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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 ประวัติความเปนมาของ CGD   

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”) กอต้ังเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2525 ในรูปแบบ

บริษัทจํากัด ในชื่อ บริษัท ไดอานาดีพารทเมนทสโตร จํากัด โดยประกอบธุรกิจคาปลีก ประเภทหางสรรพสินคา      

ในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทไดเปล่ียนชื่อเปนบริษัท ดรากอน วัน จํากัด (มหาชน) รวมถึงไดมีการเปล่ียนแปลง

ลักษณะการประกอบธุรกิจเปนธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และไดเขาเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2550 ตอมาบริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงโครงสราง

การผูถือหุน และโครงสรางการบริหารโดยมี นายเบน เตชะอุบล เขามาเปนผูถือหุนใหญ และดํารงตําแหนงกรรมการ 

ประกอบกับบริษัทไดมีการเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท เพื่อรองรับการขยายฐานธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย และเปล่ียนชื่อเปนบริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2553   

ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทไดเขาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer – EBT) จาก

บริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด (“LDG”) ซึ่งการซื้อและรับโอนกิจการจาก LDG นั้น มีขนาดรายการ

เกินกวารอยละ 100 จึงเขาขายเปนการจดทะเบียนโดยออม (Backdoor Listing) ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทได

ซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ LDG เสร็จสมบูรณ โดยมีนายวิกรม คุมไพโรจน ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ 

และมีนายเบน เตชะอุบล เปนประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยกลุมของนายเบน เตชะอุบล เปนผูถือหุนใหญ ถือหุน

รวมกันจํานวน 4,153,680,028 หุน หรือคิดเปนรอยละ 67.13 ของทุนชําระแลวของบริษัท หลังจากนั้นบริษัทไดยาย

หลักทรัพยของบริษัทท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) โดยเร่ิมชื้อขายตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ในวันท่ี 30 กันยายน 2557 เปนตนมา      

 

1.2 พัฒนาการท่ีสําคัญ  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมาสรุปไดดังนี้   

 

ป/เดือน เหตุการณสําคัญ 

2556 

มกราคม 

 

 

 

 

 

 
พฤษภาคม 

 

 
 

มิถุนายน 

 

กรกฎาคม 

 

- ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 อนุมัติยืนยันมติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2555 ในการเสนอขายหุนเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมใหแกผูลงทุน

เฉพาะเจาะจง ไดแก นายสดาวุธ เตชะอุบล นายเบน เตชะอุบล นายบี เตชะอุบล นายทอมม่ี       

เตชะอุบล นางหลุยส ดิศกุล ณ อยุธยา และ นางสาวจุรีพร กวีวิโรจนกุล (“กลุมผูถือหุน LDG”) 

รวมถึงมติอนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ35ใหแก 3 5กลุมผูถือหุน 

LDG  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 อนุมัติออกและเสนอขายต๋ัวเงินระยะส้ันวงเงิน

ไมเกิน 650 ลานบาท  

- บริษัทซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด แลว

เสร็จสมบูรณ และกลุมผูถือหุน LDG ไดจองซือ้หุนเพิ่มทุนและชําระคาหุนใหบริษัทจํานวน 

3,700 ลานหุน มูลคา 3,700 ลานบาท โดยบริษัทไดรับโอนโครงการแลนดมารค วอเตอรฟ

รอนท และสิทธิการเชาท่ีดินท่ีตัง้โครงการ  

- ตลาดหลักทรัพยอนุมัติและรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย          

เอ็ม เอ ไอ โดยกําหนดวันเร่ิมซื้อขายเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2556 อนุมัติจัดต้ังบริษัทยอย ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 

99.99 ของทุนชําระแลวไดแก 1)บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด  
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ป/เดือน เหตุการณสําคัญ 

 

กันยายน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ตุลาคม 

 
 

พฤศจิกายน 

2) บริษัท บีซีอีจี คันทร่ี กรุป เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2556 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ไดแก 

บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท    

เรสซิเดนซ จํากัด และบริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด จากทุน       

จดทะเบียน บริษัทละ 200 ลานบาท เปนบริษัทละ 50 ลานบาท  

  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2556 อนุมัติจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เอ-โฮสต จํากัด   

ซึ่ ง เ ป น บ ริ ษัทย อ ย ท่ี บ ริ ษัทถื อ หุ น ใ น สั ดส วน ร อ ยละ  83.64 ขอ ง ทุ นจดทะ เ บียน            

จํานวน 5,018,570 หุน ใหแก บริษัท อาเคเดีย เอเชีย จํากัด  

- ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2556 อนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 1)ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยยกเลิกหุนสามัญท่ีไดจดทะเบียนไวแลวแตยังไมไดออกจําหนายจากจํานวน 7,557,772,720 บาท 

เปนจํานวน 6,982,294,461 บาท 2)เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 6,982,294,461 บาท 

เปน 7,482,294,461 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 500,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1 บาท 3)จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 500,000,000 (หารอยลาน) หุน ใหแกบุคคลใน

วงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2556 อนุมัติอนุมัติยายท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญไปท่ี 

เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2556 อนุมัติการลงทุนซื้อท่ีดินและอาคาร Data 

Center ในประเทศสหราชอาณาจักร เปนสินทรัพยเพื่อการลงทุน  

2557 

มกราคม 

 

 

 

 

 

 

 

 
กุมภาพันธ 

 
กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2557 อนุมัติเร่ืองตอไปนี้ 1)เพิ่มทุนในบริษัท แลนด

มารค โฮลดิ้งส จํากัด 146 ลานบาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เปน 147 

ลานบาท 2)จําหนายหุนของบริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด บริษัท 

แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด และบริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล 

จํากัด ใหแกบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด เพื่อเปนการปรับโครงสรางในกลุมบริษัท

รองรับการพัฒนาโครงการแลนดมารค วอเตอรฟรอนท 3)จําหนายสินทรัพยท่ีเก่ียวของกับ

โครงการแลนดมารค วอเตอรฟรอนท ในหมวดบัญชีอาคารระหวางกอสรางใหแกบริษัท แลนด

มารค โฮลดิ้งส จํากัด จํานวนเงิน 238,079,654.07 บาท โดยดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 

12 กุมภาพันธ 2557 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2557 มีมติอนุมัติใหขยายวงเงินการออกต๋ัวเงินระยะส้ันจาก 

650 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2557 มีมติอนุมัติพิจารณาออกและเสนอขายต๋ัวเงินระยะส้ัน 

วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท 

- ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติดังนี้ 1.ออกและการเสนอขายหุนกูภายใน

วงเงินไมเกิน 1,500,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราท่ีเทียบเทา 2.)ออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3 (“CGD-W3”) จํานวนไมเกิน 

2,445,431,487 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 3 หุนเดิม (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ตอ 1 หนวยของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 3.)ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 300,000,000 หุน (สามรอยลาน

หุน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด 4.)เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 

7,336,294,461 บาท เปนทุนจดทะเบียน 10,081,725,948 บาท 5.)อนุมัติการจัดสรรหุน
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ป/เดือน เหตุการณสําคัญ 

 

 

 

 

กันยายน 

 

 

ตุลาคม 

 

ธันวาคม 

 

สามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,445,431,487 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 300,000,000 หุน เพื่อเสนอ

ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนท่ีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจง  

-  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเห็นชอบใหหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัท เขาทําการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจัดใหอยูในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ภายใต

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2557 เปนตนไป 

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2557 มีมติอนุมัติจัดต้ังบริษัท เจาพระยา เอสเตต 

เรสซิเดนซ จํากัด เพื่อเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

-  เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษัทยอยทางออม     

(ถือหุนผานบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด) ของแตละบริษัทไดมีมติใหเลิกบริษัทยอยแตละ

บริษัทคือ บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟ

รอนท โฮเต็ล จํากัด และ บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด โดยปจจุบันบริษัท

ยอยท้ัง 3 บริษัท ดังกลาวอยูระหวางการชําระบัญชี 

2558 
มีนาคม 
 

เมษายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สิงหาคม 

 

 

 

 

 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2558 ไดมีมติอนุมัติใหขยายวงเงินการอออกตั๋วเงิน

ระยะส้ันจาก 1,000 ลานบาท เปน 1,500 ลานบาท  

- ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญ (ESOP) ชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปล่ียนมือได โดยใหจัดสรรแกกรรมการ 

ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยในจํานวน 40,000,000 หนวย  

- ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติเก่ียวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้  

   1)อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,081,725,948 

บาท เปนจํานวน 9,774,953,771 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังไมได

ออกจําหนาย 2)อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

9,774,953,771 บาท เปนจํานวน 10,114,953,771 บาท 3)อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม

ทุน จํานวน 340,000,000 หุน ดังนี้ 3.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุน 

เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ

พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 3.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 300,000,000 

หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนท่ีมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

- ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 ไดมีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท 

เอพียูเค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทลงทุนโดยผานบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร 

จํา กัด (บริษัทยอย ท่ีบริษัทถือ หุนรอยละ 100) ใหแกกองทรัสต เพื่ อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล  

- ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติ 1)อนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํ านวน 10,114,953,771 บาท เปน 

9,774,953,771 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนาย 2)อนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 9,774,953,771 บาท เปน 

10,814,953,771 บาท 3)อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,040,000,000 หุน 

ดังนี้ 3.1)จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายใหแกกรรมการและ
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100% 

76.56% 

76.56% 

76.56% 

76.56% 

ป/เดือน เหตุการณสําคัญ 

 

 

 

 

กันยายน 

พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (CGD-WB) 3.2)จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

1,000,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด   

-  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 

2,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราท่ีเทียบเทา  

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมัติใหบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส 

จํากัด (“บริษัทยอย”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 147,000,000 บาท เปน 210,000,000 บาท 

และมีมติอนุมัติใหบริษัทสละสิทธิการซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอยตามท่ีไดรับจัดสรรตาม

สัดสวนการถือหุน จํานวน 6,300,000 หุน เพื่อการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกบริษัท    

บีซีอีจี ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 

1.3  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  

1.3.1 โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท  

 

โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เปนดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหต ุ 

บริษัทยอยท้ัง 3 บริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557        

โดยปจจุบันยังอยูในระหวางการชําระบัญชี 
 

 

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 

 

บริษัท บีซีอีจี คนัทรี่ กรุป เอ็นจิเนียริง่ 

  

 

บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จาํกัด  

 
 

บริษัท ซีจีด ีดาตา จํากัด  

(เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน)  

 

บริษัท ซีจียูเค 1 จํากัด  

(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิรนซีย)  

 
 

บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด* 

 

บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนท* 

  
 

บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล* 

 
 

บริษัท เจาพระยา เอสเตต เรสซิเดนซ จํากัด  

 

บริษัท ซีจีด ีดิจิตอล พารทเนอรส จํากัด   

(สาธารณรัฐมอริเชยีส)  

 

100% 

100% 

76.56% 

100% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1  โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดแยกตามสายผลิตภัณฑหลักดังนี ้   

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย 

  

รายได 

(ลานบาท) 

2558 2557 2556 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รายไดจากการขายอาคารชุด 479.37 77.72 546.38 87.49 118.78 72.06 

รายไดจากการบริการ 2.18 0.35 6.67 1.07 - - 

รายไดคาดอกเบี้ยรับ 88.72 14.39 34.37 5.50 1.39 0.85 

รายไดอื่น 34.60 5.61 10.47 1.68 0.78 0.47 

กําไรจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 2.52 0.41     

กําไรขาดทุนจากอัตรแลกเปล่ียน     5.07 3.08 

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนในบรษัิทยอย     34.63 21.01 

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนชั่วคราว 2.35 0.38 4.76 0.76 4.13 2.50 

กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว 2.70 0.44 21.83 3.50 0.05 0.03 

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 4.34 0.70     

รวมรายได 616.77 100 624.48 100 164.83 100 

รายได 

(ลานบาท) 

ดําเนินกา

รโดย 

2558 2557 2556 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การดําเนินงานตอเนื่อง        

รายไดจากการขายอาคารชุด บริษัท 479.37 92.89 546.38 65.48 118.78 89.93 

รายไดจากการบริการ บริษัท 2.19 0.42 6.67 0.80 - - 

รายไดคาดอกเบ้ียรับ บริษัท 0.68 0.14 2.06 0.24 1.38 1.04 

 LH 0.46 0.08 0.09 0.01   

 LURH 0.18 0.04   0.01 0.01 

 LWR 0.19 0.04     

 LWH 0.17 0.04     

 CER 0.12 0.01     

รายไดอื่น บริษัท 7.60 1.48 3.72 0.44 0.54 0.41 

 LH 1.90 0.36 0.21 0.03   

 LWR   0.06 0.01   

กําไรจากการซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บริษัท 2.52 0.49     

กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัท (26.26) (5.08) (6.11) (0.73) 5.07 3.84 

 LH 35.50 6.87 0.17 0.02   

 LURK   0.42 0.05 0.10 0.08 

 CER 0.04 0.01     

 HK 0.04 0.01 7.60 0.91   

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนในบรษิัทยอย      2.85 2.16 

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนช่ัวคราว บริษัท 2.35 0.46 4.77 0.57 3.30 2.49 

 LH 0.64 0.12 2.25 0.27   

กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว บริษัท 2.70 0.52 21.83 2.62 0.05 0.04 

 LH 1.37 0.27 0.12 0.01   

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ขาย บริษัท 4.34 0.84     

รวมรายได  516.06 100 834.44 100 132.08 100 
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เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เอพียูเค จํากัด ใหแกกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง “สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก” บริษัทไดแสดงรายการท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวเปนกําไรจากการดําเนนิงานท่ียกเลิกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และไดมีการแสดงรายการใหมในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวเปนกําไรจากการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก ซึ่งเดิมแสดงไวเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตอเนื่อง 

 

  

รายได 

(ลานบาท) 

ดําเนินการ

โดย 

2558 2557 2556 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การดําเนินงานที่ยกเลิก        

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน APUK 91.59 99.89 79.30 32.23   

รายไดคาดอกเบ้ียรับ APUK   0.06 0.02   

รายไดอื่น APUK 0.1 0.11     

กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน APUK     1.87 100 

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรพัยเพือ่

การลงทุน 

APUK   166.71 67.75   

รวมรายได  91.69 100 246.08 100 1.87 100 
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2.2  ผลิตภณัฑและบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยเปนหลัก ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอย โดยแบงเปน 2 

สวน คือ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

 

ก. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทดําเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท้ังส้ิน 2 โครงการ ไดแก 

   

1. โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร 

 

รายละเอียดโครงการ 

 

ผูพัฒนาโครงการ บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 

ท่ีตั้งโครงการ ซอยสุภาพงษ 1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ีโครงการ 13 ไร 1 งาน 22 ตารางวา  

พื้นท่ีขาย 45,000 ตารางเมตร 

รายละเอียด

โครงการ 

อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จาํนวน 7 อาคาร ซึ่งมีลักษณะเปนหองชุดเพือ่พักอาศัยแบบ 1-2 

หองนอน และเพือ่การพาณชิย รวม 1,059 ยนูิต  

จุดเดนโครงการ ตัวโครงการติดกับถนนศรีนครินทร และอยูตรงขามกับหางสรรพสินคาซีคอนสแควรซึ่งสราง

ความสะดวกสบายแกผูอยูอาศัย สระวายน้ําขนาดใหญ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

ไดแก หองออกกําลังกาย สวนพักผอนขนาดใหญ และรานคา 

กลุมลูกคาเปาหมาย กลุมครอบครัวท่ีมีรายไดระดับลางถึงปานกลาง รายรับรวมตอเดือน 35,000 บาท ข้ึนไป  

ราคาขายเฉล่ีย ประมาณ 60,000 บาทตอตารางเมตร 

มูลคาโครงการ ประมาณ 2,700 ลานบาท 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ปจจุบัน การกอสรางแลวเสร็จ 100% 
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2. โครงการเจาพระยา เอสเตต   

 

โครงการเจาพระยา เอสเตตมีลักษณะเปนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแบบผสมผสาน ต้ังอยูท่ีถนนเจริญ

กรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนท่ีดินท่ีบริษัทเปนผูถือสิทธิการเชาระยะยาวจากสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย และไดใหเชาชวงกับบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูพัฒนาโครงการ ซึ่งปจจุบันไดทําการจด

ทะเบียนสิทธิการเชาตอกรมท่ีดินเรียบรอยแลว 

 

รายละเอียดโครงการ 

 

ผูพัฒนาโครงการ บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด (“LH”) 

ประเภทโครงการ โครงการแบบผสมผสาน (Mixed-use) 

ท่ีตั้งโครงการ ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ีโครงการ 35 ไร 2 งาน 68 ตารางวา 

กรรมสิทธิ์บนท่ีดิน สิทธิการเชาระยะยาว 25 ป 

สวนประกอบใน

โครงการ 

1. โฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา (อาคารชุดพักอาศัย) 

2. โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (ธุรกิจโรงแรม) 

3. โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา (ธุรกิจโรงแรม) 

ระยะเวลากอสราง เร่ิมกอสรางในป 2557 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2561 
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2.1 โฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

โฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยาเปนคอนโดมิเนียมหรูสูง 73 ชั้น จํานวน 355 ยู

นิต กอสรางบนท่ีดินโครงการเจาพระยา เอสเตต โครงการนี้เปนโครงการระดับไฮเอนดท่ีมีความหรูหราในการอยูอาศัย

และมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมีฐานะและรสนิยมสูง ชื่นชอบใน

การออกแบบท่ีทันสมัย โดยบริษัทใหความสําคัญกับท่ีต้ังของโครงการ โดยต้ังอยูในทําเลท่ีมีศักยภาพบนถนนเจริญกรุง

และเปนท่ีดินติดแมน้ําเจาพระยา มีทิวทัศนท่ีสวยงาม รวมท้ังมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกลกับสถานีรถไฟฟาขนสง

มวลชนกรุงเทพ สถานีตากสิน และจุดข้ึนลงทางดวน อีกท้ังมีการบริหารงานโดยนักบริหารงามมืออาชีพจากการทํา

สัญญากับเครือโรงแรมตางประเทศใหเขามาเปนผูดําเนินงานบริหารโครงการ 

รายละเอียดโครงการ  อาคารชุดพักอาศัยสูง 73 ชั้น จํานวน 355 ยูนิต โดยคาดวาจะแบงเปน 

i. หองพักแบบ 2 หองนอน จํานวน 251 ยูนิต  

ii. หองพักแบบ 3 หองนอน จํานวน 73 ยูนิต  

iii. สวนท่ีเหลือเปน หองพักแบบ 4 หองนอน และเพนทเฮาส รวมจํานวน 31 ยูนิต  

จุดเดนโครงการ - โครงการระดับไฮเอนดท่ีมีความหรูหราในการอยูอาศัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
- ตั้งอยูในทําเลท่ีมีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและเปนท่ีดินติดแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนท่ีดิน

ติดริมแมน้ําขนาดใหญท่ีไมสามารถหาท่ีดินในขนาดและทําเลใกลเคียงกันได มีทิวทัศนท่ี

สวยงาม รวมท้ังมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกลกับสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ 

สถานีตากสิน เพียง 800 เมตรและอยูหางจากจุดข้ึนลงทางดวนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดน ทันสมัย และสวยงาม รวมท้ังเนนการตกแตงภายใน
ท่ีหรูหรา และใชวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง การจัดวางท่ีเปนเอกลักษณ มีการใชงานพื้นท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ผูอยูอาศัยสามารถรับบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการท่ีอยู

ใกลเคียงได 

- มีการบริหารงานโดยนักบริหารงามมืออาชีพ ซึ่งเปนเครือโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 

พื้นท่ีขาย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ีย ประมาณ 300,000 บาทตอตารางเมตร 

มูลคาโครงการ ประมาณ 19,000 ลานบาท  

กลุมลูกคาเปาหมาย ลูกคาชาวไทยและชาวตางชาต ิ
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2.2 โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 

โรงแรมคาเพลลา ซึ่งเปนโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ท่ีมีแตหองพักแบบสวีทท้ังหมด จํานวน 101 หอง  ตั้งอยูบน

เนื้อท่ีของโครงการท้ังหมด 4,280 ตารางวา การตกแตงจะเนนความอลังการของทุกองคประกอบภายใน ไมวาจะเปน

วัสดุ และการตกแตงเฟอรนิเจอร แมกระท่ังแสงไฟ โดยท่ีการตกแตงจะใชสีโทนอบอุนสบายตา โรงแรมจะเนนจุดขายท่ี

ความหรูหราและคุณภาพของการบริการ โดยท่ีพนักงานสามารถใหการบริการแกลูกคาอยางท่ัวถึงเนื่องจากจํานวน

หองพักท่ีมีนอยเพียง 101 หอง นอกจากนี้โรงแรมยังใหบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม หองจัดเล้ียง หองประชุม และ

ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นฯ เชน Fitness Center, Spa, สระวายน้ํา ฯลฯ  

 

รายละเอียดโครงการ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 

จํานวนหองพกั 101 หอง 

จุดเดนโครงการ - โรงแรมระดับบนท่ีมีแตหองสวีทท้ังหมดและทุกหองสามารถมองเห็นทิวทัศนของแมน้ํา

เจาพระยาไดเปนอยางดี 

- เปนโรงแรมแหงเดียวท่ีมีหองสวีทติดริมแมน้ํา 
- ต้ังอยูในทําเลท่ีมีศักยภาพบนถนนเจริญกรุง รวมท้ังมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกลกับ

สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ สถานีตากสิน เพียง 800 เมตรและอยูหางจากจุดข้ึน

ลงทางดวนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดน ทันสมัย และสวยงาม รวมท้ังเนนการตกแตงภายในท่ี
หรูหรา และใชวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง การจัดวางท่ีเปนเอกลักษณ มีการใชงานพื้นท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กลุมลูกคาเปาหมาย นักธุรกิจและนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาต ิ

จุดบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 

4 จุด 

สถานบริการสุขภาพ 

(spa) 

Auriga Spa 

บริการอื่น ศูนยบริหารรางกาย หองจัดเล้ียง หองประชุม ซักอบรีด บริการรถยนต สระวายน้ํา 
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2.3 โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา เปนโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว มีหองพักท้ังหมดจํานวน 312 

หอง ตั้งอยูบนเนื้อท่ีท้ังหมด 6,420 ตารางวา การออกแบบและตกแตงสไตลเออรเบิรนรีสอรท ซึ่งมีสวนท่ีออกแบบใหมี

ลักษณะตางกันถึง 10 รูปแบบ นอกจากนี้โรงแรมยังมีศูนยบริหารรางกาย หองจัดเล้ียง หองประชุม ซักอบรีด บริการ

รถยนต และสระวายน้ํา ฯลฯ 

 

รายละเอียดโครงการ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 

จํานวนหองพกั 312 หอง 

จุดเดนโครงการ - การออกแบบและตกแตงสไตลเออรเบิรนรีสอรท ซึ่งมีสวนท่ีออกแบบใหมีลักษณะ

ตางกันถึง 10 รูปแบบ 

- โรงแรมมีพื้น 16 ไร และมีหนากวางติดริมแมน้ําเจาพระยาถึง 200 เมตร 

- ตั้งอยูในทําเลท่ีมีศักยภาพบนถนนเจริญกรุง รวมท้ังมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกลกับ

สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ สถานีตากสิน เพียง 800 เมตรและอยูหางจากจุด

ข้ึนลงทางดวนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดน ทันสมัย และสวยงาม รวมท้ังเนนการตกแตง

ภายในท่ีหรูหรา และใชวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง การจัดวางท่ีเปนเอกลักษณ มีการใชงาน

พื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมลูกคาเปาหมาย นักธุรกิจและนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาต ิ

จุดบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม  

6 จุด 

สถานบริการสุขภาพ 

(spa) 

Talise Spa 

บริการอื่น ศูนยบริหารรางกาย หองจัดเล้ียง หองประชุม ซักอบรีด บริการรถยนต สระวายน้ํา 
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ข. ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

บริษัทดําเนินโครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท้ังส้ิน 1 โครงการ ไดแก 

1. โครงการ Anchorage Point (Data Center) 

บริษัทไดจัดตั้งบริษัท เอพียูเค จํากัด เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนใน อาคารศูนยขอมูล (Data Center) ตั้งอยู

ท่ีลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยลงทุนผานบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอรส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย โดย

โครงการศูนยขอมูลดังกลาวมีอัตราการเชาเต็มพื้นท่ี และสัญญาเชาจะส้ินสุดในป 2576 

 

รายละเอียดโครงการ อาคารศูนยขอมูล (Data Center) 

ท่ีตั้งโครงการ Unit C, Anchor & Hope Lane, Charlton, SE7 7SQ London 

พื้นท่ีใหเชา 14,445 ตารางฟุต 

อัตราการเชา 100% 

ระยะเวลาสัญญาเชา สัญญาเชาส้ินสุดป 2576 

 

เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 บริษัทมีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 ใหจําหนายเงินลงทุนท้ังหมด

ในบริษัท เอพียูเค จํากัด ใหแกกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ซึ่งเปนกองทรัสตเพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยกองแรกของประเทศไทยท่ีมีสินทรัพยอยูในตางประเทศ การซื้อขายเงินลงทุนดังกลาวแลว

