันก์ลุ 
ผูจ้ดัการอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประวตักิารศกึษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ประวตักิารท างาน 
ปทีีท่ างาน    บรษิทั    ต าแหนง่ 
ปี 2549 – ปัจจุบัน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  ผู้จัดการอาวุโส  

ส านักตรวจสอบภายใน  
         และเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2549 – 2556  บริษทั เอ – โฮสต์ จ ากัด (บริษัทแกน)  ผู้ตรวจสอบภายใน  

(ด าเนนิการในนาม CGD)    และเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2545 – 2549  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ปี 2544 – 2545  บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด  พนักงานบัญช ี
ปี 2540 – 2544  เครือเจริญโภคภณัฑ ์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
ประวตักิารฝกึอบรม 

 ปี 2547 การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรบัอนุญาตสากล  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 ปี 2546 Internal Quality Audit (ISO 9001 : 2000) 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
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แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

แนวคดิและวตัถปุระสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็น      
ผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยปูองกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้ม่ันใจว่า บริษัทมี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ 
กฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปูองกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมี
การจัดท าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
(“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น 
รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม 
แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

การน าไปใช ้

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่าบริษัทยังขาด
การควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควร
อธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบ

ภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคม

นักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of 

Management Accountants หรือ IMA) 
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การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

 

1. องคก์รแสดงถงึความยดึมัน่ในคณุคา่ของความซือ่ตรง (integrity) และจรยิธรรม  

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ 

       1.1.2  การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก 

บริษัทได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย และ
จริยธรรมทางธุรกิจ 

  

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝุาฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

บริษัทมีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ครอบคลุมถึง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) แล้ว และ
บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษา เพื่อวางระบบการปูองกันการจ่ายเงินเพื่อการคอร์รัปชั่น การ
ส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์
ได้รับทราบและจะด าเนินการโดยเร่งด่วน 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
       1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลการปฏิบัต ิ(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 
บริษัทมีส านักตรวจสอบภายในซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

  

                                                 
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอรรั์ปชันให้เหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท 
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝุาฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝุาฝืนได้อย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร 
ที่ผ่านมา ยังไม่พบการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

  

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝุายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝุายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ในขอบเขต อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่อยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

  

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเปูาหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

เปูาหมายในการด าเนินธุรกิจ และเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท     
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 
ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 
ข้อมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝุายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

3.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชัดเจน เป็นต้น 

มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งแยก
หน้าที่หลักเป็นฝุายงาน และส านักตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน 

มีการแบ่งจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งเป็นตาม อ านาจด าเนินการ 

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง
สม่ าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การ
ส่ือสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปน็ประจ าทุกส้ินป ีโดยการประเมินจะ
มีผลต่อการค านวณจ่ายโบนัส การปรับเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ 

บริษัทมีความตระหนักถึงความส าคัญในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยการสรรหา พัฒนา 
และตระเตรียมคนไว้ทดแทน รวมถึงการสร้างกลุ่มคนไว้รองรับต าแหน่งงานที่ส าคัญ โดยการ
พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพไว้รองรับ ในกรณีที่บริษัทมี
ความจ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรเป็นการเร่งด่วน บริษัทจะท าการติดต่อบริษัทรับจัดหาพนักงาน 
(Head Hunter) เพื่อด าเนินการได้อย่างทันที 

  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับ ให้บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ
ให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 
มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็น Bonus Score ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ก่อนประกาศให้พนักงานทุกฝุายทราบโดยทั่วกัน  

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่
6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือ
ภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง 
  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร 
ปัจจุ บัน อยู่ ในระหว่างการพิจารณาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงโดยในเบ้ืองต้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

7. องค์กรระบุและวิ เ คราะห์ความเสี่ ย งทุกประ เภทที่ อ าจกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ ไ ว้ 

อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร 
หน่วยธุรกิจ ฝุายงาน และหน้าที่งานต่างๆ 
บริษัทมีการระบุปั จจัยความเ ส่ียงและทบทวนปัจจัยความเ ส่ียงโดยรวมที่ จะกระทบ 
ต่อการด าเนินโครงการไว้ใน รายงานประจ าปี ทั้งนี้ ในการระบุความเส่ียงในระดับหน่วยธุรกิจ 
ฝุายงาน และหน้าที่งานต่างๆ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาวางแผนด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร 
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับ   
ความเส่ียงนั้น (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเส่ียง 
(avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น     
การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหาร
สามารถฝุาฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษทัได้ทบทวนเปูาหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เปูาหมายที่ก าหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น 
ไม่ตั้งเปูาหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อปูองกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้ ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้า ใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ           
ท่ีก าหนดไว ้ 
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 
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การควบคมุการปฏิบตังิาน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมมีาตรการควบคมุทีช่ว่ยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การด าเนินงาน 
รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และ
ล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถปูองกัน
การทุจริตได้ เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้
เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท า
รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท
ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ าประกัน บริษัทได้
ติดตามให้ม่ันใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เป็นต้น 

  

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบปูองกันและติดตาม 

  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝุายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ 

(1) หน้าที่อนุมัติ 
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

  

 

11. องค์กร เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่ ว ไปด้วยระบบเทคโนโลยี  เพื่ อช่ วยสนับสนุน  

การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจดัใหม้กีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึ่งไดก้ าหนดสิ่งทีค่าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้

นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับ
ของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อปูองกัน
การหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว 

 

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน

ธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length 

basis) 
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง

ก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น 

ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ    
โดยผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
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ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

 

13. องค์กรขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งและมคีณุภาพ เพื่อสนบัสนนุใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนด

ไว้ 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร 
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล  

  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย 
เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจ า
สม่ าเสมอ หากได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมหาข้อสรุปในการ
ด าเนินการแก้ไขและติดตามการแก้ไข 
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14. องค์กรสือ่สารขอ้มูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็น

ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี         
ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้อง
ขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-
blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

  

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้อย่างปลอดภัย 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝุาย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
นัยส าคัญ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
17.2.1 ฝุายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝุาฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่
ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อ เ สียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิม
ด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร 
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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