เสร็จเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 และกองทรัสตไดมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกเม่ือวันท่ี 

23 ธันวาคม 2558  
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2.3 การตลาดและการแขงขัน 

ลักษณะการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัทสามารถแบงไดเปน 2 

ประเภท ไดแก อาคารชุดท่ีอยูอาศัย/คอนโดมีเนียม และ โรงแรม ดังนี้ 

 

2.3.1 การตลาด 

อาคารชุดที่อยูอาศัย  

ก. กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาของบริษัทสําหรับโครงการอาคารชุดท่ีอยูอาศัยในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ตามลักษณะ

ของโครงการ ไดแก 

โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร  

โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร เปนโครงการระดับกลาง มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนบุคคลท่ัวไป มีรายไดดี 

ฐานะปานกลาง ตองการท่ีพักอาศัยในเขตชานเมือง เดินทางสะดวกสบาย พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกรอบโครงการ 

อาทิ ศูนยการคา โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสถานีรถไฟฟา 

โฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา  

โครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา เปนคอนโดมิเนียมท่ีระดับลักชัวรี ตั้งอยู

ใจกลางเมือง ริมแมน้ําเจาพระยา ขนาบขางดวยโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวสองโรงแรม คือ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 

และ โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาชาวไทยและชาวตางชาติฐานะและ

รสนิยมสูง ชื่นชอบในการออกแบบท่ีทันสมัย รวมไปถึงกลุมนักลงทุนชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีตองการลงทุนในระยะ

ยาว โดยการซื้อเพื่อใหเชาตอหรือขายตอในภายหลัง 

ข. นโยบายราคา 

บริษัทจะกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพยตามราคาตลาด โดยเทียบเคียงกับคูแขงในอุตสาหกรรมและพื้นท่ี

ใกลเคียงและเปรียบเทียบกับตนทุนการพัฒนาโครงการ โดยการปรับเพิ่มข้ึนของราคาข้ึนกับภาวะตลาดและตนทุนวัสดุ

กอสรางเปนสําคัญ  

ค. ชองทางการจัดจําหนาย 

โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร  

บริษัทเนนการสรางความม่ันใจและความเชื่อถือตอโครงการและเจาของโครงการเปนสําคัญ โดยบริษัทมีความ

ตองการท่ีจะสรางแบรนดอิลีเมนทใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในตลาด และเพื่อใชในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอื่นๆ 

ตอไปในอนาคต  

โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร ใชชองทางการขายผานสํานักงานขายซึ่งตั้งอยูใกลพื้นท่ีโครงการ โดยอาศัยชอง

ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต แผนปายโฆษณา รวมถึงชองทางการขาย

นอกสถานท่ีอยางการออกบูธงานบานและคอนโด นอกจากนี้ ยังมีการขายผานระบบเอเจนทกับลูกคาชาวไทยและ

ชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งมีการออกบูธโรดโชวตามหัวเมืองสําคัญ อาทิ เซินเจิ้น กวางโจว และปกก่ิงอยูเสมอ  

โครงการเจาพระยา เอสเตท 

เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาท่ีมีศักยภาพและประสบความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการ บริษัทมีการวาง

แผนการจําหนายในหลายชองทางดังตอไปนี้ 

(ก) รวมงานกับบริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพยชั้นนําท่ีมีชื่อเสียงและมีคุณภาพซึ่งมีความเขาใจตลาดคอนโด

หรูท้ังภายในและตางประเทศ 

(ข) ครอบครัวเตชะอุบลซึ่งเปนผูถือหุนใหญและผูบริหารของบริษัท เปนท่ีรูจักในแวดวงสังคมทําใหมีเครือขาย

และความสัมพันธอันดีกับท้ังบุคคลสําคัญท้ังในประเทศและในภูมิภาคเอเซียแปซิฟคซึ่งกลุมคนดังกลาวสามารถเปนกลุม

ลูกคาท่ีมีศักยภาพของโครงการ 
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(ค) บริษัทมีแผนท่ีจะทําการตลาดและรวมมือทางธุรกิจกับธนาคาร ลักชัวรีแบรนด และเครือขายทางธุรกิจ

ชั้นนําตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหโครงการเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึน 

 

โรงแรม 

ก. กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาหลักของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ คือ ลูกคาระดับบนท่ีพักในหองสวีทของโรงแรมตางๆ (2%แรก

ของกลุมลูกคาระดับบน) เนนความเปนสวนตัว ชื่นชอบความเงียบสงบ ตองการสัมผัสกับเอกลักษณพื้นเมือง ไดรับการ

ดูแลเอาใจใสและการบริการท่ีเปนเลิศ โดยกลุมลูกคาเปาหมายเปนชาวตางชาติท้ังหมด สามารถแบงเปน 2 กลุมหลัก

ไดแก นักธุรกิจ และนักทองเท่ียว ซึ่งสัดสวนของนักทองเท่ียวซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของลูกคาท้ังหมด 

กลุมลูกคาหลักของโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา คือนักธุรกิจและนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ี

มีระดับรายไดและกําลังซื้อสูง โดยโรงแรมจะเจาะกลุมลูกคาในประเทศตะวันออกกลางและยุโรปเปนพิเศษ เนื่องจาก

ปริมาณการทําธุรกิจระหวางประเทศในเอเชียและประเทศในตะวันออกกลางและยุโรปเพิ่มสูงข้ึนในอนาคตอันใกล กลุม

ลูกคาเปาหมายเปนชาวตางชาติท้ังหมด สามารถแบงเปน 2 กลุมหลักไดแก นักธุรกิจ และนักทองเท่ียว คาดวาสัดสวน

ของนักทองเท่ียวคิดเปนรอยละ 60 ของลูกคาท้ังหมดเชนเดียวกัน 

ข. นโยบายราคา 

การกําหนดราคาคาหองพักและงานบริการ จะตองพิจารณาจากปจจัยหลายดาน เชน ตนทุนการดําเนินการ 

ฤดูกาล และราคาตลาดของคูแขง เนื่องจากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เปน โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ท่ีมีแตหองพัก

แบบสวีทท้ังหมดเพียงแหงเดียวในประเทศไทย โรงแรมคาดวาราคาคาหองพักและงานบริการจะสูงกวา เม่ือเปรียบเทียบ

กับคูแขงซึ่งเปนโรงแรมชั้นนําระดับ 5 ดาวอื่นๆ ในกรุงเทพฯ แตจะอยูในระดับราคาเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะราคา

หองสวีทของโรงแรมคูแขง ซึ่งคาดวาจะมีอัตราคาหองพักรายวันเฉล่ียอยูท่ี 20,200 บาท  

สวนโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คาดวาจะตั้งราคาในระดับ

เดียวกันกับคูแขงในตลาด โดยมีอัตราคาหองพักรายวันเฉล่ียอยูท่ี 11,200 บาท อยางไรก็ตาม ในชวงเปดตัวโรงแรม อาจ

มีการนําเสนอราคาพิเศษเพื่อชวยในการประชาสัมพันธและการตลาด   

ค. ชองทางการจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายจะประกอบไปดวย การขายตรงโดยทีมขายของโรงแรม การขายผานตัวแทนท้ังในและ

ตางประเทศ การขายและสํารองหองพักผานระบบอินเทอรเน็ต รวมไปถงึการออกโรดโชวงานใหญๆ ของโลก  
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2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมการแขงขัน 

อาคารชุดที่อยูอาศัย 

อุตสาหกรรมอาคารชุดท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมีการขยายตัวอยางมากในชวงหลายปท่ีผานมา หลายโครงการท่ี

กอสรางลาชาเนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน อยางไรก็ตาม ราคาขายเฉล่ียของหองชุดเพิ่มสูงข้ึน ประมาณ 20-

40% จากราคาเฉล่ียของปกอน เนื่องจากผลกระทบของตนทุนกอสรางท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้ โครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ยังคงประสบความสําเร็จจากการ

ขายโครงการ 

โครงการอสังหาริมทรัพยท่ีเกิดข้ึนบริเวณสถานีรถไฟฟา BTS และรถไฟฟาใตดิน MRT รวมถึงเสนทางสวนตอ

ขยาย ยังคงเปนทําเลท่ีไดรับความนิยม และมีราคาขายท่ีสูงกวาหลายปท่ีผานมา 

 

2.3.3 ภาวะการแขงขันและและจุดเดน 

โครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร  

โครงการอิลีเมนทเปนโครงการระดับกลาง มีกลุมเปาหมายเปนลูกคาท่ีมีรายไดรวมตอเดือน 35,000 บาทข้ึน

ไป ทําเลท่ีต้ังของโครงการแวดลอมไปดวยสาธารณูปโภคและความสะดวกสบาย ใกลกับศูนยการคาขนาดใหญ อาทิ ซี

คอนแสควร พาราไดซ พารค มีการสรางสรรชุมชนใหนาอยู มีการทํากิจกรรมสงเสริมการขาย อาทิ งานเล้ียงลูกบาน 

การมอบสิทธิประโยชนหรือจัดกิจกรรมตอบแทนลูกบาน รวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษ FRIEND GET FRIEND ในกรณีท่ี

ลูกคาชวยแนะนําโครงการใหกับครอบครัวและเพื่อน  

โครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

ในปจจุบัน ส่ิงสําคัญในการแขงขันของอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียมระดับหรูอยูท่ีการวัดระดับในเร่ืองคุณภาพและ

การบริหารงาน ในหลายปท่ีผานมา โครงการใหมๆ เพิ่มมูลคาโดยการเพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีอยูในโรงแรมหรือ

คอนโดมิเนียมเพื่อใหผูอยูอาศัยไดรับประโยชนและความสะดวกสบายสูงสุด สําหรับโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ มี

ความโดดเดนเร่ืองทีมงานบริหารท่ีเปนมืออาชีพอยางโฟรซีซั่นส นอกจากนี้ทางโครงการยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกระดับ

เวิลดคลาสอีกมาก อาทิ โฟรซีซั่นส คลับ บนชั้น 64-66 ไมรวมถึงท่ีตั้งโครงการท่ีอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกลสถานี

รถไฟฟา BTS สะพานตากสิน และทางข้ึน-ลงทางดวน (ถนนจันทน) ซึ่งนับวามีความคุมคาในการลงทุน  

ในสวนของปริมาณคอนโดมีเนียมหรูในกรุงเทพมหานครนั้น นับวามีปริมาณไมมากเม่ือเทียบกับปริมาณ

คอนโดมิเนียมท้ังหมดในตลาด ส่ิงท่ีนาสนใจก็คือ สภาพตลาดโดยรวมของคอนโดมิเนียมหรูมีความคึกคักและเติบโต

อยางตอเนื่อง แตมีจํานวนดีเวลลอปเปอรนอยรายท่ีสามารถพัฒนาคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีไดตามความตองการของ

ลูกคา 
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2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ 

ก. ข้ันตอนการกอสรางโครงการ 

 

 
 

 

ข. การสรรหาท่ีดินเพ่ือการพัฒนา 

บริษัทจะพิจารณาหาท่ีดินเพื่อการพัฒนาโดยการมองหาท่ีดินท่ีมีตนทุนตํ่า และมีศักยภาพในการพัฒนาใน

อนาคต โดยบริษัทมีแนวทางท่ีหลากหลายในการจัดหาท่ีดิน เชน บริษัทเปนผูติดตอกับเจาของท่ีดินดวยตัวเอง ซึ่งจะมี

แหลงท่ีมาจากผูท่ีเปนเจาของท่ีดินโดยตรง  และ บริษัทยังมีชองทางจากการเสนอขายจากตัวแทนขายท่ีดินใหกับบริษัท

เปนระยะๆ บริษัทจะคัดเลือกจัดซื้อตามคุณสมบัติของท่ีดินท่ีบริษัทตองการ เปรียบเทียบกับราคาท่ีดินแปลงอื่นๆ ท้ังนี้ 

ท่ีดินท่ีผานการคัดเลือกจะถูกนําเสนอสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณากอนการลงทุนทุกคร้ัง 

 

ค. การคัดเลือกผูรับเหมา 

เนื่องจากโครงการเจาพระยา เอสเตต ของบริษัทเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญและเนนในดานคุณภาพเปนอยาง

มากดังนั้น บริษัทจึงคัดเลือกผูรับเหมาจากบริษัทกอสรางชั้นนํา โดยหลักเกณฑในการคัดเลือกผูรับเหมาประกอบดวย 

ความสามารถทางดานเทคนิค วิธีการดําเนินงานกอสรางท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรท่ีมีประสบการณและมี

ความชํานาญ และชื่อเสียงท่ีไววางใจไดในการสงมอบงานท่ีเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด 

รวมท้ังผู รับเหมาท่ีไดรับเลือกจะตองเปนบริษัทท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีแหลงเงินทุนสนับสนุนท่ี ม่ันคง 

นอกเหนือจากนั้นบริษัทไดจัดจางท่ีปรึกษาในการกอสรางชั้นนําเพื่อควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบโครงการ เพื่อให

โครงการของบริษัท เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพและเสร็จสมบูรณตามกําหนดการสงมอบงาน   

ท้ังนี้ บริษัทไดคัดเลือกผู รับเหมาหลักสําหรับโครงการเจาพระยา เอสเตต แลว ไดแก บริษัท บีซีอีจี             

ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุม BCEG บริษัทผูรับเหมากอสรางรายใหญของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีสาขาอยูในหลายประเทศ โดยมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
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ง. การจัดซื้อวัสดุกอสราง 

หลังจากทําการเซ็นสัญญาการกอสราง ผูรับเหมาหลักของโครงการจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุกอสราง 

ซึ่งในการเซ็นสัญญาเปนแบบกําหนดราคาเหมารวมเพื่อเปนการลดความเส่ียงในการเพิ่มข้ึนของตนทุนวัสดุกอสรางท่ีจะ

เกิดข้ึนกับบริษัท โดยจะมีการระบุมาตรฐานของวัสดุอุปกรณไวลวงหนา ผูรับเหมาจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณใหได

มาตรฐานท้ังตามขอกําหนดการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพท่ีต้ังไว อีกท้ังผูรับเหมาจะเปนผูรับความเส่ียงในการ

เปล่ียนแปลงของราคาสินคาท้ังหมด  

อยางไรก็ตามบริษัทอาจมีการส่ังซื้อวัสดุอุปกรณบางสวนท่ีมีรายละเอียดเปนพิเศษ ซึ่งบริษัทจะมีความเส่ียงจาก

การเปล่ียนแปลงของราคาสินคาโดยคิดเปนมูลคาของวัสดุอุปกรณท่ีคาดวาจะจัดซื้อเอง แตก็เปนเพียงสวนนอยเม่ือเทียบ

กับมูลคาของโครงการ    

 

จ. การคัดเลือกผูบริหารโรงแรม 

บริษัทคัดเลือกผูบริหารโรงแรมโดยคํานึงถึงจุดยืนทางการตลาดและความเปนเอกลักษณของโรงแรมของบริษัท 

โดยจะพิจารณาเครือโรงแรมระดับโลกซึ่งมีเครือขายลูกคาท่ีกวางขวาง และเปนเครือขนาดใหญท่ีมีโรงแรมในเครือมาก 

โดยจะใหความสําคัญกับเครือโรงแรมท่ีมีความโดดเดนในเมืองใหญท่ัวโลก  
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3. ปจจัยความเสีย่ง 

 

บริษัทใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียงในปจจัยตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมี

นัยสําคัญ ใหสามารถควบคุมและอยูในระดับท่ีบริษัทสามารถยอมรับได ท้ังนี้ปจจัยความเส่ียงหลักสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

1.1 ความเสี่ยงจากความไมตอเนื่องในการรับรูรายได 
เนื่องจากบริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยเม่ือป 2553 และปจจุบันมีรายไดหลักจาก

การขายอสังหาริมทรัพย ไดแก โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร ท่ีปจจุบันไดทําการกอสรางแลวเสร็จและเร่ิมทยอยรับรู

รายไดตั้งแตป 2556 และ โฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา ท่ีคาดวาจะทําการกอสรางแลว

เสร็จในป 2561 และเร่ิมรับรูรายไดจากนั้นเปนตนไป รวมท้ังบริษัทจะมีรายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยท่ีจะ

กอใหเกิดรายไดท่ีสมํ่าเสมอ (Recurring Income) จากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และ โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ 

แมน้ําเจาพระยา ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและเร่ิมมีรายไดในป 2561 เปนตนไป นอกจากนี้บริษัทยังมีการขาย

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คือโครงการ Anchorage Point เปนอีกหนึ่งรายไดหลักของบริษัทอีกดวย  

จากโครงการท่ีดําเนินอยูขางตนอาจสงผลใหการรับรูรายไดของบริษัทไมตอเนื่องในระยะส้ัน แต

อยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนการดําเนินธุรกิจหลักท้ัง 2 รูปแบบคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย โดยท่ีจะเรงหาโครงการท่ีมีศักยภาพ ใหผลตอบแทนท่ีดีท้ังในรูปแบบรายไดท่ีมาจากการขาย

อสังหาริมทรัพยและการใหเชาอสังหาริมทรัพย ภายใตความเส่ียงท่ีเหมาะสมใหกับบริษัทในระยะยาวตอไป 

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการตางๆ 
การสรรหาโครงการท่ีดี มีศักยภาพ เหมาะสมแกบริษัทเพื่อท่ีจะลงทุนนั้นอาจมีหลายปจจัยท่ีตอง

พิจารณาเพื่อใหไดมาซึ่งโครงการท่ีมีผลตอบแทนท่ีดีภายใตความเส่ียงท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการจัด

ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการอยางเครงครัด พิจารณาถึงผลตอบแทน ความเส่ียงในดานตางๆ ตองมีการทํา 

Due Diligence อยางละเอียด มีการวาจางผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เชน ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย ท่ีปรึกษาดานการเงิน 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนไดอยางเพียงพอ นอกจากนั้นยังตองกําหนดแผนการดําเนินงานไว

อยางชัดเจน เพื่อใหมีแผนงานในการติดตามผลการดําเนินนานไดอยางเหมาะสม  

ท้ังนี้โครงการตางๆ ท่ีจะดําเนินการลงทุนนั้นจะตองผานการพิจารณาจากฝายบริหารเปนอยางดี 

รวมถึงผานการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท ท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเพื่อใหม่ันใจวาโครงการนั้นๆ เปนการ

ลงทุนท่ีเหมาะสมแกบริษัท 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

2.1 ความเสี่ยงดานการควบคุมตนทุนการกอสราง 
ในการกอสรางโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขายนั้น ราคาวัสดุกอสรางเปนตนทุนหลักท่ีสําคัญ โดย

ในชวงปท่ีผานมา ราคาวัสดุกอสรางมีการปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีความตองการวัสดุกอสรางเพิ่มมากข้ึน 

ประกอบกับความผันผวนของราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑตางๆ ท่ีปรับราคาเพิ่มสูงข้ึนเชนกัน ซึ่งการเพิ่มข้ึนของ

ตนทุนคากอสรางโครงการนั้นอาจทําใหการประมาณการตนทุนและการกําหนดราคามีความผิดพลาด อันจะสงผลกระทบ

ตอผลประกอบการในอนาคตได 
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อยางไรก็ดี บริษัทมีการจัดทําประมาณการคากอสรางของโครงการไวแลวอยางละเอียด เพื่อใหไดมา

ซึ่งคากอสรางท่ีใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุดตั้งแตเร่ิมโครงการ เพื่อสามารถกําหนดราคาคากอสรางรวมไวกับสัญญาวาจาง

รับเหมากอสราง สําหรับวัสดุกอสรางบางรายการซึ่งบริษัทจัดหาเองจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผูจําหนายหลายราย 

และกําหนดราคาซื้อขายคงท่ี ณ วันทําสัญญา เพื่อใหไดราคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด ดังนั้น ทําใหตลอดระยะเวลากอสราง

โครงการแตละโครงการ บริษัทไมตองรับความเส่ียงจากความผันผวนดังกลาว 

2.2 ความเสี่ยงจากการขายโครงการไมไดตามประมาณการ 
บริษัทมีการทําประมาณการ การขายโครงการคอนโดมีเนียม และกําหนดราคาขายหองพักของ

โรงแรมท้ังสองไว แตหากบริษัทไมสามารถขายโครงการและหองพักไดจํานวนหรือราคาตามท่ีคาดการณไวอาจจะสงผล

ตอผลการดําเนินงานของโครงการได 

อยางไรก็ดี บริษัทไดกําหนดแผนการขายโดยมีทีมงานท่ีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ รวมถึง

ไดรับความรวมมือท่ีดีจากบริษัทท่ีเปนนายหนาทางดานการขายอสังหาริมทรัพยท่ีมีเครือขายลูกคาท้ังในและตางประเทศ 

ดังนั้นจึงมีความม่ันใจวาจะสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีวางไว นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดําเนินการอยาง

ใกลชิดและมีนโยบายในการปรับเปล่ียนแผนการขายใหเหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นๆไดอยางทันทวงที 

ในสวนของการขายโรงแรมนั้นผูบริหารมีความม่ันใจวาจะสามารถหาลูกคาเขามาพักไดตามประมาณ

การเนื่องจากโรงแรมแตละแหงมีการออกแบบและกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมายเปนอยางดี ประกอบ

กับเครือโรงแรมท้ังสองแหงมีศักยภาพในการบริหารโรงแรมสูงและมีฐานลูกคาท่ีแข็งแกรง ซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนใหการ

ขายหองพักเปนไปตามประมาณการท่ีบริษัทคาดการณไวได  

2.3 ความเสี่ยงดานธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
เนื่องจากธุรกิจประเภทโรงแรมมีความสัมพันธกับจํานวนของนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

ดังนั้น ปจจัยความเส่ียงจากภายนอกท่ีทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุม

ได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความ

ไมสงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก อาจสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณนักทองเท่ียวในประเทศ

และนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีกําลังจะเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้ สงผลเปนวงกวางไมเพียง

เฉพาะกับโครงการเทานั้น แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังภูมิภาคเอเชียดวยเชนกัน 

อยางไรก็ดี ผูบริหารมีความม่ันใจในศักยภาพการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท เนื่องจากมีผูบริหาร

โรงแรมระดับโลกท่ีมีความเชี่ยวชาญ เปนผูดําเนินการบริหารโรงแรม ประกอบกับมีทําเลท่ีตั้งท่ีดี และมีจุดขายท่ีโดดเดน 

จึงม่ันใจไดวาโครงการของบริษัทจะเปนท่ีตองการและไดรับการตอบรับอยางดีแมในภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว  

 
3. ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงจากการเขาถึงแหลงเงินทุน 
  บริษัทมีการลงทุนในโครงการท่ีตองใชเงินลงทุนสูงในการพัฒนาและกอสรางโครงการ จึงจําเปนตอง

พึ่งพาแหลงเงินทุนหลากหลายท้ังเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน การออกหุนเพิ่มทุน การออกตราสารหนี้ตางๆ เชน หุนกู 

และตั๋วแลกเงิน รวมท้ังเงินทุนหมุนเวียนจากการขายคอนโดมีเนียมกอนสรางเสร็จ ซึ่งหากบริษัทไมสามารถจัดหาแหลง

เงินทุนท่ีเพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการท่ีบริษัทกําหนดไว อาจสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานและผลประกอบการ

ได  
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 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 
  อยางไรก็ตาม บริษัทมีความม่ันใจวาบริษัทจะสามารถหาเงินลงทุนไดตามเปาหมาย เนื่องจากบริษัทมี

การวางแผนทางการเงินอยางรัดกุม โดยคํานึงถึงเงินสดหมุนเวียนภายในโครงการและประเมินความสามารถในการหา

แหลงเงินทุนของบริษัทอยูเสมอ นอกจากนี ้บริษัทวางแผนทางการเงินโดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ รวมถึง

สัดสวนของหนี้สินตอทุน ท่ีจะตองควบคุมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมอีกดวย  

3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในโครงการตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ บริษัทตระหนักดีถึง

ผลกระทบของความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะสงผลตอผลประกอบการในโครงการนั้นๆ บริษัทมี

นโยบายท่ีชัดเจนในการปองกันความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยจะเนนการปองกันความเส่ียงแบบ

ธรรมชาติ (Natural Hedging) ใหมากท่ีสุดเพื่อเปนการลดตนทุนและความซับซอนในการทําธุรกรรมตางๆ สวนท่ีเปน

ความเส่ียงท่ียังคงเหลืออยูนั้น บริษัทมีนโยบายในการทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา (Currency Forward 

Contract) โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโนม รวมถึงระยะเวลาของการสงมอบของอัตราแลกเปล่ียนนั้นๆ เพื่อให

ครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีจากการทําธุรกรรมนั้นๆใหไดมากท่ีสุด นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีนโยบายท่ีชัดเจนในการท่ีไมทํา

ธุรกรรมในลักษณะเก็งกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน ท่ีอาจกอใหเกิดความไมแนนอนตอผลประกอบการของโครงการนั้นๆ 

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 
ความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียมีผลกระทบตอบริษัท ในกรณีท่ีดอกเบ้ียปรับตัวสูงข้ึนลูกคาจะชะลอ

การซื้อลง เนื่องจากตนทุนการซื้ออสังหาริมทรัพยของลูกคาสูงข้ึน รวมถึงในดานของตนทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัท

ตองไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในรูปของเงินกู เพื่อนํามากอสรางโครงการอสังหาริมทรัพย 

อยางไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนงานควบคุมผลกระทบจากความเส่ียงในภาวะอัตราดอกเบ้ียขาข้ึนอยาง

ใกลชิด โดยปจจุบันเงินกูสวนใหญของบริษัทนั้นเปนเงินกูท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากการผันผวน

ของอัตราดอกเบ้ีย และหากตองมีการใชดอกเบ้ียลอยตัว บริษัทจะมีการพิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงินเชน Currency 

Swap เพื่อลดความเส่ียงดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังไดการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชยหลายแหงเพื่อ

เปรียบเทียบขอเสนอท่ีมีตนทุนเหมาะสมท่ีสุดใหกับท้ังบริษัทและลูกคาอีกดวย 

4. ความเสี่ยงทางดานนโยบายจากภาครัฐ 

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะ

สงผลตอตนทุนและคาใชจายในการดําเนินโครงการของบริษัทโดยตรง เชน ขอบังคับของผังเมืองเร่ืองอัตราสวนพื้นท่ี

อาคารรวมตอพื้นท่ีท่ีดิน (FAR) นโยบายการกําหนดพื้นท่ีสวนกลาง ขอบเขตการประเมินและการจัดทํารายงาน

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) ฯลฯ ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเขมงวดข้ึนก็อาจจะสงผลกระทบตอผล

ประกอบการของบริษัท 

อยางไรก็ดี บริษัทไดลดความเส่ียงในเร่ืองดังกลาวโดยบริษัทมีการทําการสํารวจและจัดทําการศึกษาถึง

ขอจํากัดและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหบริษัทสามารถเตรียมรับ

กับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสามารถวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองและเกิดประโยชนสูงสุดในการ

ดําเนินธุรกิจตอไป 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 5566--11) ส้ินสุดวันที่ ) ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555588       

 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1   ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินท่ีใชประกอบธุรกิจของบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 

 

4.1.1 ท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค      

ตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ประกอบดวย   

 

โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการ ท่ีตั้งโครงการ 

พื้นท่ีรวมของ

โครงการ 

(ไร) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ

ณ 31 ธ.ค. 58 

(ลานบาท) 

โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร คอนโดมิเนียมพัก

อาศัย 

ถนนศรีนครินทร  แขวง

หนองบอน  เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ 

13-8-0 854.8 

โครงการเจาพระยา เอสเตต 

• โฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ 

กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

 

คอนโดมิเนียม

ระดับอัลตรา ลักชัวร่ี 

 

ถนนเจริญกรุง 64 แขวง

ยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 

 

35-2-68 

 

707.5 

 

รวม 1,562.3 

 

4.1.2 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ตามงบการเงินของบริษัท ประกอบดวย   

 

โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการ ท่ีตั้งโครงการ 

พื้นท่ีรวมของ

โครงการ 

(ไร) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ

ณ 31 ธ.ค. 58 

(ลานบาท) 

โครงการเจาพระยา เอสเตต 

 

 

 

• โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ 

และ โรงแรม โฟรซีซั่นส 

กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

 

• สํานักงานขาย โฟรซีซัน่ส  

ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ 

ณ แมน้าํเจาพระยา 

 

- 

 

 

 

โรงแรมระดับอัลตรา 

ลักชัวร่ี 

 

 

สํานักงานขาย 

คอนโดมิเนียม

ระดับอัลตรา ลักชัวร่ี 

ถนนเจริญกรุง 64 แขวง

ยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 

 

- 

 

 

 

- 

35-2-68 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

560.8 

 

 

 

229.9 

สินทรัพยอืน่ๆ    16.8 

รวม 807.5 
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4.1.3 สิทธิการเชา 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสิทธิการเชา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ประกอบดวย 

 

บริษัท รายละเอียด 

มูลคาตามบัญชี

สุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 58 

(ลานบาท) 

หมายเหตุ 

บริษัท คันทร่ี กรุป    

ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

สัญญาเชาท่ีดิน (Lease Agreement) 

ร ะห ว า ง สํ า นั ก ง า นท รัพ ย สิ น ส ว น

พระมหากษัตริย (ผูใหเชา) และบริษัท 

คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) (ผูเชา) 

3,781.9 • เนื้อท่ีเชา (Lease / Rentable Area) : 

เนื้อท่ี 35 ไร 2 งาน 68 ตารางวา 

• วัตถุประสงค : เพื่อใชในการพัฒนา

โครงการเจาพระยา เอสเตต 

• อายุสัญญาเชา (Lease Term) : 25 ป 

รวม 3,781.9  

 

 

4.1.4 การเชาทรัพยสินเพ่ือใชดําเนินงาน 

  ก. สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 

บริษัททําสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับบุคคลท่ีไมมีความเก่ียวของกับบริษัทและบริษัทยอย เลขท่ี 

898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเชา 

3 ป ส้ินสุดวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 รวมคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคตลอดอายุสัญญา 19 ลานบาท 

 

ข. สัญญาเชารถยนต 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดทําสัญญาเชารถยนต 3 คัน จากบุคคลท่ีไมมีความเก่ียวของ

กับบริษัทและบริษัทยอย โดยมีระยะเวลาเชาประมาณ 3 ป ส้ินสุด มิถุนายน 2560  พฦษภาคม 2562 และกันยายน 

2562 ตามลําดับ โดยมีมูลคารวมของคาเชาตลอดอายุสัญญา 3.54 ลานบาท 1.77 ลานบาท  และ 1.67 ลานบาท 

ตามลําดับ 

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

  บรษัทจะเขาลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมบริษัทจะลงทุนในสัดสวนท่ีมากพอ ท่ีจะทําใหบริษัทสามารถเขาไปมี

สวนรวมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางของธุรกิจไดนอกจากนี้จะมีการแตงตั้งตัวแทนจากบริษัทเขาเปน

กรรมการของบริษัทท่ีลงทุนตามความเหมาะสม    

 

บริษัทจะมีเงินลงทุนทางตรงในบริษัทยอยรวม 4 บริษัท ไดแก  

1) บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด  

2) บริษัท บีซีอีจี คันทร่ี กรุป เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด และ  

3) บริษัท ซีจีดี ดาตา จํากัด   

4) บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอรส จํากัด  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 5566--11) ส้ินสุดวันที่ ) ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555588       

 

บริษัทจะมีเงินลงทุนทางออมในบริษัทยอยรวม 5 บริษัท ไดแก  

1) บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด  

2) บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด  

3) บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด 

4) บริษัท เจาพระยา เอสเตต เรสซิเดนซ จํากัด 

5) บริษัท ซีจยีูเค 1 จํากัด 
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 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 
บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยท่ีมี

จํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดท่ีมี

ผลกระทบในเชิงลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ  
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 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

ชื่อบริษัท:        บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย  

ท่ีตั้ง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

เลขทะเบียนบริษัท:     0107538000177 (บมจ.540) 

ทุนจดทะเบียน:      10,814,953,771 บาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 10,814,953,771 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท   

ทุนชําระแลว:       7,336,294,461 บาท  

เว็บไซต:         www.cgd.co.th 

ติดตอ:         โทรศัพท: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

__________________________________________________________________________________________ 

บริษัทยอย  

ชื่อบริษัท:        บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ท่ีตั้ง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 192.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 19,200,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  

ติดตอ:         โทรศัพท: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 76.56 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

__________________________________________________________________________________________ 

ชื่อบริษัท:        บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด* 

ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ท่ีตั้ง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 50.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 1,000,000 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 50 บาท  

ติดตอ:         โทรศัพท: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 76.56 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

(ถือหุนโดยบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด)  

* หมายเหตุ 

ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 โดยอยูในระหวางการชําระบัญชี 

_________________________________________________________________________________________ 
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 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 

ชื่อบริษัท:        บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จาํกัด* 

ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ท่ีตั้ง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 50.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 1,000,000 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 50 บาท  

ติดตอ:         โทรศัพท: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 76.56 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

(ถือหุนโดยบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด)  

* หมายเหตุ 

ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณชิยแลวในวันท่ี 30 ธนัวาคม 2557 โดยอยูในระหวางการชําระบัญช ี

__________________________________________________________________________________________ 

ชื่อบริษัท:        บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด* 

ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ท่ีตั้ง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 50.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 1,000,000 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 50 บาท  

ติดตอ:         โทรศัพท: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 76.56 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

(ถือหุนโดยบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด) 

* หมายเหตุ 

ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณชิยแลวในวันท่ี 30 ธนัวาคม 2557 โดยอยูในระหวางการชําระบัญช ี 

__________________________________________________________________________________________ 

ชื่อบริษัท:        บริษัท เจาพระยา เอสเตต เรสซิเดนซ จํากัด 

ประเภทธุรกิจ:       พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ท่ีตั้ง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 131,193,880 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 13,119,388 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท   

ติดตอ:         โทรศัพท: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 76.56 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

(ถือหุนโดยบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด)  

__________________________________________________________________________________________ 
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 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 

ชื่อบริษัท:        บริษัท บีซีอีจี คันทร่ี กรุป เอน็จิเนียร่ิง จํากัด 

ประเภทธุรกิจ:       รับเหมากอสราง 

ท่ีตั้ง:         เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชัน้ท่ี 20 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 1.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 100,000 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  

ติดตอ:         โทรศัพท: 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

__________________________________________________________________________________________ 

 

ชื่อบริษัท:        บริษัท ซีจีดี ดาตา จํากัด  

จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเภทธุรกิจ:       ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถอืหุนในบริษัทอืน่ (Holding Company) 

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

Hong Kong  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 139,009,673 ดอลลารฮองกง ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 139,009,673 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 ดอลลารฮองกง  

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ชื่อบริษัท:        บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พารทเนอรส จํากัด  

จดทะเบียนในสาธารณรัฐมอริเชยีส 

ประเภทธุรกิจ:       ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถอืหุนในบริษัทอืน่ (Holding Company) 

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

Mauritius 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 17,912,281 ดอลลารสหรัฐ ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 17,912,281 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ  

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

__________________________________________________________________________________________ 

 

ชื่อบริษัท:        บริษัท ซีจียูเค 1 จํากัด  

จดทะเบียนในดนิแดนอาณานิคมอังกฤษเกิรนซีย 

ประเภทธุรกิจ:       ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ท่ีตั้ง: Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4   

6AD 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว: 1 ดอลลารสหรัฐ ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 1 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ  

สัดสวนการถือหุน:     รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

(ถือหุนผานบริษัท ซีจีด ีดิจติอล พารทเนอรส จํากัด) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนผูถอืหุน:     บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

          อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

          เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

          โทรศัพท: 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2009-9991 

ผูสอบบัญชี:       บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด 

เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท: 0-2676-5700 

โทรสาร: 0-2676-5757 

__________________________________________________________________________________________ 
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สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
7.1  หลักทรัพย 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียน

จํานวน 10,814,953,771 บาท มีทุนชําระแลวจํานวน 7,336,294,461 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 7,336,294,461 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท้ังนี้ หุนสามัญของบริษัทท่ีจําหนายแลวท้ังหมด เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

7.2  ผูถือหุนของบริษัท  

  รายชื่อผูถือหุนใหญรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 20 มกราคม 2559  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 

รอยละของ

จํานวนหุน

ท้ังหมด 

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

2. นายเบน เตชะอุบล 1,025,693,333 13.98 

3. นายทอมม่ี เตชะอุบล 491,135,800 6.69 

4. บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 418,770,000 5.71 

5. นายจิรศักดิ ์ผองหทัยกุล 268,548,385 3.66 

6. บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 206,000,000 2.81 

7. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชยั 182,740,400 2.49 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 169,415,622 2.31 

9. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 160,333,800 2.19 

10. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 142,000,000 1.94 

ท่ีมา: รายงานรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียน เม่ือวันท่ี 20 มกราคม  2559 ซึ่งจัดทําโดยบริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

 

7.3  การออกหลักทรัพยอ่ืน 

  7.3.1  หลักทรัพยแปลงสภาพ   

7.3.1.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 3 (CGD-W3)    

  เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 (มหาชน ) คร้ังท่ี 1/2557 มีมติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3” หรือ “CGD-W3”) จํานวนไมเกิน 2,445,431,487 หนวย ใหแก ผูถือหุนเดิมของ

บริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 3 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้    
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ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนดิระบุชื่อ

ผูถือ และโอนเปล่ียนมือได 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย ไมเกิน 2,445,431,487 หนวย 

จํานวนหุนท่ีออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 2,445,431,487 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย หนวยละ 0 บาท (ศนูยบาท) 

อายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 2 ป นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ วันท่ี 8 กันยายน 2557 

อัตราการใชสิทธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน 

(โดยอัตราการใชสิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิทธ ิ 1.80 บาท ยกเวนกรณกีารปรับราคาใชสิทธ ิ 

ท้ังนี ้ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใชสิทธ ิราคาใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ตอหนวยภายหลังการปรับ

ราคาใชสิทธิไมวาในกรณีใดๆจะไมต่ํากวามูลคาท่ีตราไว

ของหุนสามัญของบริษัท  

วันกําหนดใชสิทธ ิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 สามารถใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ไดในวันทําการสุดทายของ

ทุกเดือนท่ี 6 หลังจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย

กําหนดวันท่ีสามารถใชสิทธิคร้ังแรก (“วันกําหนดการใช

สิทธิครั้งแรก”) คือวันท่ี 31 มีนาคม 2558  และวัน

สุดทายของการใชสิทธิ (“วันกําหนดใชสิทธิวันสุดทาย”) 

คือวันท่ี 7 กันยายน 2559  ซึ่งเปนวันท่ีใบสําคัญแสดง

สิทธิ คร้ังท่ี 3 มีอายุครบกําหนด 2 ปนับต้ังแตวันออก

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิคร้ังท่ี 3 

ขอจํากัดการโอน ไมมี 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นายทะเบียน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

    

หุนสามัญท่ีออกใหมเนื่องจากตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ CGD-W3 นี้ จะมีสิทธิและสถานะเทา

เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวไปกอนหนานี้แลวทุกประการ รวมท้ังสิทธิในการรับ

เงินปนผลหรือประโยชนอื่นใด ท่ีบริษัทใหแกผูถือหุนสามัญ ท้ังนี้ นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทไดจดแจง

ชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุน

ชําระแลว  
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7.3.2 ตราสารหนี้   

หุนกู  

บริษัทมีหุนกูประเภทชนิดระบุชือ่ผูถอื ไมดอยสิทธ ิไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถอืหุนกู ซึ่งยังไมไดไถถอน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มูลคารวมท้ังส้ิน 2,650 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี ้  

 

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดคงคางตั๋วแลกเงินระยะส้ันท้ังส้ิน 400 ลานบาท (ราคาหนาตั๋ว) โดยมี

รายละเอียดดังนี้   

 

ต๋ัวแลกเงิน 
มูลคาท่ีออก 

)ลานบาท(  

วันครบกําหนด 

ไถถอน 

อัตราดอกเบ้ียหุนกู  

(รอยละตอป) 

 

 

 CGD BE2558/01 100 25 ม .ค . 2559 7.00% 
 

CGD BE2558/02 100 26 ก .พ . 2559 7.00% 
 

CGD 1905-01, 03-16 175 12 ก .พ . 2559 6.80% 
 

CGD 1905-02 25 12 ก .พ . 2559 8.00% 
 

 

7.4  นโยบายการจายเงินปนผล  

   บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษี

เงินได นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตางๆ ท้ังหมด อยางไรก็ตามบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงิน

ปนผล มีอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนได โดยข้ึนอยูกับความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท ท้ังนี้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให

จายเงินปนผล จะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายปนผลระหวางกาลซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไดและจะดําเนินการรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุน

รับทราบในการประชุมตอไป 

 

   บริษัทยอยของบริษัทมีนโยบายในการจายปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของ    

บริษัทยอย หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตางๆท้ังหมด โดยจะพิจารณาประกอบ

กับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคลอง และแผนการลงทุนในแตละชวงเวลาดวย 

หุนกู 

ครั้งท่ี 

มูลคาท่ีออก 

(ลานบาท) 

วันครบกําหนด 

 ไถถอน 

อัตราดอกเบ้ียหุนกู  

(รอยละตอป) 

1/2557 1,500 31 ก .ค  2559 7.50% 

1/2558 1,000 25 มี .ค  2561 6.00% 

2/2558 150 24 ก .ย  2561 6.25% 
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8. โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการองคกร 

โครงสรางองคกร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้  

 

 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของจํานวน 12 

ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการอิสระ 7 ทาน 

 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1 นายวิกรม คุมไพโรจน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  

2 นายสดาวุธ เตชะอุบล รองประธานกรรมการ 

3 นายศภุกร พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4 พล.ต.ท.วีรพงษ ชืน่ภักด ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5 นายช ูเฟง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6 นายกวนิธร อัตถากร กรรมการอิสระ 

7 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย             กรรมการอิสระ 

8 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั กรรมการอิสระ 

9 นายเบน เตชะอุบล กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

10 นายจิรศักดิ ์ผองหทัยกุล กรรมการ  

11 นางสาวเจแอล องั เคอเจี่ย กรรมการ  

12 นายย ูซิง ซ ี กรรมการ 

สวนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ / 8. โครงสรางการจัดการ   หนา 32 



  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 
หมายเหตุ : ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติตั้งกรรมการใหม

ของบริษัทฯ เพิ่มเติมจํานวน 2 ทาน ไดแก พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (ตําแหนงกรรมการอิสระ) และ 

นายยู ซิง ซี (ตําแหนงกรรมการ) 

 

รายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2558 มีดังนี้ 

 

ลําดับ รายชื่อ 

จํานวนครั้งท่ีเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

จํานวนครั้งท่ีเขา
รวมประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จํานวนครั้งท่ีเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

1 นายวิกรม คุมไพโรจน 12/12 - - 

2 นายสดาวุธ เตชะอุบล   8/12 - - 

3 นายศภุกร  พลกุล   9/12 8/9 3/3 

4 พล .ต. ท .วีรพงษ ชืน่ภักดี   8/12 5/9 3/3 

5 นายช ูเฟง เช 11/12 8/9 - 

6 นายกวนิธร อัตถากร  6/12 - - 

7 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย             11/12 - - 

8 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั   8/9 - - 

9 นายเบน เตชะอุบล 11/12 - 3/3 

10 นายจิรศักดิ ์ผองหทัยกุล   6/12 - - 

11 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย  9/12 - - 

12 นายย ูซิง ซ ี   6/9 - - 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเบน เตชะอุบล หรือ นายสดาวุธ เตชะอุบล คนใดคนหนึ่งลง

ลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี ้

 

1. จัดใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัท รวมท้ังเปนตวัอยางท่ีดีใหปฏิบัตติาม 

2. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุม

ผูถือหุน รวมท้ังการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัท 

3. รวมกับคณะผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมท่ีบริษัทมุงหวังใหเปนและใหเกิดข้ึนจริง 

4. พิจารณาและหารือเก่ียวกับแผนกลยุทธท่ีเสนอโดยฝายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับทิศทาง

และนโยบายของบริษัท รวมท้ังพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ การลงทุนตางๆ การกอหนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

และเปาหมายการบริหารงาน เปนตน 

5. พิจารณากรณีเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบและโปรงใส 

6. กําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเหมาะสม และใหมีระบบควบคุมภายในท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ

และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
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7. กํากับดูแลใหมีการตรวจสอบ ท้ังจากผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอก ใหมีการทําหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิผล 

8. กํากับดูแลใหมีการส่ือสารและการเปดเผยสารสนเทศในเร่ืองตางๆ ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางถูกตอง

เหมาะสม 

9. พิจารณามอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีอํานาจดําเนินธุรกิจภายใตงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติและ

ติดตามประเมินผลใหเปนไปตามแผน 

10. ติดตามการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหนาในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท     

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายท่ีเก่ียวของ 

11. กําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกร โดยใหผูบริหารระดับสูงเปนผูปฏิบัติตาม

นโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ 

บริหารความเส่ียงอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจา หนาท่ีบริหาร รวมท้ังกํากับ

ดูแลใหบริษัทมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง 

 

8.2  คณะผูบริหาร 

ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2559 บริษัทมีคณะผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย จํานวน 8 ทาน ดังนี้   

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. นายเบน เตชะอุบล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นายทรงศักดิ ์อังกุระวรานนท รองกรรมการผูจัดการ สวนงานโครงการ 

3. นายฉัตรชัย ชอดอกรัก รองกรรมการผูจัดการ สวนงานบัญชแีละการเงนิ 

4. นายวรภูมิ จตุวรพัฒน  รองกรรมการผูจัดการ สวนงานปฏิบัติการ 

5. นางสาวกิติมา กฤติยาโชตปิกรณ รองกรรมการผูจัดการ สวนงานการขาย 

6. นางสาวจริยกรณ โสดาธันยพัฒน รองกรรมการผูจัดการ สวนงานการขาย 

7. นางสาวขวญัฤดี มณีวงศวัฒนา รองกรรมการผูจักการ สวนงานการตลาด  

8 นายวรากร เตชะมนตรีกุล รองกรรมการผูจัดการ สวนงานพัฒนา 

 

หมายเหตุ: นายวรากร เตชะมนตรีกุล ไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ สวนงานพัฒนา       

ในวันท่ี 1 มกราคม 2559   

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1. เปนผูกํากับดูแลปฏิบัติงานของฝายจัดการ และการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทในเครือ ใหเปนไปตาม

นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ  ของบริษัท 

ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  คําส่ัง 

มติท่ีประชุมผูถือหุนและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่นๆ  ของบริษัททุกประการ  และเปนไปตาม

หลักเกณฑ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนประธานเจาหนาท่ี

บริหารได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจและ/หรือให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท คําส่ัง หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว 
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3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้  เพื่อปองกันความเส่ียงจากปจจัยตางๆ 

ไมวาภายในและภายนอกบริษัท และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษัท 

4. พิจารณาการเขาทําสัญญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท

รวมท้ังกําหนดข้ันตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว  

5. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป  เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนมัุติ 

6. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

แกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการใหบริษัท 

7. มีอํานาจอนุมัติธุรกรรมของบริษัทตามรายละเอียดจํานวนเงินท่ีไดกําหนดไวในอํานาจดําเนินการ เชน 

ก. รายการประเภทสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการไมเกิน 1 ลาน

บาท หรือไมเกินรอยละ 0.03 ของ NTA (จํานวนท่ีสูงกวา) 

ข. รายการประเภทความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการไมเกิน 
100 ลานบาท หรือไมเกินรอยละ 3 ของ NTA (จํานวนท่ีสูงกวา) 

ค. การขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชสํานักงานเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ท่ีมีวงเงินไมเกิน 10 

ลานบาทตอคร้ัง เปนตน 

ง. การอนุมัติในการทําลายทรัพยสิน หรือการตัดหนี้สูญ หรือการตัดจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชีโดยไมมี

มูลคาซากในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัท มีมติแตงต้ังนายฉัตรชัย ชอดอกรัก ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกลาวเปน

บุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณท่ีเปนประโยชนและเปนผูมีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี 

เลขานุการบริษัทได ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุม

บริษัท 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเลขานุการบริษัท 

  

1. เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อใหการจัดประชุมกรรมการบริษัท และการจัด

ประชุมผูถือหุนของบริษัท เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคลองกับกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทแนว

ปฏิบัติท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 เปนตน 

2. ดูแลเร่ืองการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดกฎเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่น ท่ี

เก่ียวของ 

3. ใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารองคกร ในสวนท่ีจะตองปฏิบัติตามขอบังคับบริษัท

กฎและระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมถึงหนาท่ีการติดตามกฎเกณฑใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญตางๆ ท่ีเ ก่ียวของ เชน ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําป ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือ

หุนรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหาร เปนตน 

5. ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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6. ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  (1) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัท  

   คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ท่ีเปนตัวเงิน ในป 2558 เปนจํานวน 5,000,000 บาท ซึ่งแบงเปน

คาตอบแทนรายเดือน และโบนัสคณะกรรมการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนเงิน (บาท) 

1. นายวิกรม คุมไพโรจน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 700,000 

2. นายสดาวธุ เตชะอุบล  รองประธานกรรมการ 420,000 

3. นายศุภกร  พลกุล  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

560,000 

4. พล.ต.ท.วีรพงษ ชื่นภักด ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

490,000 

5. นายช ูเฟง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  490,000 

6. นายกวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ 420,000 

7. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรต ิลวณะมาลย กรรมการอิสระ 420,000 

8. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ 300,000 

9. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

240,000 

10. นายจิรศักดิ์ ผองหทัยกุล  กรรมการ  420,000 

11. นางสาวเจแอล องั เคอเจี่ย กรรมการ 240,000 

12. นายยู ซิง ซี  กรรมการ  300,000 

  

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบจะไดคาตอบแทนในอัตราท่ีสูงกวากรรมการอื่น 

         - ไมมีคาตอบแทนสําหรับการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   

  

(ข) ผูบริหาร 

  ในป 2558 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เปนจํานวนเงิน

รวม  27,484,363 บาท    

 

(2) คาตอบแทนอ่ืนๆ  

(ก) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทใหเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยูในฐานะเปนพนักงานบริษัทและผูบริหารระดับสูงของ

บริษัทและบริษัทยอย ในป 2558 เปนจํานวน 834,315.66 บาท  
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8.5 บุคลากร   

(1) จํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบรหิารตามนิยามของ ก.ล.ต.)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงาน แบงตามแตละสายงานไดดังนี้   

    

ลําดับท่ี ฝาย จํานวนพนักงาน (คน) 

1 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 2 

2 สวนงานพัฒนา 5 

3 สวนงานโครงการ 10 

4 สวนงานขาย 17 

5 สวนงานการตลาด 6 

6 สวนงานลงทุน 2 

7 สวนงานปฏิบัติการ 27 

8 สวนงานบัญชีและการเงนิ 8 

9 ตรวจสอบภายใน 2 

10 กํากับดูแลกิจการ 1 

 

จํานวนพนักงานท้ังหมด 80 

 

ท้ังนี้ ท่ีผานมาบริษัทไมเคยมีปญหากฎหมายเก่ียวกับขอพพิาทดานแรงงานแตอยางใด 

 

(2) คาตอบแทนพนักงาน 

คาตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทในป  2558 ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เบ้ียเล้ียง 

สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษและเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จํานวนท้ังส้ิน 54,271,877 บาท  

 

 

 

 

  

 

(3) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมีคายยิ่งและเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหบริษัท

ประสบความสําเร็จ  จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหมีความเปนมืออาชีพ  สามารถทํางานในปจจุบันได

อยางเต็มประสิทธิภาพและมีความพรอม  มีศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ยังเนนใหบุคลากรของบริษัทมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการท่ีทันสมัยมาใช

ประโยชนอยางเหมาะสม โดยสงเสริมใหบริษัทเปนองคกรแหงการเรียนรู  สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสในการพัฒนา

ความรูความสามารถของตนเองผานการจัดฝกอบรมภายในบริษัทและการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภายนอก

อยางสมํ่าเสมอ   

คาตอบแทน จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดอืน โบนัส 50,604,712.00  

คาลวงเวลา เบ้ียเล้ียง สวัสดิการ 834,639.00  

คาตอบแทนพิเศษ 1,555,178.02  

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชพี 1,277,347.98  

รวม 54,271,877.00  
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โดยท่ีผานมาบริษัทไดมีการจัดฝกอบรมภายในบริษัทเพื่อใหพนักงานมีความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท    

ความคาดหวัง  รวมท้ังเสริมสรางทัศนคติ  สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน  นอกจากนี้  บริษัทยังไดจัดสง

พนักงานเขาอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะใหแกพนกังานอยางตอเนื่อง  
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9. การกํากับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

9.1  นโยบายการกํากับกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และสงเสริมการยกระดับหลักการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทใหมีมาตรฐานสอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เนื่องจากเห็นวามีความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจท่ีทําให

บริษัทมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และเปนสวนสําคัญในการสงเสริมกิจการของบริษัทใหมีการขยายตัวอยาง

ตอเนื่องและม่ันคงตอไป ซึ่งจะกอใหเกิดความเชื่อม่ันแกผูถือหุน  ผูลงทุน  และผูท่ีเก่ียวของ  อีกท้ังยังกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทไดแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี 2 สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

หมวดท่ี 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดท่ี  1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายใตขอกําหนดของกฎหมายและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจเปนลายลักษณอักษ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทยอย 

โดยคณะกรรมการไดเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจใหกรรมการและพนักงานทุก

ระดับเขาใจและถือปฏิบัติตาม  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้  

 การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายและผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย  

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบ

และระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอผูถือหุน ดูแลไมใหเกิดปญหาการขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําตอตนเอง  

 การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูท่ี

เก่ียวของทุกฝาย  

 การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยูเสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดจรรยาบรรณของบริษัทข้ึน  เพื่อใหกรรมการ  ฝายบริหาร  และพนักงาน

ทุกคนถือปฏิบัติ  ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จึงไดกําหนดนโยบายและ

ทิศทางในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  โดยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  กํากับ

ดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุนภายใตขอกําหนด

ของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการทุกทานและฝายบริหาร  เขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ  ในหลักสูตรท่ีเก่ียวของอยาง

ตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตาง ๆ เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของกรรมการ และฝายบริหาร 
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หมวดท่ี  2 สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 

1. สิทธิของผูถือหุน  

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน  บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุน

ทุกรายอยางเทาเทียมกัน รวมถึงปกปองและรักษาสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน ดังนี้ 

1. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  ในการซื้อขายหรือโอนหุน  การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทอยางเทา

เทียมกัน การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ  การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน

เพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี  และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอบริษัท  เชน  การจัดสรรเงินปนผล 

การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณห-สนธ ิการลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน  

2. หุนประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงท่ีเทาเทียมกัน หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
3. บริษัทเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทใหแกผูถือหุนโดยสมํ่าเสมอ  โดยผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมท้ังเว็บไซตของบริษัท นอกจากนี ้ผูถือหุนยังสามารถติดตอขอขอมูลเก่ียวกับสิทธิของตนหรือขอมูล

ตางๆ ของบริษัทไดโดยตรงทาง E-mail : info_ir@cgd.co.th 

4. บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังเอกสารขอมูลประกอบการประชุมในวาระตางๆ   รวมท้ังมี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยสงใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา  7 วัน  เวนแตกรณีท่ี

ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวเปนอยางอื่น   และเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังเอกสารขอมูล

ประกอบการประชุม  ทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลไดอยาง

ละเอียดและสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม  

5. บริษัทแจงกฎเกณฑ และวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน ใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม  และ

แจงข้ันตอนการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบในท่ีประชุมผูถือหุน  รวมท้ังในการประชุมผูถือหุน  ใหมีการกําหนดเปน

ลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน  มีการนําเสนอ  ซักถาม  ออกเสียงลงคะแนน  และสรุปมติท่ีประชุมอยางชัดเจน  รวมท้ังเปด

โอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

โดยใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชมุอยางนอย 1 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการ

ประชุมจะแลวเสร็จ รวมท้ังจัดของท่ีระลึกและการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแกผูถือหุนท่ีมาประชุม 

6. บริษัทไมลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท  ท่ีตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ 

และการเขารวมประชุมผูถือหุน  เชน  ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในท่ีประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน  ไมเพิ่ม

วาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของ

ผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน  

7. บริษัทไดอํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมผูถือหุน เชน การประชุมดําเนินตามลําดับข้ันตอนท่ีแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผูถือหุน

สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดเปนรายบุคคล มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดย

กรรมการท่ีเก่ียวของตอบขอซักถามอยางเพียงพอ  

8. ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถมาประชุมดวยตนเอง  บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการจัดสงแบบฟอรม

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ  ข  .ซึ่งเปนรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได  โดยผูถือหุนของ

บริษัทสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะ  แบบ  ก  .และ  แบบ  ข  .ไดท่ีเว็บไซตของบริษัท  และเสนอรายชื่อกรรมการ

อิสระของบริษัทอยางนอย 1 คน ใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะใหเขารวมประชุม 

9. บริษัทจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมท่ีชัดเจนถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

ซึ่งบริษัทจะเผยแพรรายงานการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท  ภายหลังจากท่ีสงรายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยแลว 
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2. ความขัดแยงทางผลประโยชน  

ท่ีผานมา  คณะกรรมการบริษัท  และคณะผูบริหารไดพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนอยาง

รอบคอบ  ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีเหตุมีผลและเปนอิสระ  ภายใตกรอบจรรยาบรรณท่ีดี  เพื่อผลประโยชนของ

บริษัทโดยรวมเปนสําคัญ  

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน บริษัทกําหนดใหกรรมการ  ผูบริหาร 

และผูท่ีเก่ียวของ  ตองเปดเผยขอมูลสวนไดเสียใหคณะกรรมการทราบ  โดยติดตอแจงท่ีเลขานุการบริษัท  และมีหนาท่ี

รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัททราบ  ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  อีกท้ัง  ในการประชุมคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหบุคคลท่ีมี

สวนไดสวนเสียในการเขาทํารายการใดๆ  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทงดใหความเห็นและงดออก

เสียงลงมติในรายการดังกลาว 

นอกจากนี้ บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผล  ประโยชน

หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายชื่อ  และความสัมพันธของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน  นโยบายการ

กําหนดราคา  และมูลคาของรายการ  รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการทํารายงานดังกลาว  โดยไดถือ

ปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ท่ีใชบังคับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันอยางเครงครัด เพื่อประโยชนตอผูถือหุนโดยรวมอยางเทาเทียมกัน  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และรายการ

ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยาง รอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดในรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาสอยางเครงครัด รวมท้ังไดมีการ

เปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย  

ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย นําขอมูลภายในของบริษัท 

ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปเปดเผย เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือเพื่อประโยชนแกผูอื่น ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใช

ประโยชนจากขอมูลดังกลาวในระยะเวลา 1 เดือนกอนเปดเผยสูสาธารณะ โดยบริษัทไดแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ขางตนหลีกเล่ียงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท กอนท่ีงบการเงินจะเปดเผยสูสาธารณะ รวมท้ัง

ไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาท่ีการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัท ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และ

บทลงโทษตามมาตรา 275 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยบริษัทไดกําหนด

บทลงโทษทางวินัยตอพนักงานของบริษัทท่ีกระทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับ หรือประกาศของบริษัทซึ่งระบุไวในระเบียบ

ขอบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

หมวดท่ี 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกๆ  กลุม  ไมวาจะเปนผูถือหุน  พนักงาน  ผูบริหารของบริษัท

และบริษัทยอย  ผูรวมทุน  หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  อาทิ  คูคา  คูแขง  เจาหนี้  ชุมชนและสังคม  รวมถึงหนวยงาน

ภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผูถือหุน   : บริษัทมุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจใหมีผลตอบแทนท่ีคุมคาและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุน โดย 

คํานึงถึงการเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว  ดวยผลตอบแทนท่ีดีและตอเนื่อง  รวมท้ังการ

ดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือได 

 

พนักงาน : บริษัทไดสงเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานโดยมุงหวังใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

สูงสุด โดยจัดใหมีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม และมีโอกาสกาวหนาในบริษัทอยางเปนธรรม  และ

จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีและปลอดภัย 
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ผูรวมทุน  :   บริษัทปฏิบัติงานรวมกันอยางมืออาชีพและโปรงใส เพื่อผลประโยชนสูงสุดรวมกัน 

 

ลูกคา  :   บริษัทเนนท่ีจะใหบริการตามคําม่ันสัญญาตอลูกคา โดยใหความสําคัญแกลูกคาเปนอันดับแรกโดย 

สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

คูคา     :   บริษัทมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค เปนธรรม และรักษาความลับ  รวมถึงสรางความสัมพันธ

ท่ีดีและเอื้อประโยชนรวมกันกับคูคา 

 

เจาหนี้   :   บริษัทจะปฏิบัติตามพันธะสัญญา และใหความเปนธรรมแกเจาหนี้ตามลําดับชั้นของหนี้ตามสัญญา 

ท่ีไดกระทําไว 

 

คูแขง    :   บริษัทมีการปฏิบัติท่ีเสมอภาค ไมดูหม่ินคูแขง และปฏิบัติตอกันอยางมืออาชีพ 

 

ชุมชน/สังคม   : บริษัทคํานึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีแกคนในสังคมและ 

      ชุมชน รวมถึงสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ 

 

หนวยราชการ  : บริษัทพึงปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของและองคกรท่ี 

      เก่ียวของ 

 

ส่ิงแวดลอม : บริษัทสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม และมีนโยบายการพัฒนา 

โครงการโดยคํานึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมตามรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(EIA) 

 

บริษัทจึงไดมีนโยบายท่ีจะสรางความคุมครองสิทธิและปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผูมีสวน

ไดเสียกลุมตางๆ มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  และสรางกําไรใหกับบริษัท  ถือเปนการสรางความสําเร็จ

ใหกับบริษัทในระยะยาว  บริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของแตละกลุมท่ีมีสวนไดเสียโดยปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายและ

กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสัญญาและขอตกลงตางๆ ท่ีทําข้ึนระหวางกันรวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใหผูมี

สวนไดเสียมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมดําเนินการใดๆ  อันจะเปนการลิดรอนสิทธิ  หรือสงผลกระทบในดาน

ลบกับกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ 

กรณีท่ีผูมีสวนไดเสียมีขอรองเรียน  ขอเสนอแนะ  หรือขอสงสัยใดๆ  เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย  หรือ

จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง  หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง  สามารถแจงหรือสอบถามไดโดยตรง

ถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  โดยติดตอผานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  โทร. 66(0) 2658 7888 

โทรสาร 66(0) 2658 7880 โดยบริษัทจะดําเนินการสอบสวนตามข้ันตอนการรับเร่ืองรองเรียนท่ีกําหนดไวและถือ

ปฏิบัติเปนเร่ืองลับและรายงานผลการสอบสวนใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

 

หมวดท่ี 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 

1. การเปดเผยขอมูล  

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัทท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน  และผูมีสวนได

เสียกับบริษัทท้ังขอมูลทางการเงิน  และขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง  ครบถวน  นาเชื่อถือ  ท่ัวถึง  ทันเวลา 

โปรงใส  และเปนไปตามเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกําหนด  โดยผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ส่ือส่ิงพิมพตางๆ  แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป รวมถึงผานทางเว็บไซตของบริษัท 
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นอกจากนี้  บริษัทจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับ

รายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

 

2. ความสัมพันธกับผูลงทุน  

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน  และผูมีสวนไดเสีย

กับบริษัท  เก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน โปรงใส นาเชื่อถือ ท่ัวถึง และทันเวลา ท้ังรายงานขอมูลทางการเงิน และ

ขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหผูลงทุน นักวิเคราะห และผูสนใจโดยท่ัวไป

ไดรับทราบโดยผานชองทางการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ /หรือส่ิงพิมพตางๆ 

รวมท้ังเว็บไซตของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท  เปนผูรับผิดชอบงานเก่ียวกับการใหบริการขอมูล 

และการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัท โดยติดตอไดท่ี โทร. 66(0) 2658 7888 โทรสาร 66(0) 2658 7880 

E-mail: info_ir@cgd.co.th 

 

หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ผูท่ีมีประสบการณ  มีความรู  ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ  ทําหนาท่ี

เปนผูชี้แนะและกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  ตลอดจนกํากับดูแล

ใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใตกรอบของ

กฎหมาย วัตถุประสงค  ขอบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน  ดวยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจริต  ระมัดระวัง 

ตามหลักการขอพึงปฏิบัติท่ีดี  เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท  และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน  นอกจากนี้ 

บริษัทยังไดใหความสําคัญและจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  การประเมิน  และการ

บริหารงานท่ีรัดกุมตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดตามดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ  โดยผาน

สํานักตรวจสอบภายในและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหรับทราบทุกคร้ัง   

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหมีการกําหนดและแยกบทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบระหวาง

คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร  โดยกําหนดระดับอํานาจการดําเนินการอยางชัดเจน  รวมท้ังส่ือสารบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการและพนักงานอยางสมํ่าเสมอ  

 

2. จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทไดจัดทําขอกําหนดและถือปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ  (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อให

กรรมการและพนักงานทุกคนไดรับทราบ  ยึดถือ  เขาใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามท่ีบริษัทและผูถือหุนคาดหวัง  และ

ใชเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองในการประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับของบริษัท  มติท่ีประชุมผูถือหุน  รวมท้ังการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

2. บริหารงานเพื่อผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ท้ังในปจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ

ของบริษัท 

3. ไมมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับบริษัทท่ีตนเปนกรรมการ  หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขัน

กับบริษัทท่ีตนเปนกรรมการอยู ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 

4. พึงบริหารงาน  โดยหลีกเล่ียงความขัดแยงผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัท  เพื่อใหการ

บริหารงานเปนไปอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

5. บริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตนในภายหลัง 

6. ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

7. ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

สวนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ / 9. การกํากับดูแลกิจการ   หนา 43 
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8. ไมเปนผูประกอบการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ  หรือเปนผูถือหุนใน

กิจการ หรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน หรือทําธุรกิจกับบริษัทท่ีตนเองเปนกรรมการอยู 

ไมวากระทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น 

ท้ังนี้  กรรมการและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงขอกําหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณ  และไดปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงการสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ 

 

3. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูสรรหาและพิจารณาผูท่ีมีทักษะ  ประสบการณ  วิชาชีพ  คุณสมบัติเฉพาะใน

ดานตางๆ และมีความจําเปนตอธุรกิจของบริษัทโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อ

นําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด  แตตองไมนอยกวา  5 

คน ซึ่งมีความสามารถ ประสบการณหลากหลายดาน โดยมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 แตไมนอยกวา 3 คน 

3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

บริษัทท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

 ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ

เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน แลวแตกรณี 

 ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน

บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

ง) ไมเคยหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนราย

ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับ

แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง

การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน 

ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัท หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ

คํานวณมูลคาของรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว 

ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง

มีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี 

ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
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กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน แลวแตกรณี 

ช) ไมไดรับการแตงตั้งข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

   ภายหลังไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระแลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได 

ฌ) มีความรู และเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี 

4. วาระการดํารงตําแหนง  กรรมการมีกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนไปตามท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีขอจํากัดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกัน 

5. การเปนกรรมการท่ีอื่นของกรรมการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาในการทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี จึงกําหนดให

กรรมการแตละทานดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน  5  บริษัท  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือผูถือหุน  แลวแตกรณี  โดยกรรมการมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอื่นให

คณะกรรมการบริษัททราบ  นอกจากนี้กรณีท่ีผูบริหารระดับสูงของบริษัทไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการท่ีบริษัทอื่น 

ผูบริหารมีหนาท่ีเปดเผยใหคณะกรรมการบริษัททราบ  ซึ่งปจจุบัน  ไมมีกรรมการท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนมากกวา 5 บริษัท 

 

4. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท  

ดูรายละเอียดในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการ ในขอ 8.1  

 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติใหจัดข้ึนอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง ใหประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายเปนผูเรียกประชุม  หรือในกรณีจําเปน  กรรมการต้ังแตสองคนข้ึนไปอาจรองขอใหประธานกรรมการเรียก

ประชุมคณะกรรมการได  ในกรณีท่ีมีกรรมการต้ังแตสองคนข้ึนไปรองขอ  ใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน

สิบส่ีวันนับแตวันท่ีไดรับการรองขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแตละคร้ัง  ใหประธานกรรมการ  หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย  สงหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม  เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน  เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของ

บริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได โดยประธานกรรมการและประธาน

เจาหนาท่ีบริหารรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการตั้งแตสองคนข้ึนไปมีสิทธิเสนอเร่ือง

เขาสูวาระการประชุมได 

ตามขอบังคับของบริษัท  ในการประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม  ในกรณีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  หรือไมสามารถปฏิบัติตาม

หนาท่ีได  ถามีรองประธานกรรมการ  ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมี  แตไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ี

ประชุม ใหถือเสียงขางมาก ท้ังนี้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด

ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน

เสียงชี้ขาด  
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6. การประเมินผลงานของกรรมการ และผูบริหารสูงสุด 

6.1 ประเมินผลงานของกรรมการ 

คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  เปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยจัดใหมีการประเมินผลตนเองโดยกําหนดไว  2  แบบ 

ไดแก แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะและแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อชวยให

คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคในปท่ีผานมา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการ และนําขอเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินงานตอไป 

 

6.2 ประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด 

คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  เปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดของฝายบริหารเปนประจําทุกป  และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารสูงสุดของฝายบริหาร โดยประธานกรรมการจะเปนผูแจงผลการ

พิจารณาใหผูบริหารสูงสุดของฝายบริหารทราบ  

 

7. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  

บริษัทกําหนดใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน  3 แตตองไมตํ่ากวา  3 ทาน โดยกรรมการอิสระจํานวน 3 

ทาน  ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา

ดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อมาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการ

บริหารกิจการตางๆ ของบริษัทใหเกิดความถูกตองเปนธรรม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการท่ีมีประสบการณและมีความรู ความสามารถจํานวน 12 

ทาน ประกอบดวย  

- กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 10 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 7 ทาน 

- กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 ทาน  

โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมา

ปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัทใหเกิดความถูกตองเปนธรรม  

 

8. การรวมหรือแยกตําแหนง  

ประธานกรรมการบริษัทตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับผูบริหารสูงสุดของฝายบริหาร  เพื่อเปนการแบงแยก

หนาท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา โดยบริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของฝาย

บริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษรในประกาศอํานาจดําเนินการของบริษัทซึ่งไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหวางการอนุมัติ  การบันทึก

รายการทางบัญชี และการดูแลทรัพยสิน เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกันได  

ท้ังนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเปนกรรมการอิสระคือ นายวิกรม คุมไพโรจน สวนตําแหนงผูบริหารสูงสุด

ของบริษัทคือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนกรรมการบริษัทอีกทาน คือ คุณเบน เตชะอุบล ซึ่งท้ังสองตําแหนงไดมีการ

แบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบกันอยางชัดเจน และการตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญไดดําเนินการผานท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัท โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขต อํานาจ หนาท่ี ไดท่ีการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

ขอ 8.1 เร่ือง ขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ 8.2 เร่ือง ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร  
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9. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน ท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดอํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  ในข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และผังอํานาจการอนุมัติ ท้ังนี้  เพื่อเปนการสอดสองดูแลระบบการควบคุมภายในและ

ตรวจสอบรายการท่ีสําคัญอยางสมํ่าเสมอ  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขาสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกคร้ังหนึ่ง 

เพื่อใหอยูในระดับท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกําหนดและการประเมินความเส่ียงของกิจการ  กําหนดมาตรการปองกัน

และจัดการความเส่ียง  และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ  มีการแบงแยกหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

ท้ังนี้บริษัทไดจัดต้ังสํานักตรวจสอบภายในข้ึนเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีโดยข้ึนตรงกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อรับผิดชอบชวยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท  และบริษัทยอยใหมีประสิทธิภาพ  โดย

กําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในอยางนอยปละ  1  คร้ัง  และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  เพื่อใหความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในไวในรายงานประจําป 

 

10. รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหนาท่ีกํากับดูแลกระบวนการจัดทําและ

เปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเพียงพอ 

และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการจัดทํางบการเงินใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ 

เชื่อถือได และมีประสิทธิภาพ โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

 

11. การพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการและฝายบริหาร 

บริษัทใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการและฝายบริหารทุกทานเขารับการอบรมกับ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ  ใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง  เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตาง  ๆ  เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของกรรมการและฝาย

บริหาร 

 

12.การปฐมนิเทศกรรมการใหม (Directors Orientation) 

สําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหม  ทางบริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ  เพื่อใหกรรมการใหมไดรับทราบ

นโยบายธุรกิจของบริษัท  รวมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ  อาทิ  โครงสรางทุน  ผูถือหุน  ผลการดําเนินการ  รวมท้ังกฎหมายและ

กฎเกณฑตางๆ พรอมท้ังสงมอบคูมือสําหรับกรรมการ ซึ่งเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการของบริษัท 

ใหกับกรรมการ ท้ังนี้ คูมือกรรมการอยางนอยประกอบดวย 

 

คูมือกรรมการ 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

2. หนังสือรับรองบริษัท 
3. วัตถุประสงคของบริษัท 
4. ขอบังคับบริษัท 
5. คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
6. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ สํานักงาน ก.ล.ต. 
 

 

สวนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ / 9. การกํากับดูแลกิจการ   หนา 47 



  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 
ขอมูลสําหรับกรรมการ  

1.  ขอแนะนําการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารบริษัทจดทะเบียน 

2.  หนังสือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

3.  หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 

4.  Company Profile 

5.  รายงานประจําปลาสุด 

 

13. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทและหนาท่ีของเลขานุการบริษัท เพื่อใหการบริหารงาน

ของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

รายละเอียดในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการ ในขอ 8.3  

 

9.2  คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยจาํนวน 3 ชุด ดังตอไปนี ้ 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ   

  บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน โดยท้ังหมดเปนกรรมการอิสระดังนี้     

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายช ูเฟง เช กรรมการตรวจสอบ 

3 พล.ต.ท.วีรพงษ ชื่นภักดี  กรรมการตรวจสอบ  

 

โดย นายศุภกร พลกุล และ นายชู เฟง เช เปนบุคคลท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการทําหนาท่ีในการ

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และนางสาวอัญชลี  ศรีวิวัฒนกุล  ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหาร

ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูสอบบัญชีให

สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา จําเปนและเปนเร่ืองสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) 
ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน นอกจากนี้  พิจารณาความ

เปนอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง  โยกยาย  เลิกจาง  ผูบริหารสูงสุด

ของสํานักตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก  เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  รวมถึง

พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ  ความเพียงพอของทรัพยากร  และปริมาณงาน

ตรวจสอบของบริษัทผูสอบบัญชีนั้น  รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของ

บริษัท 
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5. จัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท โดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีในการพิจารณางบการเงินประจําป 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ท้ังนี้ 

เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7. พิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการท่ีตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกําหนดในกฎหมาย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  และหลักเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

8. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ

ภายใน 

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(ซ) รายงานอื่นท่ีเห็นวาผูถอืหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

12. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน  และผลการดําเนินงานของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะ  กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  รายการหรือการ

กระทําดังกลาว ไดแก 

(ก) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัท  หรือผูบริหาร  ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดนายหนึ่งอาจรายงานวา  มีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

13. ดําเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของบริษัท  ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร

สงสัยวา  กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทไดกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ผูสอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 
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14. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย 

15. ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท

โดยตรงตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย  และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัทมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนท้ังส้ิน  3 

ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2 พล.ต.ท.วีรพงษ ชื่นภักด ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3 นายเบน เตชะอุบล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

หนาท่ีเก่ียวกับการสรรหา 

1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร  

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยพิจารณาจาก

บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนอนุมัติ แลวแตกรณี 

3. คณะกรรมการสรรหาตองรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบตอ

คณะกรรมการบริษัท 

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

หนาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาคาตอบแทน 

 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงคาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม 

โบนัสประจําป และผลประโยชนอื่นๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑหรือวิธีการและโครงสรางท่ีเปน

ธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร ซึ่งรวมถึงคาจาง เงินรางวัลประจําป และผลประโยชนอื่นๆ 

ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน และพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑหรือวิธีการ และ

โครงสรางท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. พิจารณาทบทวนคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ

โครงสรางคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติใน

อุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนําในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ 

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการ

โดยตรงและคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดําเนินการทุกประการของบริษัทตอบุคคลภายนอก  

 

 

 

สวนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ / 9. การกํากับดูแลกิจการ   หนา 50 



  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 
3. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน   

บริษัทมีกรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนท้ังส้ิน 2 ทาน ดังนี ้

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายเบน เตชะอุบล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

2 นายฉัตรชัย ชอดอกรัก กรรมการพิจารณาการลงทุน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการพิจารณาการลงทุน 

1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตางๆ  ของบริษัทในวงเงินมูลคาท้ังโครงการไมเกิน   100  ลานบาท ซึ่งเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในนโยบายลงทุนของบริษัท 

2. พิจารณากล่ันกรองและนําเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองการลงทุน  ท่ีมีวงเงินมูลคาท้ังโครงการ

เกินกวา  100 ลานบาทข้ึนไป หรือการลงทุนท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑนโยบายลงทุนของบริษัท 

3. หนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ท้ังนี้บริษัทมิไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการพิจารณาการ

ลงทุน  

 

9.3  การสรรหาและแตงต้ังผูบริหารระดับสูง 

 

คณะกรรมการบริษัท 

  ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนคณะกรรมการบริษัท จะคัดเลือกโดยผานมติใหความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กอนนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ท้ังนี้ 

จะพิจารณาคัดเลือกโดยใชหลักเกณฑความรู ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ รวมท้ังเปนผูมี

คุณสมบัติทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อ

นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ

ได ดังนี้ 

1. กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองมีถิ่นอยูในราชอาณาจักร และกรรมการของ

บริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหใชวิธีเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวน

หนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนนัน้ ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 

สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนงกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ

ถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

4. กรรมการมีสิทธิได รับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง ก็ไดและ

นอกจากนั้น ใหไดรับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท ท้ังนี้ สิทธิดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิ

ของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ี

เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
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5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกถึงบริษัท 

และจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได  

   6. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้น จะเหลือ

นอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงของกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียัง

เหลืออยูของกรรมการท่ีตนเขามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวยังประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 

4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

  7. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

   ในสวนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนผูแตงต้ัง

คณะกรรมการซึ่งจะประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของ

บริษัท โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทานจะตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงินท่ีเพียงพอ ซึ่ง

สามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได อีกท้ังพิจารณาจากคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ

ทางดานกฎหมายและรอบรูในธุรกิจของบริษัท 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ในสวนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุน

ของบริษัทเปน ผูแตงตั้ง คณะกรรมการซึ่งจะประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน  

โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรูในธุรกิจของบริษัท ทักษะความ

เชี่ยวชาญในดานกฎหมาย ความเชี่ยวชาญในการกําหนดโครงสรางการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยบริษัทไดมี

การใชฐานขอมูลจากบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อประกอบการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในองคกร เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

 

การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด  

การสรรหาบุคลากรเพื่อมาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทนั้น มีข้ันตอนสรรหาโดยฝายทรัพยากรบุคคล และ

การคัดเลือกจะอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร โดยยึดเกณฑคุณสมบัติ การศึกษาและประสบการณท่ีเก่ียวของกับสายงาน

เปนสําคัญ   

 

9.4  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทรวม 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อใหบริษัทสามารถเขาไปมีสวนรวมใน

การดูแล บริหารจัดการ และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทดังกลาว โดยมีการสงตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการ 

หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม ตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งกรณีมีการตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญจะมีการนําเสนอ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังใหตัวแทนของบริษัทดูแลใหบริษัทยอยหรือบริษัทรวม

มีการเปดเผยขอมูลและการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือรายการเก่ียวโยงใหเปนไปตามขอกําหนด

และหลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ รวมถึงการจัดทํางบการเงินท่ีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและทัน

ตามกําหนดเวลาการจัดทํางบการเงินรวมดวย 
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทกําหนดนโยบายใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย  ตองรักษาความลับของ

บริษัท ไมนําขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเอง  หรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นไมวาโดย

ทางตรงหรือโดยทางออม  และไมวาจะไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม  นอกจากนี้  เพื่อมิใหบุคลากรของบริษัท

นําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่นหรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย  บริษัท

จึงอนุมัติการกําหนดนโยบาย เร่ืองการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร ใหรับทราบเก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน    

คูสมรส  และบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ  ตามมาตรา   59  รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา   275  แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย  ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัท ในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ดําเนินการแจงใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทราบถึงหนาท่ีของผูบริหารและพนักงานของ

บริษัทและบริษัทยอย กรณีท่ีไดรับทราบขอมูลทางการเงินของบริษัทหรือขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญท่ีมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองหลีกเล่ียงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง   1  เดือน  กอนท่ีงบการเงินหรือ

ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 
 

9.6  คาตอบแทนจากการสอบบัญชีสําหรับป 2558 

บริษัท มีคาใชจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด     

ซึ่งเปนผูสอบบัญชี ประจําป 2558 ของบริษัทเปนจํานวน 2,000,000 บาท  
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 
ปจจุบัน แนวคิดการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน มิไดมุงเนนแตสรางผลตอบแทนสูงสุดใหแกบริษัท และผูถือ

หุนเทานั้น แตยังใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และการ

สรางความยั่งยืนใหแกธุรกิจและสังคม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทจึงกําหนดนโยบายดําเนิน

ธุรกิจโดยอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 

 

10.1  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทเนนการแขงขันอยางเปนธรรมและท่ัวถึง โดยสนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการแขงขันอยางเปน

ธรรมและสรางสรรค และในทางตรงกันขามก็ตอตานการกระทําท่ีมีพฤติกรรมท่ีขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม เชน 

การสมยอมเสนอราคา การรวมปนราคาในการประมูล การกําหนดราคาสินคาใหตํ่าผิดปกติ และการวางขอกําหนดหรือ

คุณสมบัติของผูเสนอราคาเพื่อเอื้อประโยชนใหกับรายใดเปนพิเศษ โดยบริษัทดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับ

กฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ และสงเสริมใหพนักงานใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามการแขงขันท่ีเปนธรรม 

และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคมเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

 

10.2  การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ท้ังภายในและภายในองคกร โดยไดปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ เชน การเปดเผยและรายงานเหตุการณสําคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง 

โปรงใส ทันตอเหตุการณ นอกจากนี้ บริษัทไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานอยางชัดเจนท่ีอยูบนพื้นฐานของระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี รวมถึงมีการตรวจสอบโดยสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทเปนประจําสมํ่าเสมอ และมีการตรวจสอบงบ

การเงินโดยผูสอบบัญชีภายนอกท่ีมีความอิสระและไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เพื่อเปนการปองกันและขจัดปญหาการทุจริตภายในองคกร เชน การคัดเลือกผูรับเหมาจะใชวิธีประกวดราคา 

และการจัดซื้อสินคาและบริการจะตองมีการเปรียบเทียบราคาอยางนอย 3 ราย โดยรักษาขอมูลท่ีเก่ียวของเปนความลับ 

เปนตน รวมถึงดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุมบริษัทท้ังหมดไมใหมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น โดยจะ

ไมจายเพื่อใหเกิดการไดงานหรือธุรกิจในลักษณะไมเปนธรรม 

ท้ังนี้ บริษัทจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็นการกระทําทุจริต

คอรรัปชั่นสามารถแจงโดยตรงไดท่ีเลขานุการบริษัท โดยมีมาตรการรักษาความลับใหกับผูรายงาน  

 

10.3  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

พนักงานเปนรากฐานในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนดั่งสมาชิกในครอบครัวของบริษัท บริษัทจึงให

ความสําคัญในการดูแลพนักงานอยางเต็มท่ีท้ังในดานความเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ คาตอบแทน สวัสดิการ สงเสริม

คุณภาพชีวิต และสรางสรรคสังคมนาอยูในสถานท่ีทํางาน ดังเชนตัวอยางบางสวนของแนวปฏิบัติตอพนักงานของบริษัท

ดังเชนตัวอยางดังนี้ 

- บริษัทกําหนดขอบังคับการทํางานและนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับแรงงานสอดคลองกับกฎหมาย

แรงงานท่ีเก่ียวของ 

- บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนรายป และนําผลการประเมินนั้นเปนเกณฑการ

พิจารณากําหนดคาตอบแทน และการปรับตําแหนง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานและใหพนักงานทราบถึงจุดบกพรอง

และปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป 

- บริษัทกําหนดนโยบายใหพนักงานพัฒนาความรูความสามารถ โดยตองมีการเขารวมอบรมอยางนอยป

ละ 1 หลักสูตร  
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- บริษัทกําหนดนโยบายแบงปนความรูในหลักสูตรท่ีจัดอบรมโดยหนวยงานภายนอก โดยจะมีการ

เผยแพรความรูท่ีอบรมมาใหพนักงานอื่นในบริษัท อยางนอย 3 คน เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะการนําเสนอในท่ีประชุม 

และบริหารคาใชจายในการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสรางสังคมแหงการเรียนรูภายในบริษัท 

- ใหสิทธิและการมีสวนรวมของพนักงานอยางเต็มท่ี ผูบริหารกําหนดแนวทางชัดเจนเปดโอกาสให

พนักงานทุกระดับ ทุกตําแหนง ทุกฝาย สามารถเขารวมประชุมในการประชุมความคืบหนาโครงการท่ีจัดข้ึนเปนประจํา

ทุก 2 สัปดาห เพื่อรับฟงขอมูลโครงการตาง ๆ ของบริษัท รวมถึงเสนอความคิดเห็นไดอยางอิสระ  

- จัดสถานท่ีทํางานใหนาอยู และมีมุมโตะกาแฟ สําหรับประชุมกลุมยอยในรูปแบบไมเปนทางการ     

เพื่อสรางบรรยากาศการทํางานท่ีดีและสรางความสัมพันธแบบเปนกันเองระหวางเพื่อนรวมงาน 

- ความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทํางาน โดยเฉพาะในบริเวณการกอสรางโครงการ บริษัทกําหนดให

ผูรับเหมาตองมีแผนความปลอดภัยและคูมือปฏิบัติท่ีชัดเจนเหมาะสม รวมถึงมีการควบคุมใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด

เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลากรในพื้นท่ีโครงการ 

- สงเสริมสุขภาพพนักงาน โดยมีการจัดทําสาระเผยแพรความรูเก่ียวกับสุขภาพท่ีดี ซึ่งจะจัดสงให

พนักงานทุกคนทางอีเมลลบริษัทเปนประจํา และใหความสําคัญกับการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานทุกคน        

เพื่อเสริมสรางความสุขภาพท่ีแข็งแรง 

 

10.4 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทมุงม่ันท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจใหลูกคาของโครงการ โดยใหความสําคัญแกการรักษาขอมูลของ

ลูกคาเปนความลับ หามนําไปเปดเผยหรือหาผลประโยชนอื่นใด และในการใหขอมูลใด ๆ แกลูกคาจะตองเปนขอมูลท่ี

ถูกตองไมเปนการโฆษณาเกินจริง หรือจงใจสรางความเขาใจผิดใหลูกคา ปจจุบันบริษัทมีโครงการท่ีพัฒนาพรอมสงมอบ

ใหลูกคา คือ โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร เฟสท่ี 1 - 4 ซึ่งเร่ิมมีการตรวจรับหองและโอนกรรมสิทธิ์ปลายป 2556 

บริษัทเนนความพึงพอใจของลูกคาในดานของสินคาดวยการใชวัสดุกอสรางและตกแตงท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

แกลูกคา รวมถึงจัดใหมีบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดมาตรฐาน นอกจากนี้ 

บริษัทยังคํานึงถึงการสรางชุมชนและสังคมนาอยูภายในโครงการ โดยเนนพื้นท่ีสีเขียวและสวนของสันทนาการดานการ

พักผอนหยอนใจและสุขภาพ ดวยสวนขนาดใหญท่ีพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายและพักผอนของ

ผูอยูอาศัย 

นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญดานบริการท่ีดีแกลูกคา ท้ังในแงการแจงขาวสาร ติดตอประสานงาน 

รวมถึงการแกไขปญหาตางๆ ดวยไมตรีจิต เพื่อสรางความม่ันใจใหลูกคาในการเขามาเปนสวนหนึ่งของสังคมนาอยูภายใน

โครงการของบริษัท 

อยางไรก็ตาม กรณีท่ีมีมีขอรองเรียนหรือขอเรียกรองจากลูกคาจากสินคาหรือบริการท่ีไดคุณภาพ หรือ

การไมปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญา บริษัทมีนโยบายในการเจรจาเพื่อยุติปญหาตางๆ โดยเร็วท่ีสุด และหากขอรองเรียน

ดังกลาวเกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทไดมีการชดเชยใหแกลูกคาอยางเปนธรรม ท้ังนี้ ภายหลังจากการสงมอบหอง

ชุดใหลูกคา บริษัทยังมีมาตรการในการติดตามดูแลใหบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง และมีการรับประกันคุณภาพตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 

10.5  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

- นโยบายอนุรักษพลังงาน 

บริษัทไดกําหนดแนวทางการดําเนินการดานพลังงานไวอยางเปนรูปธรรม เพื่อสงเสริมการใชพลังงานให

เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยดําเนินการประชาสัมพันธใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการ

อนุรักษพลังงานอยางจริงจัง เชน การรณรงคลดการใชพลังงานไฟฟา เชน ปดไฟฟาแสงสวางในชวงพักกลางวันและหลัง

เลิกงาน ใชหลอดประหยัดพลังงาน  
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ในสวนของการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัท จะเนนการออกแบบใหประหยัดพลังงาน โดยใหสามารถ

ระบายอากาศและเปดรับทิศทางลม รวมถึงการมีพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ เพื่อสรางความรมร่ืน เพื่อลดการใชพลังงานใน

การเปดเคร่ืองปรับอากาศทําความเย็นตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายตรวจสอบใหมีการกอสรางตามเวลาท่ี

กําหนดเพื่อลดการใชไฟสองสวางสําหรับการกอสรางในเวลากลางคืน 

- นโยบายรักษาส่ิงแวดลอม 

บริษัทไดกําหนดแนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยสนับสนุนนโยบายการลดใชกระดาษ เพื่อลดการ

ตัดตนไม โดยมีการปรับปรุงระบบข้ันตอนวิธีการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพแตลดปริมาณการใชกระดาษลง รวมถึงการ

รณรงคใหใชกระดาษท้ัง 2 หนา  

ในสวนของโครงการบริษัทฯ มีนโยบายในการไดรับอนุมัติรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

กอนเร่ิมงานกอสรางทุกโครงการ และกําหนดนโยบายใหบุคคลกรของบริษัทและบุคลากรท่ีเ ก่ียวของ เชน 

ผูรับเหมากอสราง ผูจัดจําหนายสินคา จะตองปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการพัฒนา

โครงการอยางเครงครัด และในกรณีท่ีมีการรองเรียนจากชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ บริษัทมีมาตรการเขาไป

ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขโดยเร็ว 

 

10.6 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

การพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบโครงการของบริษัท 

บริษัทเนนเร่ืองการสรางชุมชนสัมพันธท่ีดีกับผูอยูอาศัยและชุมชนโดยรอบท่ีต้ังโครงการ เพื่อสรางชุมชน

นาอยู และสรางความเปนหนึ่งเดียวของการอยูอาศัยรวมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบ

โครงการดวยการสรางทัศนียภาพท่ีสวยงาม และปรับปรุงสาธารณประโยชนใหดีข้ึน  
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 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง  

 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให

มีความม่ันใจวา รายงานทางการเงินของบริษัท รวมท้ังขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจมีความถูกตอง ครบถวน และนาเชื่อถือ 

โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน เพื่อดูแลและกํากับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ใหปฏิบัติ

ตามนโยบาย และขอพึงปฏิบัติท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ

สอดคลองตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบท้ัง 2 ทาน เขารวมประชุมดวย ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบท่ีเขารวมประชุมมีบุคคลท่ีมีความรูในดานบัญชีและ

การเงินรวมอยูดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดพิจารณาประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นวา ในปจจุบันบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่ีพอเพียงและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจแลว โดยไมพบประเด็นปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแตละ

สวน ไดดังนี้  

 

 การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)  

บริษัทไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและมีการทบทวนเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ ใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีการกําหนดระดับผลตอบแทนของพนักงานอางอิงกับผล

ประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางสมเหตุสมผลสมํ่าเสมอทุกป  

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีและขอปฏิบัติดานจริยธรรม รวมถึงนโยบายปองกัน

ความขัดแยงทางผลประโยชนเปนลายลักษณอักษร มีการจัดโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม เพื่อใหฝายบริหารสามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละฝายงานอยางชัดเจน รวมท้ังมีความ

ตระหนักถึงความสําคัญในการวางแผนสืบทอดตําแหนง โดยการสรรหา พัฒนา และตระเตรียมคนไวทดแทน รวมถึงการ

สรางกลุมคนไวรองรับตําแหนงงานท่ีสําคัญ โดยการพัฒนาและฝกอบรมพนักงานท่ีมีความสามารถ และมีศักยภาพไว

รองรับ  

 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

บริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใชแบบประเมินตามแนวคิดของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นยังมีการประเมินภายในบริษัท ในรูปแบบอื่นๆ อาทิเชน ประเมินความเส่ียง

ท้ังภายใน และภายนอกองคกร  รวมถึงแนวทางการปองกันความเส่ียง ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการตางๆของ

บริษัท มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมรูปแบบตางๆ และการเปล่ียนแปลงผูนําองคกร ท่ีอาจะมี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การความคุมภายใน และการเงิน เปนตน 

     

 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาท่ี และวงเงินอนุมัติของผูบริหารระดับสูงไวเปนลายลักษณอักษร และมี

การแบงแยกหนาท่ีงานอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการตรวจสอบระหวางกัน นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายการทํา

ธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ  
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 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 

   บริษัทมีการสงขอมูลท่ีสําคัญตางๆ และเอกสารประกอบการตัดสินใจใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาลวงหนา 

เพื่อประกอบการพิจารณาพรอมหนังสือเชญิประชมุซึ่งมีรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอทุกคร้ัง นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทํา

รายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติของท่ีประชุมทุกคร้ัง รวมท้ังบริษัทยังจัดใหมีการเก็บเอกสารการลงบัญชี 

และเอกสารประกอบไวเปนหมวดหมูอยางชัดเจน มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดเก็บ และ

บริหารขอมูลในแตละสวนงาน อาทิเชน ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (ECM) มาใชในการบริหารขอมูลตางๆในแตละสวน

งาน และระบบ Memo Online เปนตน   

 

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทจัดใหมีระบบติดตามการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติตามขอปฏิบัติดานจริยธรรม รวมท้ังขอกําหนด

ดานความปองกันขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้บริษัทยังมีสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ระบบควมคุมภายในของสวนงานตางๆภายในองคกร โดยไดกําหนดใหมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอยาง

สมํ่าเสมอ โดยมีการกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กําหนดใหมีการติดตามความคืบหนาในการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง โดยเฉพาะในกรณีท่ีตรวจพบ

ขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญจะตองรายงานเพื่อพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันสมควรโดยมิชักชา  

 

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท 

นางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒนกุล ดํารงตําแหนงผูจัดการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณใน

การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มาเปนระยะเวลา 19 ป ไดเขารับการ

อบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของ

บริษัทเปนอยางดี 

ท้ังนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 5566--11) ส้ินสุด ณ วันที่ ) ส้ินสุด ณ วันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555588                                    

 

12. รายการระหวางกัน 
 

12.1  ลักษณะรายการระหวางกัน 

ในระหวางป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 

2558 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดในสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) นายสดาวุธ เตชะอุบล 

ลักษณะความสัมพันธ : เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2558 จํานวน 

1,275,000,000 หุน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.38 ของทุนชําระแลว เปนกรรมการของบริษัท และเปนบิดาของ      

นายเบน เตชะอุบล กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคารายการ/ยอดคงคาง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลคารายการ 

ในป 2558 

ยอดคงคาง  

ณ สิ้นป 2558 

1.คาจองซ้ือ คาทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

แ ล ะ ค า ง ว ด  ใ น ก า ร ซ้ื อ ห อ ง ชุ ด 

โค ร งกา ร อิลี เ ม นท  ศ รี นค รินทร 

จํานวน 14 ยูนิต  

     

เงินมัดจํา 

 

เงินรับลวงหนา 

 420,000.00 

 

1,138,032.00 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวารายการดังกลาว

เปนไปตามราคาขายหองชุด

ท่ีกําหนดและมีเง่ือนไขท่ีเปน

ปกติ เ ช น เ ดี ยว กับการ ทํ า

รายการกับบุคคลท่ีไมมีความ

เก่ียวของ 

 

2) บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) (“CGS”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : นายหนาซือ้ขายหลักทรัพย 

ลักษณะความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันกับบริษัท 2 คน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล และ พล.ต.ท.วีรพงษ 

ชื่นภักดี และมีผูถือหุนใหญของบริษัท คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล ถอืหุน CGS ทางออม โดยถือหุนผานบริษัท      

คันทร่ี กรุป โฮลดิ้งส จาํกัด (มหาชน) (CGH) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเปนจํานวน 604,490,326 หุน หรือ

รอยละ 13.94 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคารายการ/ยอดคงคาง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลคารายการ 

ในป 2558 

ยอดคงคาง  

ณ สิ้นป 2558 

1. บริษัทจายคาธรรมเนียมการออกหุนกู

จายลวงหนาใหแก CGS เปนการจายคา 

Underwriting Fee เพื่อเปนผูจัดจําหนาย

หุนกู วงเ งินไมเ กิน 1,500 ลานบาท 

CGS เรียกเก็บคาธรรมเนียม 1% ของ

มูลคาหุนกู (500 ลานบาท) 

คาธรรมเนียม

จายลวงหนา 

 

คาธรรมเนียม

การออกหุนกู 

 

 

 

2,667,691.26 

1,556,762.30 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ค ว า ม เ ห็ น ว า ร า ย ก า ร

ดังกลาวเปนไปตามสัญญา

ท่ีตกลงกันและมีเง่ือนไขท่ี

เปนปกติเชนเดียวกับการ

ทํารายการกับบุคคลท่ีไมมี

ความเก่ียวของ ท้ังนี้ อัตรา

ดอกเบี้ยสําหรับต๋ัวแลกเงิน 

เปนอัตราท่ีตํ่ากวาการกูยืม

เ งินจากสถาบันการเ งิน 

และไมตองมีหลักทรัพยค้ํา

ประกัน 

2. บริษัทวางเงินประกันซ้ือหลักทรัพย

ใหแก CGS  

เงินประกัน 

ซ้ือหลักทรัพย 

 10,185,045.33 

3. บริษัทรับดอกเบี้ยจาก CGS เปน

ดอกเบี้ยจากเงินประกันหลักทรัพย อัตรา

ดอกเบี้ย เดือนมกราคม – เมษายน 

1.25%  แ ล ะ อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย เ ดื อ น

พฤษภาคม – ธันวาคม 1.00%  

ดอกเบี้ยรับ 

 

109,584.23  
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3) บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“CGH”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การถือหุนในบริษัทอื่น (Holdings Company) 

ลักษณะความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันกับบริษัท 2 คน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล และ        

พล.ต.ท.วีรพงษ ชืน่ภักด ี และมีผูถือหุนใหญของบริษัท คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล โดยถือหุนในบริษัท คันทร่ี กรุป 

โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (CGH) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คิดเปนจํานวน 604,490,326 หุน หรือรอยละ 13.94 

ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคารายการ/ยอดคงคาง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลคารายการ 

ในป 2558 

ยอดคงคาง  

ณ สิ้นป 2558 

1.บริษัทซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญ บริษัท 

คันทร่ี  กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 153,061,800 หุน 

เงินลงทุนใน

หุนสามัญ 

 

 191,327,250.00 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ค ว า ม เ ห็ น ว า ร า ย ก า ร

ดังกลาวเปนไปตามสัญญา

ท่ีตกลงกันและมีเง่ือนไขท่ี

เปนปกติเชนเดียวกับการ

ทํารายการกับบุคคลและ/

หรือนิติบุคคลท่ีไมมีความ

เก่ียวของ 

2.บริษัทไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ CGH-W1          

จาก บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด 

(มหาชน)จํานวน 17,928,233 หุน 

CGH-W1 

 

 6,633,447.00 

 

3 . ไ ด รั บ ใ บสํ า คั ญแส ด งสิ ท ธิ  CGH-W2    

จากบริษัท คันทร่ี กรุป  โฮลด้ิงส  จํากัด 

(มหาชน)จํานวน 12,755,150 หุน 

CGH-W2  4,974,508.00 

 

4) บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส จํากัด (“MFH”)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอื่น 

ลักษณะความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกัน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของ

บริษัท และ บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“CGH”) ซึ่ง CGH เปนผูถือหุนใหญของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“MFC”) โดย MFH เปนบริษัทยอยของ MFC  

 

ลักษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคารายการ/ยอดคงคาง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลคารายการ 

ในป 2558 

ยอดคงคาง  

ณ ส้ินป 2558 
1.บริษัทออกต๋ัวแลกเงินใหแก MFH 

• อ อก วั น ท่ี  3 0  เ มษ า ย น  2558 

จํานวนเงิน 100 ลานบาท เงินตนครบ

กํ าหนด 25  มกราคม 2559  รวม

ระยะเวลา 270 วัน อัตราดอกเบี้ยรอย

ละ 7 ตอป 

• ออกวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 จํานวน

เงิน 100 ลานบาท เงินตนครบกําหนด 

26 กุมภาพันธ 2559 รวมระยะเวลา 

269 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอป 

    ชําระดอกเบี้ย ณ วันออกต๋ัวแลกเงิน 

โดยหักเปนสวนลดจากมูลคาท่ีตราไวของ

ต๋ัวแลกเงินฉบับนั้น 

ต๋ัวแลกเงิน 

 

 

 200,000,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ค ว า ม เ ห็ น ว า ร า ย ก า ร

ดังกลาวเปนไปตามสัญญา

ท่ีตกลงกันและมีเง่ือนไขท่ี

เปนปกติเชนเดียวกับการ

ทํารายการกับบุคคลท่ีไมมี

ความเก่ียวของ 
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ลักษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคารายการ/ยอดคงคาง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลคารายการ 

ในป 2558 

ยอดคงคาง  

ณ ส้ินป 2558 

2.บ ริ ษั ท รั บ เ งิ น ต า ม ต๋ั ว แ ล ก เ งิ น     

พรอมจายดอกเบี้ยให MFH ตามต๋ัวแลก

เงินฉบับครบกําหนดวันท่ี 25 มกราคม 

2559  แ ล ะ ฉ บั บ ค ร บ กํ า ห น ด วั น ท่ี     

26 กุมภาพันธ 2559 

ดอกเบี้ยจาย 

ลวงหนา 

 

ดอกเบี้ยจาย 

 

 

 

13,271,848.81 

1,495,370.58 

 

 

12.2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการและข้ันตอนการทํา

รายการระหวางกัน โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนด กฎระเบียบของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด  

หากรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยเกิดกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บุคคลท่ีมี

สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น

เก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือ  

ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการดังกลาว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ    

ผูถือหุนแลวแตกรณี และจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบ      

จากผูสอบบัญชี  

 

 

12.3  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต โดยการเขาทํารายการ    

ระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น บริษัทจะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติท่ัวไป สามารถอางอิงได

กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัททํากับบุคคลภายนอก ท้ังนี้ บริษัทจะตองปฏิบัติให เปนไปตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของ     

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของ   

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอย ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาต   

แหงประเทศไทยโดยเครงครัด 

ท้ังนี้ หากรายการระหวางกันของบริษัทเกิดกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บุคคลท่ีมีสวนไดเสีย 

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ   

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการ

ดังกลาว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) และจะเปดเผยรายการระหวางกันไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี  
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สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชี  

 

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป 2557 และป 2558 และงบการเงิน 

เฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับป 2557 และป 2558 ไดรับการสอบทานโดยนางนิสากร ทรงมณี ผูสอบบัญชี     

รับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดแสดงความเห็นวา     

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ         

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,253.8 12.4 534.7 6.8 232.2 4.4 

   เงินลงทุนชั่วคราว 829.2 8.2 312.7 4.0 5.0 0.1 

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 714.0 7.0 111.6 1.4 70.9 1.3 

   เงินมัดจาํจายลวงหนาคาที่ดินและอาคาร  - - - - 138.1 2.6 

   ที่ดินและโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค 1,562.3 15.4 1,159.1 14.7 871.1 16.6 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 107.7 1.0 26.1 0.2 7.6 0.2 

   รวมสินทรัพยหมุนเวยีน  4,467.0 44.0 2,144.2 27.1 1,324.9 25.2 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

   เงินฝากธนาคารที่มขีอจํากัดในการใช - - 49.4 0.6 - - 

   เงินลงทุนเผ่ือขาย 406.1 4.0 116.2 1.5 - - 

   อสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน - - 1,276.1 16.1 - - 

เงินมัดจําจายลวงหนาคากอสราง 708.4 7.0 8.9 0.1 - - 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 807.5 8.0 570.9 7.2 220.6 4.2 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

   สิทธิการเชา 100.0 1.0 100.0 1.3 93.7 1.8 

   คาความนิยม 3,614.4 35.6 3,614.4 45.7 3,614.4 68.7 

   สินทรัพยไมมีตัวตน 1.5 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0 

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11.0 0.1 17.2 0.2 1.5 0.0 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 25.5 0.3 13.7 0.2 5.1 0.1 

   รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 5,674.4 56.0 5,767.6 72.9 3,936.7 74.8 

รวมสินทรัพย 10,141.4 100 7,911.8 100 5,261.6 100.0 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน       

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 292.4 2.9 176.6 2.2 100.5 1.9 

   เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา 837.8 8.3 156.3 2.0 45.6 0.9 

   ตั๋วแลกเงิน 396.9 3.9 389.3 4.9 466.2 8.8 

   เงินประกันตามสัญญาเชา - - 50.1 0.6 - - 

   หุนกูสวนที่ครบกําหนดภายใน 1 ป 1,500.0 14.8 - - - - 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 31.6 0.3 52.9 0.7 5.5 0.1 

   รวมหนี้สินหมุนเวยีน 3,058.7 30.2 825.2 10.4 617.8 11.7 

หนี้สินไมหมุนเวยีน       

   เงินกูยืมระยะยาว 0.0 0.0 576.5 7.2 221.7 4.2 

   หุนกู 1,150.0 11.3 1,500.0 19.0 - - 

   ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 5.9 0.1 4.3 0.1 5.2 0.2 

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 10.1 0.1 0.5 0.0 - - 

   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,166.0 11.5 2,081.3 26.3 226.9 4.4 

รวมหนี้สิน 4,224.7 41.7 2,906.5 36.7 844.7 16.1 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน       

  หุนสามัญ 10,814,953,771 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 10,814.9 - - - - - 

  หุนสามัญ 10,081,725,948 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท - - 10,081.7 - - - 

  หุนสามัญ 6,982,294,461 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท - - - - 6,982.3 - 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

หุนสามัญ 7,336,294,467 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 7,336.3 72.3 7,336.3 92.7 - - 

  หุนสามัญ 6,982,294,461 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท - - - - 6,982.3 132.7 

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (1,652.5) (16.3) (1,652.5) (20.9) (1,741.0) (33.1) 

สวนปรับปรุงทุนจากการซือ้ธุรกิจแบบยอนกลับ (732.9) (7.2) (732.9) (9.3) (732.9) (13.9) 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 1,149.2 11.3 - - - - 

 6,100.1 60.1 4,950.9 62.6 4,508.4 85.7 

   ขาดทุนสะสม (478.0) (4.7) (21.7) (0.3) (89.0) (1.7) 

   องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (16.6) (0.2) (43.9) (0.6) (2.5) (0.1) 

   รวมสวนของบริษัทใหญ 5,605.5 55.3 4,885.3 61.7 4,416.9 83.9 

เงินรับลวงหนาคาหุนของบริษัทยอย - - 120.0 1.6 - - 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 311.2 3.1 - - - - 

รวมสวนของผูถือหุน 5,916.7 58.3 5,005.3 63.3 4,416.9 83.9 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 10,141.4 100 7,911.8 100 5,261.6 100 

 

งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

การดําเนินงานตอเนื่อง 

รายได             

   รายไดจากการขายอาคารชุด 479.4 92.9 546.4 92.9 118.8 88.7 

   รายไดคานายหนา 2.2 0.4 6.7 1.1 - - 

   รายไดคาดอกเบี้ยรับ 1.8 0.3 2.1 0.4 1.4 1.0 

   รายไดอื่น  9.5 1.8 4.0 0.7 0.5 0.4 

  กําไรจากการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 2.5 0.5 - - - - 

  กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 9.3 1.8 0.2 0.0 7.0 5.3 

  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 2.8 2.1 

  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 3.0 0.6 7.0 1.2 3.3 2.5 

  กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชัว่คราว 4.1 0.8 22.0 3.7 0.1 0.0 

  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผ่ือขาย 4.3 0.9 - - - - 

รวมรายได  516.1 100 588.4 100 133.9 100 
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งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจาย       

  ตนทุนขายอาคารชุด 319.7 61.9 410.9 69.8 88.9 66.4 

  คาใชจายในการขาย 329.4 63.8 50.5 8.6 28.0 20.9 

  คาใชจายในการบริหาร 158.4 30.7 133.6 22.7 57.7 43.1 

  ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 23.6 4.6 - - - - 

  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 36.4 7.1 29.3 5.0 21.0 15.6 

รวมคาใชจาย 867.5 168.1 624.3 106.1 195.6 146.0 

ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได  (351.4) (68.1) (35.9) (6.1) (61.7) (46.0) 

ตนทุนทางการเงิน (165.0) (32.0) (109.9) (18.7) (27.8) (20.8) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินได  (516.4) (100.1) (145.8) (24.8) (89.5) (66.8) 

รายไดภาษีเงินได 0.7 0.1 5.9 1.0 0.2 0.1 

ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง (515.7) (100) (139.9) (23.8) (89.3) (66.7) 

การดําเนินงานที่ยกเลิก       

กําไรจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 35.9 7.0 204.8 34.8 6.4 4.8 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป (479.8) (93.0) 64.9 11.0 (82.9) (61.9) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร   

  หรือขาดทุน       

ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 

  ในหลักทรัพยเผ่ือขาย (18.6) (3.6) (6.6) (1.1) - - 

ผลตางของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา 

  งบการเงินในตางประเทศ 45.9 8.9 (34.8) (5.9) (1.9) (1.5) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร   

  หรือขาดทุน 

กําไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

  ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 0.3 0.1 2.4 0.4 (1.1) (0.8) 

รวมกําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได 27.6 5.4 (39.0) (6.6) (3.0) (2.3) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (452.2) (87.6) 25.9 4.4 (85.9) (64.2) 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)       

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (456.6) (88.5) 64.9 11.0 (85.0) (63.5) 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (23.2) (4.5) - - 2.1 1.6 

 (479.8) (93.0) 64.9 11.0 (82.9) (61.9) 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (429.0) (83.1) 25.9 4.4 (88.0) (65.8) 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (23.2) (4.5) - - 2.1 1.6 

 (452.2) (87.6) 25.9 4.4 (85.9) (64.2) 
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งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน       

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

จากการดาํเนินงานตอเนื่องและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (0.06)      0.01  (0.02)  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน  

จากการดาํเนินงานตอเนื่อง (0.07)  (0.02)  (0.02)  

 

งบกระแสเงินสดรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินรวม 

 
2558 2557 2556 

    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

   กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (468.1) 75.5  (81.4) 

ปรับปรุงดวย  

  คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย 62.9 4.7  4.0  

กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว (4.1) (22.0) (0.1) 

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนชั่วคราว (3.0) (7.0) (3.3) 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1.7 27.6  - 

ขาดทุนจากการตดัจําหนายสินทรพัยหมุนเวียนอื่น - 5.0  - 

(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 23.6 - (2.8) 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น (9.1) 1.7  (7.0) 

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - (166.7) - 

(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร - (0.2) 0.3  

ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพยถาวร - 0.0  7.0  

   ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 2.0 2.1 0.7  

ดอกเบี้ยรับ (1.8) (2.2) (2.1) 

ตนทุนทางการเงิน 188.4 126.2  28.3  

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 

  และหนี้สินดําเนินงาน (207.5) 44.7  (56.4) 

สินทรัพยดาํเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   เงินลงทุนชั่วคราว (509.4) (403.2) 174.4  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (753.5) (40.7) 298.1  

สินคาคงเหลือ - - (0.0) 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอื่น - (27.6) - 

เงินมัดจําจายลวงหนาคาที่ดินและอาคาร - - (138.1) 

ที่ดินตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค (403.2) (288.0) (303.3) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (70.0) (3.2) 15.7  

เงินมัดจําจายลวงหนาคากอสราง (699.4) (8.9) - 

สิทธิการเชา - (6.3) (6.0) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

 

 

(11.8) (8.6) (9.7) 
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 งบการเงินรวม 

 2558 2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)  

  หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 145.4 85.2  (55.5) 

เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา 711.9 110.7  13.9  

เงินประกันตามสัญญาเชา 9.8 50.1  - 

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน - - (1.1) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3.8) 9.0  8.3  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 9.6 - - 

เงินสดจายจากการดาํเนินงาน (1,781.9) (486.8) (59.7) 

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1.8 0.5  2.0  

เงินสดจายตนทุนทางการเงิน (186.7) (104.3) (32.9) 

เงินสดจายภาษีเงินได (5.7) 

 

(5.5) (13.8) 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  

 

 

(1,972.5) (596.1) (104.4) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ขึ้น 

       จากการรวมธรุกิจแบบยอนกลับ - - 148.6  

เงินสดจายสําหรับเงินฝากธนาคารที่มภีาระผูกพัน (9.6) (49.4) - 

เงินสดจายเพื่อซือ้เงินลงทุนเผ่ือขาย (313.1) - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษัิทยอย 788.4 - 2.4  

เงินสดจายเพือ่ซือ้อสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุน - (971.3) - 

เงินสดจายเพื่อซือ้สินทรพัยถาวร (298.9) (364.9) (97.6) 

เงินสดจายเพื่อซือ้สินทรพัยไมมีตัวตน (1.3) - (0.5) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร - 0.4  1.0  

 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  165.5 (1,385.2) 53.9  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

      เงินสดรับจากเงินกูยมืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน - 70.0  3.0  

เงินสดจายชาํระคืนเงินกูยมืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน - (70.0) (285.0) 

เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน - 630.0  430.0 

เงินสดจายชาํระคืนตั๋วแลกเงิน - (720.0) (380.0) 

เงินสดรับจากการออกหุนกู 1,150 1,500 - 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ - 108.0  199.9 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ 1.9 576.5 - 

เงินสดจายชาํระคืนเงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ - (329.7) (81.4) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 442.5  397.4 

เงินสดรับคาหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอย 

    จากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบควบคุม 

 

1,363.6 - - 

เงินสดรับลวงหนาคาหุนของบริษัทยอย - 120.0 - 

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  2,515.5 2,327.3  283.9  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 708.5 346.0  233.4 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ 10.6 (43.5) (2.4) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 534.7 232.2  1.2  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,253.8 534.7  232.2 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญจากงบการเงินรวม  

 
  2558 2557 2556 

อัตราสวนทางการเงิน   (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

    งบรวม งบรวม งบรวม 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

  

  

  

  

อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา) 1.5 2.6 2.1 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  (เทา)  0.9 1.2 0.5 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  (เทา)  (1.0) (0.8) (0.2) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  (เทา)  1.2 4.3 3.3 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  (วัน)  310.6 83.5 107.5 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  (เทา)  1.4 3.0 1.6 

ระยะเวลาชําระหนี้  (วัน)  264.1 121.4  221.0  

Cash Cycle  (วัน)  46.5 (37.9) (113.5) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)  

  

  
อัตรากําไรขั้นตน  (%)  33.6% 25.7% 25.2% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%)  (99.6%) 11.7% (69.8%) 

อัตรากําไรอื่น  (%)  4.5% 5.0% 9.9% 

อัตรากําไรสุทธ ิ  (%)  (93.0%) 11.0% (61.9%) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)  (8.8%) 1.4% (3.7%) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

  

  

  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย  (%)  (5.3%) 1.0% (3.0%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร  (%)  (60.5%) 17.6% (46.3%) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย  (เทา)  0.1 0.1 0.0 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

  

  

  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  (เทา)  0.7 0.6 0.2 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เทา)  (11.0) (4.5) (2.8) 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)  (เทา)  (4.2) (0.2) (0.1) 

อัตราการจายเงินปนผล  (%)  N.A. N.A. N.A. 

มูลคาตามบัญชตีอหุน 
 

0.81 0.68  0.63  

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน 
 

(0.06) 0.01  (0.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน / 13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ                                           หนา 68 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 204.6 2.4 107.3 1.4 226.0 4.2 

   เงินลงทุนชั่วคราว 703.8 8.3 292.3 3.9 5.0 0.1 

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 39.5 0.5 52.3 0.7 70.9 1.3 

   เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกีย่วของกัน 1,000.0 11.8 1,000.0 13.4 119.7 2.3 

   ที่ดินและโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค 854.8 10.1 726.4 9.8 720.0 13.5 

   สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย - - - - 234.4 4.5 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 143.2 1.7 44.7 0.7 2.5 0.0 

   รวมสินทรัพยหมุนเวยีน  2,945.9 34.8 2,223.0 29.9 1,378.5 25.9 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

   เงินลงทุนเผ่ือขาย 406.1 4.8 116.3 1.6 - - 

   เงินลงทุนในบริษัทยอย  1,278.7 15.1 1,278.7 17.2 152.0 2.9 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
16.3 0.2 18.5 0.2 3.9 0.1 

   สิทธิการเชา 3,782.0 44.7 3,782.0 50.8 3,775.7 71.0 

   สินทรัพยไมมีตัวตน  1.1 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0 

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13.3 0.2 8.0 0.1 1.0 0.0 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 10.3 0.2 13.2 0.2 5.1 0.1 

   รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 5,507.8 65.2 5,217.5 70.1 3,939.1 74.1 

รวมสินทรัพย 8,453.7 100 7,440.5 100 5,317.6 100 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน       

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 86.6 1.0 97.7 1.3 61.0 1.1 

   เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 579.0 6.8 553.2 7.4 - - 

   เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา 12.4 0.1 27.5 0.4 45.6 0.9 

   ตั๋วแลกเงิน 396.9 4.7 389.3 5.2 466.2 8.8 

   เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 21.3 0.4 

   หุนกูสวนที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป 1,500.0 17.7 - - - - 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28.4 0.3 25.8 0.4 5.0 0.1 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,603.3 30.8 1,093.5 14.7 599.1 11.3 
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แบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ แบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ 5566--11) ส้ินสุดวันที่ ) ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคมธันวาคม  22555588                                    

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

หนี้สินไมหมุนเวยีน       

   เงินกูยืมระยะยาว - - - - 221.7 4.1 

   หุนกู 1,150.0 13.6 1,500.0 20.1 - - 

   ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 5.9 0.1 4.3 0.1 5.2 0.1 

รวมหนี้สินไมหมุนเวยีน 1,155.9 13.7 1,504.3 20.2 226.9 4.2 

รวมหนี้สิน 3,759.2 44.5 2,597.8 34.9 826.0 15.5 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน       

  หุนสามัญ 10,814,953,771 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 10,814.9      

  หุนสามัญ 10,081,725,948 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท   10,081.7    

  หุนสามัญ 6,982,294,461 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท     6,982.3  

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว       

  หุนสามัญ 7,336,294,461 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 7,336.3 86.8 7,336.3 98.6   

  หุนสามัญ 6,982,294,461 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท     6,982.3 131.3 

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (1,652.5) (19.6) (1,652.5) (22.2) (1,741.0) (32.7) 

 5,683.8 67.2 5,683.8 76.4 5,241.3 98.6 

   ขาดทุนสะสม (964.1) (11.4) (834.5) (11.2) (749.7) (14.1) 

   องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (25.2) (0.3) (6.6) (0.1) - - 

รวมสวนของผูถือหุน 4,694.5 55.5 4,842.7 65.1 4,491.6 84.5 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,453.7 100 7,440.5 100 5,317.6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน / 13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ                                           หนา 70 
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งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได             

   รายไดจากการขายอาคารชุด 479.4 77.7 546.4 87.5 118.8 72.1 

   รายไดคานายหนา 2.2 0.4 6.7 1.1 - - 

   รายไดคาดอกเบี้ยรับ 88.7 14.4 34.4 5.5 1.4 0.8 

   รายไดอื่น  34.6 5.6 10.5 1.7 0.8 0.5 

  กําไรจากการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 2.5 0.4 - - - - 

  กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ - - - - 5.0 3.1 

  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 34.6 21.0 

  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 2.4 0.4 4.7 0.7 4.1 2.5 

  กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชัว่คราว 2.7 0.4 21.8 3.5 0.1 0.0 

  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผ่ือขาย 4.3 0.7 - - - - 

รวมรายได  616.8 100 624.5 100 164.8 100 

คาใชจาย        

   ตนทุนขายอาคารชุด 319.7 51.8 410.9 65.8 88.9 53.9 

   คาใชจายในการขาย 57.4 9.3 43.5 7.0 42.6 25.8 

   คาใชจายในการบริหาร 
142.6 23.1 117.9 18.8 67.3 40.8 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 26.3 4.3 6.1 1.0 - - 

   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 36.4 5.9 29.3 4.7 28.9 17.6 

รวมคาใชจาย 582.4 94.4 607.7 97.3 227.7 138.1 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได  34.3 5.6 16.8 2.7 (62.9) (38.1) 

ตนทุนทางการเงิน (165.0) (26.7) (109.9) (17.6) (36.1) (22.0) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินได  (130.7) (21.1) (93.1) (14.9) (99.0) (60.1) 

รายไดภาษีเงินได 0.7 0.1 5.9 0.9 0.2 0.2 

ขาดทุนสุทธิสําหรับป (130.0) (21.0) (87.2) (14.0) (98.8) (59.9) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร   

  หรือขาดทุน       

ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 

      ในหลักทรัพยเผ่ือขาย (18.6) (3.0) (6.6) (1.1) - - 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร   

  หรือขาดทุน       

กําไร(ขาดทนุ)จากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

     ตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั 0.3 0.0 2.4 0.4 (1.1) (0.7) 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได (18.3) (3.0) (4.2) (0.7) (1.1) (0.7) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (148.3) (24.0) (91.4) (14.7) (99.9) (60.6) 
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งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

สําหรับป 2558 สําหรับป 2557 สําหรับป 2556 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

การแบงปนขาดทุน       

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (130.0) (21.0) (87.2) (14.0) (98.8) (59.9) 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - - - - 

 (130.0) (21.0) (87.2) (14.0) (98.8) (59.9) 

การแบงปนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (148.3) (24.0) (91.4) (14.7) (99.9) (60.6) 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - - - - 

 (148.3) (24.0) (91.4) (14.7) (99.9) (60.6) 

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน       

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.02)  (0.01)  (0.02)  

 

 

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2558 2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
   ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได (130.7) (93.1) (99.0) 

ปรับปรุงดวย  

  คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย 5.7 4.6  3.9  

กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว (2.7) (21.8) (0.1) 

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนชั่วคราว (2.4) (4.8) (4.1) 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1.7 27.6  - 

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนในบรษัิทยอย - - (34.6) 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น 26.3 7.6  (5.1) 

(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร - (0.2) 0.3  

ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพยถาวร - 0.0  7.0  

ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพยไมมตีวัตน - - 0.0 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 2.0 2.2 1.3 

ดอกเบี้ยรับ (88.7) (34.4) (1.4) 

ตนทุนทางการเงิน 165.0 109.9  36.2  

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 

   และหนี้สินดําเนินงาน 

   

(23.8) (2.4) (95.6) 

สินทรัพยดาํเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

  เงินลงทุนชั่วคราว (406.4) (385.2) 25.8  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 12.8 16.5  (53.5) 

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 217.3 127.2 - 

เงินสดจายจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (217.5) (1,007.5) (114.6) 

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอื่น - (27.6) - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2556 

ที่ดินตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค (128.4) (6.5) (264.1) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (6.4) 9.7  0.5  

สิทธิการเชา - (6.2) (3,775.7) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3.0 (8.1) (1.5) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)  

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (11.2) 36.6  30.3  

เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา (15.1) (18.0) 22.3  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.2 2.0  4.4  

เงินสดจายจากการดาํเนินงาน (574.5) (1,269.5) (4,221.7) 
เงินสดรับจากเงินปนผล - - 9.5  

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 8.3 1.1  1.4  

เงินสดจายตนทุนทางการเงิน (163.7) (91.1) (59.7) 

เงินสดจายภาษีเงินได (5.7) (5.5) (1.2) 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (735.6) (1,365.0) (4,271.7) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
   เงินสดจายซื้อเงินลงทุนเผ่ือขาย (313.0) - - 

เงินสดจายเพื่อซือ้เงินลงทุนในบริษัทยอย (0.3) (729.1) (152.0) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษัิทยอย - - 100.0  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใหแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 150.0  - 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยใหแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 238.3  - 

เงินสดจายเพื่อสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย - (4.0) - 

เงินสดจายเพื่อซือ้สินทรพัยถาวร (3.0) (18.8) (236.9) 

เงินสดจายเพื่อซือ้สินทรพัยไมมีตัวตน (0.8) - (0.6) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร - 0.4  1.0  

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (317.1) (363.2) (288.5) 

    กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

   เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบคุคล 

   และกิจการที่เกี่ยวของกัน - 70.0  305.3  

เงินสดจายชาํระคืนเงินกูยมืระยะส้ันจากบุคคล  

  และกิจการที่เกี่ยวของกัน - (91.3) (284.0) 

เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน - 630.0  870.0  

เงินสดจายชาํระคืนตั๋วแลกเงิน - (720.0) (380.0) 

เงินสดรับจากการออกหุนกู 1,150.0 1,500.0  -  

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ - 108.0 223.1 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ - - - 

เงินสดจายชาํระคืนเงนิกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ - (329.7) (81.4) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 442.5  4,118.8  

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,150.0  1,609.5  4,771.8  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 97.3 (118.7) 211.6 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 107.3  226.0  14.4  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 204.6 107.3 226.0 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
2558 2557 2556 

อัตราสวนทางการเงิน   (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

    งบเฉพาะ งบเฉพาะ งบเฉพาะ 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

  

  

  

  

อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา)  1.1 2.0 2.3 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  (เทา)  0.4 0.4 0.5 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  (เทา)  (0.4) (1.6) (13.1) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  (เทา)  10.2 5.6 2.7 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  (วัน)  35.1 64.0 133.8 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  (เทา)  3.5 5.2 1.9 

ระยะเวลาชําระหนี้  (วัน)  103.7 69.5  185.9 

  Cash Cycle  (วัน)  (68.6) (5.5) (52.0) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 

  

  

  

อัตรากําไรขั้นตน  (%)  33.6% 25.7% 25.2% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%)  (27.0%) (15.8%) (83.2%) 

อัตรากําไรอื่น  (%)  1.9% 4.3% 26.6% 

อัตรากําไรสุทธ ิ  (%)  (21.1%) (14.0%) (59.9%) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)  (2.7%) (1.9%) (4.0%) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

  

  

  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย  (%)  (1.6%) (1.4%) (3.3%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร  (%)  (713.8%) (738.9%) (1,121.0%) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย  (เทา)  0.1 0.1 0.1 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

  

  

  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  (เทา)  0.8 0.5 0.2 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย 

 

 

 (เทา)  (3.5) (11.5) (117.1) 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 

 

 

 (เทา)  (4.4) (1.1) (4.2) 

อัตราการจายเงินปนผล  (%)  N.A. N.A. N.A. 

มูลคาตามบัญชตีอหุน 
 

0.64 0.66  0.64  

ขาดทุนสุทธติอหุน 
 

(0.02) (0.01) (0.02) 
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

งบการเงิน 
 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ในป 2558 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของกลุมบริษัทมีความกาวหนาอยางมาก   โดยเฉพาะ     

โครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร ท่ีไดทําการกอสรางจนแลวเสร็จในชวงปลายป และมีการขายรวมถึงโอนกรรมสิทธิ์      

อยางตอเนื่องตลอดป ซึ่งเปนรายไดหลักของกลุมบริษัทในป 2558  

นอกจากนั้นโครงการเจาพระยา เอสเตต ยังมีความคืบหนาในการกอสรางตามแผนการกอสรางท่ีวางไว

ตลอดป 2558 อีกท้ังยังมียอดจองจากการเปดขายโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

อยางตอเนื่องนับตั้งแตเปดตัวโครงการในเดือนมกราคม 2558  

 

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

เม่ือวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2557  บริษัทไดเขาลงทุนผานบริษัทยอย  (APUK)  เพื่อซื้อสินทรัพยของ       

แอง เคอร เ รจ พ อยท  ดาต า เซ็น เตอร  ขนาดพื้ น ท่ี สุทธิ  14,446 ตารางฟุต ตั้ ง อยู ท่ี ก รุ งลอนดอน           

ประเทศสหราชอาณาจักร  ซึ่งมีผูเชาเต็มท้ังหมด โดยบริษัทเล็งเห็นวา  เปนการลงทุนในทรัพยสินท่ีมีศักยภาพ 

สามารถสรางผลตอบแทนใหแกผูลงทุนไดอยางม่ันคงและสมํ่าเสมอ ตอมา เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 บริษัท   

ไดขายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท เอพียูเค จํากัด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเกิรนซีย) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท

ลงทุนโดยผานบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 100) ใหแกกองทรัสต  

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง “สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก” บริษัท    

ไดแสดงรายการท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวเปนกําไรจากการดําเนินงานท่ียกเลิกใน      

งบกําไรขาดทุนและ  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2558 และไดมีการแสดง

รายการใหมในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สําหรับ  

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวเปนกําไรจากการดําเนินงานท่ียกเลิก ซึ่งเดิมแสดงไวเปนสวนหนึ่งของ  

การดําเนินงานตอเนื่อง 

 

ผลการดําเนินงาน 

1) การดําเนินงานตอเนื่อง  

    รายได 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 516.1 ลานบาท ลดลงรอยละ 12 เม่ือ

เปรียบเทียบกับรายไดรวมในป 2557 จํานวน 588.4 ลานบาท ประกอบไปดวยรายไดตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ

ดังนี้ 

รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

• รายไดจากการขายอาคารชุด  

บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดการโอนกรรมสิทธิอาคารชุดของโครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร ใน

ป 2558 เปนจํานวน 479.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 12 เปรียบเทียบกับปกอนจํานวน 546.4 ลานบาท 

• รายไดอ่ืน  

ในป  2558 บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดอื่นจํานวน  36.7  ลานบาท ลดลงรอยละ 13 

เปรียบเทียบกับปกอนจํานวน 42 ลานบาท โดยท่ีรายไดอื่นในป 2558 ประกอบดวยรายไดจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ จากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย จากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว จากการจําหนาย      

เงินลงทุนชั่วคราว และรายไดอื่นจากท่ีกลาวมา 
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ตนทุนขายอาคารชดุ 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายอาคารชุดเทากับ 319.7 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 67 

ของรายไดจากการขายอาคารชุด ซึ่งคิดเปนกําไรข้ันตนรอยละ 33 ของรายไดจากการขายอาคารชุด เพิ่มข้ึนจากป 

2557 ท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 25 

 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขาย ประกอบดวยคานายหนา คาใชจายทางการตลาด คาใชจายในการสงเสริมการขาย 

คาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายเทากับ 

329.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 552 จากปกอน  ท่ีมีคาใชจายในการขายจํานวน  50.5 ลานบาท  โดยคาใชจาย      

ท่ีเพิ่มข้ึนสวนใหญเปนคาใชจายของโครงการเจาพระยา เอสเตต 

 

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวยเงินเดือน คาใชจายสาธารณูปโภค คาภาษีธุรกิจเฉพาะ         

คาเส่ือมราคา คาใชจายเบ็ดเตล็ดและคาใชจายอื่นๆ ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 

158.4 ลานบาท  เพิ่มข้ึนรอยละ 19  จากปกอน ท่ีมีจํานวน  133.6 ลานบาท  โดยคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนสวนใหญเปน

คาใชจายดานพนักงาน คาสาธารณูปโภคและคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งเปนคาใชจายอื่นท่ีเก่ียวของกับการบริหารของ

โครงการท่ีบริษัทกําลังพัฒนา  
 

ตนทุนทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินเทากับ 165 ลานบาทในป 2558 หรือคิดเปนรอยละ 32     

ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 50 จากจํานวน 109.9 ลานบาทในป 2557 เนื่องจากในเดือนกันยายน ป 2558 

บริษัทมีการออกหุนกูอายุ 2 ป 6 เดือน  เพิ่มเติมอีกจํานวน 1,000 ลานบาท และหุนกูอายุ 3 ป  อีกจํานวน       

150 ลานบาท เพื่อนําเงินมาใชในการกอสรางและบริหารโครงการท่ีบริษัทกําลังพัฒนา โดยท่ีการกอสรางโครงการ 

เจาพระยา เอสเตต มีความคืบหนาอยางมีสาระสําคัญซึ่งเปนไปตามแผนการกอสรางท่ีไดวางไว  และโครงการ       

อิลีเมนท ศรีนครินทร ไดทําการกอสรางแลวเสร็จในป 2558   

 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 

รายไดภาษีเงินไดสําหรับป 2558 เทากับ 0.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.1 ของรายไดรวม ลดลง

รอยละ 88 จากปกอนจํานวน 5.9 ลานบาท อันเนื่องมาจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับผลแตกตาง

ชั่วคราวของบริษัทและบริษัทยอย มีจํานวนนอยกวาในป 2557 

 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตอเนื่อง 

ในป  2558 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องจํานวน 515.7 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนรอยละ 269 จากผลขาดทุนจํานวน  139.9  ลานบาทในป  2557  อันมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึน        

อยางมีนัยสําคัญของคาใชจายในการขายท่ีเก่ียวของกับโครงการ โฟรซีซั่นส  ไพรเวท  เรสซิเดนซ  กรุงเทพ  ณ      

แมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการเจาพระยา เอสเตต ตามท่ีกลาวไวขางตน  

 

2) การดําเนินงานท่ียกเลิก 

กําไรจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 

ตามมติ ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ไดมีมติ

อนุมัติใหขายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท เอพียูเค จํากัด (จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศเกิรนซีย) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ี

บริษัทลงทุนโดยผานบริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอร จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 100) ใหแกกองทรัสต
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เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ตอมาเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล 

พารทเนอร จํากัด ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เอพียูเค จํากัด แลวท้ังจํานวน ทําใหบริษัทส้ินสุดการควบคุม    

บริษัทยอยดังกลาวนับตั้งแตวันท่ีขาย  

ท้ังนี้ กลุมบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานท่ียกเลิก จํานวน 35.9 ลานบาท ลดลงรอยละ 82       

จากจํานวน  204.8  ลานบาทในป 2557 

 

3) กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 

บริษัทและบริษัทยอยรายงานขาดทุนสุทธิสําหรับป 2558 เปนจํานวน 456.6 ลานบาท โดยลดลง  

รอยละ  803 จากกําไรสุทธิจํานวน 64.9 ลานบาท ในป 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของคาใชจาย    

ในการขาย และการเพิ่มข้ึนของตนทุนทางการเงินอยางเปนนยัสําคัญตามท่ีกลาวไวขางตน 

 

ฐานะการเงิน 

   สินทรัพย 

ณ  31  ธันวาคม  2558 สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอยเทากับ  10,141.4 ลานบาท  เพิ่มข้ึน      

รอยละ 28 จากป 2557 ท่ีมีสินทรัพยรวมเทากับ 7,911.8 ลานบาท ท้ังนี้รายละเอียดรายการเปล่ียนแปลงของ

สินทรัพยท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเทากับ 1,253.8 

ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 134 ท่ีมีจํานวน 534.7 ลานบาท  

 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเทากับ 714.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 

ของสินทรัพยรวม ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 540 จากป 2557 ท่ีมียอดคงเหลือเทากับ 111.6 ลานบาท โดยมูลคา 

ณ ส้ินป 2558 ประกอบดวย 

• เงินจายลวงหนาคากอสรางเพื่อพัฒนาโครงการ โฟรซีซั่นส  ไพรเวท  เรสซิเดนซ  กรุงเทพ  ณ     

แมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการเจาพระยา เอสเตต จํานวน 693.9 ลานบาท  

• ลูกหนี้อื่นจํานวน 20.1 ลานบาท อาทิเชน คาใชจายจายลวงหนา เงินทดรองจาย และอื่นๆ 
 

เงินลงทุนชั่วคราว 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึนอยางเปนนัยสําคัญจาก      

ป 2557 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารสภาพคลองสวนเกิน โดยเนนลงทุนใน

สินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงและมีความเส่ียงตํ่า เพื่อประโยชนในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ระยะเวลาส้ัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนชั่วคราว 829.2 ลานบาท

เพิ่มข้ึนรอยละ 165 จากป 2557 ท่ีมีจํานวน 312.7 ลานบาท 

 

ท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดินและตนทุนโครงการระหวางกอสรางและ

สาธารณูปโภคจํานวน  1,562.3 ลานบาท โดยแบงเปนของโครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร และโครงการ 

เจาพระยา  เอสเตต  จํานวน 854.8 ลานบาท  และ 707.5 ลานบาท  ตามลําดับ  โดยท้ังหมดคิดเปน    

รอยละ 15 ของสินทรัพยรวม และเพิ่มข้ึนรอยละ 35 จากป 2557 ท่ีมีท่ีดินและตนทุนโครงการระหวาง

กอสรางและสาธารณูปโภคจํานวน  1,159.1 ลานบาทซึ่งสวนใหญเปนของโครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร  
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เงินลงทุนเผื่อขาย 

ในป  2558  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มข้ึนจากป  2557 โดย ณ     

31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนเผื่อขาย 406.1 ลานบาทเพิ่มข้ึนรอยละ 249 จาก   

ป 2557 ท่ีมียอดคงเหลือ 116.2 ลานบาท ท้ังนี้มีสาเหตุหลักจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทรัสตเพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ในป 2558 

 

เงินมัดจําจายลวงหนาคากอสราง 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินจายลวงหนาคากอสรางโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม

โฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการเจาพระยา เอสเตต จํานวน 708.4 

ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 7 ของสินทรัพยรวม ซึ่งยอดคงเหลือ ณ ส้ินป 2558 เพิ่มข้ึนรอยละ 7,860 

จากจํานวน 8.9 ลานบาท ในป 2557 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิเทากับ 807.5 ลานบาท เพิ่มข้ึน

รอยละ 42 จากป 2557 ท่ีมีมูลคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ เทากับ 570.9 ลานบาท โดยมี     

รายการหลักท่ีเพิ่มข้ึนจากการท่ีบริษัทยอยไดเร่ิมรับรูรายการกอสรางโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพและโรงแรม     

โฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการเจาพระยา เอสเตต 

 

สิทธิการเชา 

สําหรับงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสิทธิการเชาจํานวน 100 ลานบาท 

คงเดิมจากป 2557 ซึ่งประกอบไปดวยเงินจายลวงหนา คาชดเชย คาธรรมเนียมในการโอน และคาเชา   

ในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดิน 

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดจายเงินในการรับโอนกิจการ

ตามมูลคายุติธรรมใหแกบริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด จากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ 

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 12) ตอมาเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษัทเขาทํา

สัญญาใหเชาชวงท่ีดิน และดําเนินการจดทะเบียนใหเชาชวงสิทธิการเชากับ บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อดําเนินโครงการเจาพระยา เอสเตต ใหเหมาะสมกับทางโครงสรางธุรกิจและ

เปนไปตามเปาหมายของบริษัท จึงทําใหบริษัทมีสิทธิการเชาจํานวน 3,782.0 ลานบาท 

     

คาความนิยม 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคาความนิยมจํานวน 3,614.4 ลานบาท คงเดิมจากป 2557 ซึ่ง      

คาความนิยมดังกลาวเปนผลจากการรวมธุรกิจแบบยอนกลับและการคํานวณตนทุนการรวมธุรกิจ เนื่องจาก

บริษัทมีราคายุติธรรมของตราสารทุนท่ีมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนมากกวาเนื่องจากเปนบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงใชมูลคายุติธรรมของตราสารทุนบริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) กอนการรวมธุรกิจเปนฐานในการคํานวณตนทุนการรวมธุรกิจแบบยอนกลับ สวนตางของตนทุน

การรวมธุรกิจท่ีสูงกวาสวนไดเสียของผูถูกซื้อทางบัญชีในมูลคายุติธรรมสุทธิแสดงเปนคาความนิยม 

 

หนี้สิน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอยเทากับ 4,224.7 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2557  

รอยละ 45 ท่ีมีหนี้สินรวมเทากับ 2,906.5 ลานบาท ท้ังนี้รายละเอียดรายการเปล่ียนแปลงของหนี้สินท่ีสําคัญมีดังนี้ 
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เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

ณ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 292.4 ลานบาท  

คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 ของหนี้สินรวมหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 66 จากป 2557 ท่ีมียอดคงเหลือจํานวน 

176.6 ลานบาท โดยยอดคงเหลือ ณ ส้ินป 2558 แบงเปนเจาหนี้การคาเทากับ 176.6 ลานบาท และ

เจาหนี้อื่นเทากับ 115.8 ลานบาท โดยหลักประกอบดวยคาใชจายคางจายและเงินประกันผลงาน  

 

เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา 

ณ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทและบริษัทยอยมีเงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคาจํานวน 837.8 

ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 436 จากจํานวน 156.3 ลานบาท ณ ส้ินป 2557 โดยยอดคงเหลือ ณ ส้ินป 

2558 ดังกลาวเกิดจากการเปดขายโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

ในเดือนมกราคม 2558  และโครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร จํานวน 825.4 ลานบาท และ 12.4     

ลานบาท ตามลําดับ  

 

ต๋ัวแลกเงิน 

เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2558 ไดมีมติอนุมัติใหขยายวงเงิน   

การออกและจําหนายต๋ัวแลกเงินจากเดิม 1,000 ลานบาทเปน 1,500 ลานบาท เพื่อเสริมสภาพคลอง    

ทางการเงินของบริษัทในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการของบริษัท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท

ไดออกตั๋วแลกเงินระยะส้ันไปแลวเปนจํานวน 400.0 ลานบาท ซึ่งคงเดิมจากป 2557 โดยต๋ัวแลกเงิน

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2559  

 

หุนกู 

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทออกจําหนายหุนกูอายุ 2 ป จํานวน 1,500 ลานบาท ใหแกนักลงทุน

สถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ เพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงินของบริษัทในการขยายธุรกิจและลงทุน

ในโครงการของบริษัท โดยเปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

ครบกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม ป 2559 ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 7.50 ตอป ชําระดอกเบ้ีย

ทุก 3 เดือน  

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทมีการออกหุนกูอายุ 2 ป 6 เดือน เพิ่มเติมอีกจํานวน 1,000 ลานบาท 

และหุนกูอายุ 3 ป อีกจํานวน 150 ลานบาท โดยจะครบกําหนดชําระคืนในเดือนมีนาคม และกันยายน   

ป 2561 ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 6 และ รอยละ 6.25 ตอป ตามลําดับ ชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน 

(Interest-bearing Debt to Equity Ratio) เทากับ 0.51 ตอ 1 เทา 
 

   สวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 สวนของผูถือหุนเทากับ 5,916.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 58 ของหนี้สิน

และสวนของผูถือหุนรวม โดยสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนจากจํานวน 5,005.3 ลานบาท ณ  ส้ินป  2557  คิดเปน      

รอยละ 18 เนื่องมาจากสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด    

ซึ่งเปนบริษัทยอย ดวยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาวใหแกบริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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งบกระแสเงินสด 

 
งบกระแสเงินสด ป 2557 (บาท) ป 2558 (บาท) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (596,082,491) (1,972,547,337) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,385,148,703) 165,489,550 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,327,279,649 2,515,518,310 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิจากการใชไปในกิจกรรมการดําเนินงานเทากับ 1,972.5   

ลานบาท โดยการใชเงินกิจกรรมการดําเนินงานสวนใหญเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทยอย 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย และการซื้อสินทรัพยถาวรจํานวน 313.1 

ลานบาท และ 298.9 ลานบาท ตามลําดับ  แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัท   

เอพียูเค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเทากับ 165.5 

ลานบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิจากการไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 2,515.5     

ลานบาท โดยรายการหลักมาจากการท่ีบริษัทออกจําหนายหุนกูอายุ 3 ป จํานวน 1,150 ลานบาท โดยหุนกูมีกําหนด

ชําระคืนในป 2561 ใหแกนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ เพื่อใชเปนเงินทุนในการพัฒนาโครงการของ

บริษัทและบริษัทยอย นอกจากนั้น บริษัทยังไดรับกระแสเงินสดจากการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัท แลนดมารค     

โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 
 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ    

ความเหมาะสม การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ และการไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียหรือรายการท่ีอาจ

กอใหเกิดมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคล

ดังกลาว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณากําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีในแตละปให มี         

ความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอผูสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม พรอมท้ังจํานวนเงินคาสอบบัญชี ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีในการประชุมผูถือหุนประจําป   

 

 ผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี (บาท) 

 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ 

ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

2,000,000 1,750,000 

รวม  2,000,000 1,750,000 
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ปจจัยท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

บริษัทมีรายไดหลักจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทจะข้ึนอยูกับชวงของ

การรับรูรายไดอันเนื่องมาจากโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการตางๆ ของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไดขยายการลงทุน   

ในอสังหาริมทรัพยเพื่อท่ีจะสามารถกอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่อง เชน การลงทุนในโครงการ เจาพระยา เอสเตต    

ซึ่งประกอบดวยโรงแรมคาเพลลา  กรุงเทพ, โรงแรมโฟรซีซั่นส  กรุงเทพ  ณ  แมน้ําเจาพระยา  และโฟรซีซั่นส       

ไพรเวท เรซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ปจจัยสําคัญอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอรายไดในอนาคตของ

บริษัท เชน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและท่ัวโลกในแตละชวงเวลา สภาวะการแขงขัน รวมถึงตนทุน     

การกอสราง เปนตน 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง

วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว      

รวมท้ังบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 ตอผูสอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

2559 แลว โดยระบบการควบคุมภายในไดครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ รวมท้ังการกระทําท่ี

มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 

บริษัทไดมอบหมายใหนายฉัตรชัย ชอดอกรัก เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี

ลายมือชื่อของ นายฉัตรชัย ชอดอกรัก กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูล

แลวดังกลาวขางตน 

 

 ชื่อ-สกุล        ตําแหนง   ลายมือชื่อ 

 

 

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

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 ชื่อ-สกุล          ตําแหนง   ลายมือชื่อ 

 

 

1. นายฉัตรชัย ชอดอกรัก  เลขานุการบริษัท  ............................................................. 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายวิกรม คุมไพโรจน 
− ประธานกรรมการ 
− กรรมการอสิระ  
 

69 - หลักสูตร “Successful 

Formulation & Execution of 

Strategy” (SFE) รุนที่ 22/2557 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุนที่ 7/2556 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

- ประกาศนียบัตรผูบรหิารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 
14/2555 

-  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุนที่ 63/2550 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
(Ph.D.) สาขาประวัติศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ 
Michigan State University, USA 

- ปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขามานุษยวิทยา (Humanities)  
จาก Schiller International 
University , UK 

-  ปรญิญาตร ีอักษรศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 
 
 
 
 
 

2549 – ปจจุบัน 
 
2557 – ปจจุบัน 
 
 
2558 – ปจจุบัน 
 
2556 – ปจจุบัน 
 
2557 – 2558 
 
2555 – 2559 
 
 
2553 – ปจจุบัน 
 
2550 – ปจจุบัน 
 
 
 
2557 – ปจจุบัน 
 
2550 – ปจจุบัน 
 
2546 – 2549 

 
 
 

ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
กรรมการบริษัท, ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
บริษัท   
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 
ประธานบริษัท 
 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร  
เอกอัครราชทูต  ณ กรงุดับลิน 
สาธารณรัฐไอรแลนด 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)  
 
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)  
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
 
บริษัท สปอรตแอนดรีครีเอช่ัน เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 
 
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
หอการคาอังกฤษ 
 
กระทรวงการตางประเทศ 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2. 
 

นายสดาวุธ  เตชะอุบล 
− รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63  -หลักสูตรผูบรหิารระดับสูงดาน
วิทยาการพลังงาน รุนที ่7/2559 
- ประกาศนียบัตรผูบรหิารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 
12/2554 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program(DAP) รุนที่ 
66/2550 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ปรญิญาตรสีาขารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ประกาศนียบัตร Commerce Davis 
School, Brighton, UK 

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

 

17.38 บิดาของ 
นายเบน เตชะอุบล 

2553 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
 
2555 – ปจจุบัน 
 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2551 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2548 – ปจจุบัน 
2537 – ปจจุบัน
2547 – 2556 

 

รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการบรหิาร 
 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 
ชมรมสงเสริมการคาสัมพันธระหวางประเทศจีนกับ
นานาชาติ (องคกรของสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด 
(มหาชน) 
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย 
บริษัท ซินเสียนเยอะเปา จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แกรนด แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 
บริษัท บานไรเตชะอุบล จํากัด 
บริษัท โพรฟท เวนเจอรส จํากัด 
บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเมนท จํากัด  
บริษัท คันทร่ี กรุป จํากัด 
บริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

3. นายเบน เตชะอุบล 
− กรรมการ 
− กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 
− ประธานกรรมการ

พิจารณาการลงทุน  
− ประธานเจาหนาที่บรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุน
ที่ 123/2552 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

- ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปรญิญาตรี สาขากฎหมาย (LLB), 
University of New South Wales, 
ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 

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

13.98 บุตรของนายสดาวุธ   
เตชะอุบล 

2552 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2551 – 2553 
 
2549 – 2553 
2549 – 2553 
2549 – 2553 
2548 – 2553 
2548 – 2553 
2548 – 2553 
2548 – 2553 

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

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แลนดมารค โฮลด้ิงส จํากัด 
บริษัท เจาพระยา เอสเตต เรสซิเดนซ จํากัด 
บริษัท บีซีอีจี คันทร่ี กรุป เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด 
บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด 
บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด 
บริษัท ซีจีดี ดาตา จํากัด 
บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอรส จํากัด 
บริษัท สินปารมี จํากัด 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด 
(มหาชน)  
บริษัท บานไรเตชะอุบล จํากัด 
บริษัท โปรฟท เวนเจอร จํากัด 
บริษัท แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป จํากัด  
บริษัท คันทร่ี กรุป จํากัด 
บริษัท เอเซีย โซน เวนเจอร จํากัด  
บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายศภุกร พลกลุ 
− ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
− ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

− กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 

 

58  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น
ท่ี 19/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

-   Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 69/2549 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
(IOD)  

-   Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นท่ี 16/2550  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

 -  ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน  
 -  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี  2549 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 
2549 – 2556 
 
2548 – 2558 
 
 
2540 – 2556 
2539 – 2556 
2537 – 2556  
2532 – 2556 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและอปุนายก 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
 

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

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

5. พล.ต.ท.วีรพงษ ช่ืนภักดี 
− กรรมการตรวจสอบ  
− กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 
− กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 

57 -  Role of The Compensation 
Committee (RCC) รุนที่ 13/2554 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุนที่ 86/2553 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ปรญิญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร
มหาบัญฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร  

- ปรญิญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  โรงเรยีนนายรอยตํารวจ 
  

ไมมี ไมมี 2552 – ปจจุบัน 
 
2557 – ปจจุบัน 
2554 – 2559 
ปจจุบัน 
 
2558 – ปจจุบัน 
2557 – 2558 
2556 – 2557 
  
2555 – 2556 
 
2554 – 2555 
 
2554 –2556 
2554 – 2556 

 
 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 
รองผูบัญชาการ ผูบังคับบัญชา
ตํารวจภูธร ภาค 4 
รองผูบัญชาการ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
รองผูบัญชาการ ผูบังคับบัญชา
ตํารวจภูธรภาค 8 
ที่ปรึกษากฎหมาย และการบรหิาร 
กรรมการ 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพยคันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ฟูสิน อุตสาหกรรมการเหมืองแร(ประเทศไทย)
จํากัด  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
บริษัท ปอแกว วิศวกรรม จํากัด 
บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

6. นายชู เฟง เช 
− กรรมการตรวจสอบ 
− กรรมการอสิระ 

 
 

48 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 

Certification Program (DCP) รุน

ที่ 123/2552 สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

ไมมี ไมมี 
 
 
 

2551 – ปจจุบัน 
 

2548 – ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ 
รองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท มารจินอล จํากัด 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

7. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ  
ลวณะมาลย 
− กรรมการอสิระ 

 

63 -  ปรญิญาโท พัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร 

-  ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายเรืออากาศ 

ไมมี ไมมี 2556 – ปจจุบัน 
2555 – 2556 
2554 – 2555 
2552 – 2554  
2551 – 2552  

กรรมการอสิระ 
รองผูบัญชาการทหารอากาศ 
เสนาธิการทหารอากาศ 
รองเสนาธิการทหารอากาศ 
ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศ ฝาย
ยุทธบริการ 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 

8. นายกวินธร อัตถากร 
− กรรมการอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 

41 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Certification Program(DCP) รุนที่ 
123/2552 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

- ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี ไมมี 2552 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
2542 – ปจจุบัน 
 
2554 – ปจจุบัน 
 
2553 – 2558 
2549 – 2553 
 
 

กรรมการอสิระ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
 
 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อารทลิงค จํากัด 
มูลนิธิศาสตราจารยบุญชนะ – ทานผูหญิงแส อัตถากร 
เพ่ือการศึกษาและวิจัย 
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอคโค 360 จํากัด 
บริษัท โอโซน เทคโนโลยี จํากัด 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 

9. พล.ต.ต.อิทธิพล  
อิทธิสารรณชัย 
− กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 

49 -  หลักสูตรนักบริหาร การยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุนท่ี 6 

-  หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สําหรับนัก
บริหารระดับสูง รุนท่ี 13 (ปปร.13) 
สถาบันพระปกเกลา 

-  หลักสูตร Supervisory Criminal 
Investigation Course สถาบัน ILEA 
(International Law Enforcement 
Academy) สหรัฐอเมริกา 

-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต 
สหรัฐอเมริกา 

-  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียน
นายรอยตํารวจ (นรต. 43) 

ไมมี ไมมี 2558 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
 
2556 – 2557 
 
2554 – 2556 
 
2552 – 2554  
 
 

กรรมการอสิระ 
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นครนายก 
ผูบังคับการอํานวยการ สํานักงาน 
สงกําลังบํารุง 
รองผูบังคับการ กองบังคบัการสบืสวน
สอบสวน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
รองผูบังคับการ กองบังคับการตรวจ
คนเขาเมือง 5 สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง  

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

10. นายจิรศักด์ิ ผองหทยักุล 
− กรรมการ 

45 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 89/2554 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการ บริษัทไทย (IOD) 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

3.66 ไมมี 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

11. นางสาวเจแอล อัง เคอเจีย่ 
− กรรมการ 
− รองกรรมการผูจัดการ  

สวนงานพัฒนาธุรกิจ 

35 -  ปรญิญาโท สาขาบริหารธรุกิจ  
   Imperial College London 
-  ปรญิญาตร ี 
   สาขาสถาปตยกรรมศาสตร  
   University College London 

0.48 ไมมี 2556 – ปจจุบัน 
2556 – 2559 
 
2553 – 2556 
2552 
2548 – 2551 

กรรมการ 
รองกรรมการผูจัดการ 
ฝายพัฒนาธุรกิจ 
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
Business development 
Strategy, Merger & Acquisitions 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
Credit Suisse 
Citigroup 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 
 

12. นายยู ซิง ซี 
− กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

32 -  ปริญญาตรี Business, Marketing and 
Advertising, University of 
Technology, Sydney, AU 

1.94 ไมมี 2558 – ปจจุบัน 
2558 - ปจจุบัน  
2554 – ปจจุบัน  
2553 – ปจจุบัน  
2553 – ปจจุบัน 
2551 – ปจจุบัน    
2550 – ปจจุบัน
  
 

กรรมการ 
ผูกอต้ัง และกรรมการ 
ผูกอต้ัง และกรรมการ 
ผูกอต้ัง และกรรมการ 
ผูกอต้ัง และกรรมการ 
ผูกอต้ัง 
ผูกอต้ัง และกรรมการ 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
Campfire Coworking space 
Providore Global Australia 
Landcorp 
Buildcorp 
Ancardi, Hong Kong  
Wang Kai Development  

13. นายทรงศักด์ิ  
อังกุระวรานนท 
− รองกรรมการผูจัดการ

สวนงานโครงการ 
 
 

45 - ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ไมมี ไมมี 2557 – ปจจุบัน 
 
2553 – 2557 

รองกรรมการผูจัดการ  
สวนงานโครงการ 
ผูอํานวยการ ฝายโครงการ                                              

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท แปลนเอสเตท จํากัด 

14. นายฉัตรชัย ชอดอกรัก 
− เลขานุการบริษัท  
− รองกรรมการผูจัดการ 

สวนงานบัญชีและ
การเงิน 

− คณะกรรมการพิจารณา
การลงทุน 

32 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

Company Reporting Program 

(CRP) รุนที่ 14/2016 สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทั

ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company 

Secretary Program (CSP) รุนที่ 

67/2015 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  ปรญิญาโท สาขาบริหารธรุกิจ     
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  ปรญิญาตร ีสาขาบริหารธรุกิจ 
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

ไมมี ไมมี 2555 – ปจจุบัน 
 
2557 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2552 – 2555 
 

รองกรรมการผูจัดการ  
สวนงานบัญชีและการเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ซีจีดี ดาตา จํากัด 
บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอรส จํากัด 
บริษัท ออสสิริส จํากัด 
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ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

15. นางสาวจริยกรณ  
โสดาธันยพัฒน 
− รองกรรมการผูจัดการ 

สวนงานขาย 

57 - ปรญิญาตร ีสาขาบริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไมมี ไมมี 2556 – ปจจุบัน 
2550 – 2555 

รองกรรมการผูจัดการ สวนงานขาย 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

16. นางสาวกิติมา  
กฤติยาโชติปกรณ 
− รองกรรมการผูจัดการ  

สวนงานขาย  
 

43 - ปรญิญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 
  University Of Baltimore, USA 

ไมมี ไมมี 2557 – ปจจุบัน 
2549 – 2557 
2545 – 2548 

รองกรรมการผูจัดการ สวนงานขาย 
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
ผูจัดการฝายการตลาด  
และประชาสัมพันธ แผนกงานโครงการ 
อาคารสูง 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

17. นางสาวขวัญฤดี          
มณีวงศวัฒนา 
− รองกรรมการผูจัดการ 

สวนงานการตลาด 

39 - ปรญิญาโท Science in Mass 
Communication, Fort Hays 
State University, USA  

- ปรญิญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชาสื่อสารมวลชน  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี 2556 – ปจจุบัน 
 
2549 – 2556 
 

รองกรรมการผูจัดการ 
สวนงานการตลาด 
รองผูอํานวยการอาวุโส  
ฝายสือ่สารองคกร 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) 

18. นายวรภูมิ จตุวรพัฒน 
− รองกรรมการผูจัดการ 

สวนงานปฏิบัติการ 

43 - ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - ปรญิญาโท Engineering   
Business Management 

  University of Warwick, UK  
- ปรญิญาตรี วิศวกรรมไฟฟา 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ไมมี ไมมี 2558 – ปจจุบัน 
 
2550 – 2558  
 

รองกรรมการผูจัดการ 
สวนงานปฏิบัติการ 
รองผูอํานวยการ สวนงานปรับปรุง
อยางตอเน่ือง 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

19. นายวรากร เตชะมนตรีกุล 
− รองกรรมการผูจัดการ 

สวนงานพัฒนา 

37   - ปริญญาโท  
   สาขาสถาปตยกรรมศาสตร 

Savannah College of Art and 
Design, USA 

- ปรญิญาตรี สาขาสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี 2559 - ปจจุบัน 
 
2557 - 2559 
2555 - 2557 
 
2549 - 2555 

 
 

รองกรรมการผูจัดการ  
สวนงานพัฒนา 
ผูอํานายการ สวนงานพัฒนา 
ผูอํานวยการ  
ฝายออกแบบและพัฒนาสินคา 
Senior Architect 
 

บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอพี ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) 
 
Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart, 
and Associates Atlanta, GA, USA 
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เอกสารแนบ 2 
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทท่ีเก่ียวของของบริษัทและบริษัทยอย 

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทยอย  

LH LWH LWR LURH BCEGCE CGDD CGDDP CER  CGUK1 
1. นายวิกรม  คุมไพโรจน D          

2. นายสดาวุธ  เตชะอุบล  VD  d d d    d  

3. นายเบน  เตชะอุบล d, CEO d d d d d d d d  

4. นายจิรศักด์ิ  ผองหทัยกุล  d          

5. นายกวินธร  อัตถากร  d          

6. นายศุภกร  พลกุล  A, ID          

7. นายชู เฟง เช  a, ID          

8. พล.ต.ท.วีรพงษ  ชื่นภักดี  a, ID          

9. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย ID          

10. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย  ID          

11. นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย d, x          

12. นายยู ซิง ซี d          

13. นายฉัตรชัย ชอดอกรัก x      d d   

14. นางสาวจริยกรณ โสดาธันยพัฒน x          

15. นายวรภูมิ จตุวรพัฒน x        d  

16. นางสาวขวัญฤดี มณีวงศวัฒนา x          

17. นายทรงศักด์ิ อังกุระวรานนท x          

18. นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ x          

19. นายทอมม่ี เตชะอุบล   d d d      

20. Mr. Messrs Malcolm Moller        d   

21. Mr. Gilbert Noel        d   

22. Anson Limited          d 

23. Cabot Limited          d 
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หมายเหตุ D = ประธานกรรมการ  VD = รองประธานกรรมการ d = กรรมการ   ID = กรรมการอิสระ  

  A = ประธานกรรมการตรวจสอบ   a = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจาหนาท่ีบริหาร   x = ผูบริหาร 

 

 LH   = บริษัท แลนดมารค โฮลดิ้งส จํากัด  

 LWH  = บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จาํกัด 

 LWR  = บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนท จาํกัด  

 LURH  = บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด 

 BCEGCE = บริษัท บีซีอีจี คันทร่ี กรุป เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  

 CGDD  = บริษัท ซีจีดี ดาตา จํากัด  

 CGDDP = บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอรส จํากัด 

 CER  = บริษัท เจาพระยา เอสเตต เรสซิเดนซ จํากัด  

 CGUK1 = บริษัท ซีจียูเค 1 จํากัด  
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 

ผูดํารงตําแหนงหวัหนางานตรวจสอบภายใน 

นางสาวอัญชลี  ศรีววิัฒนกุล 

ผูจัดการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี  

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

ประวัติการทํางาน 

ปท่ีทํางาน    บริษัท    ตําแหนง 

ป 2549 – ปจจุบัน บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  ผูจัดการอาวุโส  

สํานักตรวจสอบภายใน  

         และเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป 2549 – 2556  บริษัท เอ – โฮสต จํากัด (บริษัทแกน)  ผูตรวจสอบภายใน  

(ดําเนนิการในนาม CGD)    และเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป 2545 – 2549  บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

ป 2544 – 2545  บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด  พนักงานบัญช ี

ป 2540 – 2544  เครือเจริญโภคภณัฑ    เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

 

ประวัติการฝกอบรม 

• ป 2547 การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเปนผูสอบภายในรับอนุญาตสากล  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

BSI Management Systems 

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

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต ิ
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เอกสารแนบ 4 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

แนวคิดและวัตถุประสงค 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมีประชาชนเปนผู

ถือหุน โดยระบบท่ีดีจะสามารถชวยปองกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท

และผูท่ีมีสวนไดเสียไดเปนอยางดี  ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะตองดําเนินการใหม่ันใจวา   

บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค 

กฎหมาย ขอกําหนดท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถปองกันทรัพยสิน จากการทุจริต เสียหาย รวมท้ังมี

การจัดทําบัญชี รายงานท่ีถูกตองนาเชื่อถือ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ข้ึน เพื่อเปนเคร่ืองมือชวยใหบริษัทใชเปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ไดจัดทําตามแนวคิดของ COSO0

1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) ท่ีไดปรับปรุง framework ใหม เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และนํามาปรับใหเขาใจงายข้ึน 

รวมท้ังเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคําถามหลักยังแบงออกเปน 5 สวนเชนเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม 

แตไดขยายความแตละสวนออกเปนหลักการยอยรวม 17 หลักการ เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพของแตละสวนไดชัดเจน

ยิ่งข้ึน 

 

การนําไปใช 

บริษัทควรใชแบบประเมินนี้เปนแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

อยางนอยทุกป และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมี

นัยสําคัญการประเมินดังกลาวควรผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย เพื่อให

เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเขาใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริษัทได   

การตอบแบบประเมินในแตละขอ ควรอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแลวพบวา บริษัทยังขาด

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอใด (ไมวาจะเปนการไมมีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลวแตยังไมเหมาะสม) บริษัทควร

อธิบายเหตุผลและแนวทางแกไขประกอบไวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 เปนคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง ไดแก สถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบันผู

ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผูบริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  

FEI)  สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร 

(Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

 

1. องคกรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจรยิธรรม  

คําถาม ใช ไมใช 

1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติท่ีอยูบนหลักความซื่อตรง

และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน และการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ 

       1.1.2  การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก 

บริษัทได กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ภายใตขอกําหนดของกฎหมาย        

และจริยธรรมทางธุรกิจ 

  

1.2  มีขอกําหนดท่ีเปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อตรง

และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหารและ

พนักงาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชันอันทําใหเกิดความ

เสียหายตอองคกร1

2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงาน 

ทุกคนรับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม  ใหพนักงานลงนามรับทราบ

ขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมท้ังมีการเผยแพร code of conduct ใหแก

พนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ 

บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร          

โดยครอบคลุมถึง นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest Policy) แลว 

และบริษัทอยูในระหวางการศึกษา เพื่อวางระบบการปองกันการจายเงินเพื่อการคอรรัปชั่น   

การส่ือสารขอกําหนดและบทลงโทษใหแกผูบริหารและพนักงานรับทราบ สวนงานทรัพยากร

มนุษยไดรับทราบและจะดําเนินการโดยเรงดวน 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
       1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกํากับ

ดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญท่ีเปนอิสระจากภายนอกองคกร 

บริษัทมีสํานักตรวจสอบภายในซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางสมํ่าเสมอ 

  

2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชันใหเหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท 
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คําถาม ใช ไมใช 

1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม

 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม 

และภายในเวลาอันควร  

 1.4.3 มีการแกไขการกระทําท่ีขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยาง

เหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

ท่ีผานมา ยังไมพบการปฏิบัติท่ีขัดตอขอกําหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

  

 

2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาท่ีกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดําเนินการดานการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธิ์

อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน 

มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทไวใน ขอบเขต อํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท พรอมท้ังเผยแพรอยูใน รายงานประจําปของบริษัท 

  

2.2  คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ และเกณฑการวัดผลการปฏิบัติจะตองผานการอนุมัติจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  

2.3  คณะกรรมการกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและผูบริหาร

ใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเปนผูมีความรูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญท่ีเปน

ประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆได 
  

2.5  คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และมี

ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีอยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท    

ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ     

ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะก รรมก า ร กํ า กั บดู แ ลก า รพัฒน าแ ละป ฏิ บั ติ เ ร่ื อ ง ก า รค วบ คุมภ า ย ใ น     

ในองคกร ซึ่งครอบคลุมท้ังการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คําถาม ใช ไมใช 

3.1  ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการควบคุมภายใน

อยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาท่ีในสวนงานท่ีสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุล

ระหวางกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ี

ชัดเจน เปนตน 

มีก าร กํ าหนด โครงสร า ง อ งค ก ร ท่ี ผ านคว าม เ ห็นชอบจากคณะกรรมการบ ริ ษัท 

โดยแบงแยกหนาท่ีหลักเปนฝายงาน และสํานักตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  

3.2  ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

เก่ียวกับอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอมูล 
  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางเหมาะสม

ระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน 

มีการแบงจํากัดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบซึ่งเปนตาม อํานาจดําเนินการ 

  

 

4. องคกรแสดงถึงความมุงม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

 คําถาม ใช ไมใช 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรท่ีมี

ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรท่ีมีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง        

การส่ือสารกระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ 

บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจําทุกส้ินป โดยการประเมินจะ

มีผลตอการคํานวณจายโบนัส การปรับเงินเดือน และการเล่ือนตําแหนงของพนักงาน 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรูและ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอยางทันเวลา 
  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน      

การจัดระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม 
  

4.5  บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ท่ีสําคัญ   
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บริษัทมีความตระหนักถึงความสําคัญในการวางแผนสืบทอดตําแหนง โดยการสรรหา พัฒนา 

และตระเตรียมคนไวทดแทน รวมถึงการสรางกลุมคนไวรองรับตําแหนงงานท่ีสําคัญ โดยการ

พัฒนาและฝกอบรมพนักงานท่ีมีความสามารถ และมีศักยภาพไวรองรับ ในกรณีท่ีบริษัทมี

ความจําเปนตองสรรหาบุคลากรเปนการเรงดวน บริษัทจะทําการติดตอบริษัทรับจัดหาพนักงาน 

(Head Hunter) เพื่อดําเนินการไดอยางทันที 

 

5. องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกร 

คําถาม ใช ไมใช 

5.1 คณะกรรมการและผูบริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับใหบุคลากร 

ทุกคนมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการ

ปฏิบัติ ในกรณีท่ีจําเปน 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการ

ใหรางวัล ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาท้ังเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ

วัตถุประสงคในระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปน Bonus Score ซึ่งผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท กอนประกาศใหพนักงานทุกฝายทราบโดยท่ัวกัน  

  

5.3  คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่อง 

โดยเนนใหสามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาท่ีในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในดวย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมให มีการสรางแรงกดดันท่ีมากเกินไป 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรแตละคน 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

6. องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ     

ท่ีเก่ียวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

คําถาม ใช ไมใช 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และเหมาะสมกับธุรกิจ  

ในขณะนั้ น โดยแสดงไดว ารายการในรายงานทางการเ งิน มีตัวตนจ ริง ครบถ วน 

แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสมและเปดเผยขอมูลครบถวน

ถูกตอง 

  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยท่ีสําคัญ เชน ผูใช

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ 
  

6.3 รายงานทางการเ งินของบริ ษัทสะทอนถึ ง กิจกรรมการดํา เนินงานของบริ ษัท 

อยางแทจริง 
  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมขององคกร 

ป จ จุ บั น  อ ยู ใ น ร ะ ห ว า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง 

โดยในเบ้ืองตน คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหการบริหารจัดการความเส่ียงเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

7. องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุม

ท่ัวท้ังองคกร  

คําถาม ใช ไมใช 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจท้ังระดับองคกร 

หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาท่ีงานตาง ๆ 

บริษัทมีการระบุปจจัยความเ ส่ียงและทบทวนปจจัยความเ ส่ียงโดยรวมท่ีจะกระทบ 

ตอการดําเนินโครงการไวใน รายงานประจําป ท้ังนี้ ในการระบุความเส่ียงในระดับหนวยธุรกิจ 

ฝายงาน และหนาท่ีงานตางๆ กําลังอยูในระหวางการพิจารณาวางแผนดําเนินการบริหารความ

เส่ียงท้ังองคกร 
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คําถาม ใช ไมใช 

7.2  บริษัทวิเคราะหความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

อ ง ค ก ร  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด า น ก ล ยุ ท ธ  ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ก า ร ร า ย ง า น  

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาท้ังโอกาสเกิดเหตุการณ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเปนการยอมรับความ

เส่ียงนั้น (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(avoidance) หรือการรวมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร 

คําถาม ใช ไมใช 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน การ

จัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน การท่ีผูบริหาร

สามารถฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ

เปล่ียนแปลงขอมูลในรายงานท่ีสําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน 

  

8.2  บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไปไดของ

เปาหมายท่ีกําหนดแลว  รวมท้ังไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิงจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไมเหมาะสม เชน 

ไมต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริงจนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง

ตัวเลขยอดขาย เปนตน 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ จารณาและสอบถามผู บ ริหาร เ ก่ียว กับโอกาส 

ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต 
  

8.4 บริษัทได ส่ือสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ           

ท่ีกําหนดไว  
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9. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอ

การเปล่ียนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูนําองคกร ท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

 

10. องคกรมีมาตรการควบคุมท่ีชวยลดความเสี่ยงท่ีจะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับได 

คําถาม ใช ไมใช 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององคกร 

เ ช น  ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม  ค ว า ม ซั บ ซ อ น ข อ ง ง า น  ลั ก ษ ณ ะ ง า น  ข อ บ เ ข ต 

การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม

กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม เชน มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรม

ดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และลําดับ

ชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนรัดกุม เพื่อใหสามารถปองกันการทุจริต

ได  เชน  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ ข้ันตอนในการ

อนุมัติโครงการลงทุน  ข้ันตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย การบันทึกขอมูลรายละเอียด

การตัดสินใจจัดซื้อข้ันตอนการเบิกจายวสัดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเคร่ืองมือตางๆ เปนตน โดย

ไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้ 

      10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูท่ี

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชนในการติดตามและสอบ

ทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังมีการ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพัน

บริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืมการคํ้าประกัน บริษัทได

ติดตามใหม่ันใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพัน

บริษัท เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา 

เปนตน 

  

10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชนการควบคุมแบบ 

manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม 
  

10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ท้ังระดับกลุมบริษัท 

หนวยธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
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คําถาม ใช ไมใช 

10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 

เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ 

(1) หนาท่ีอนุมัติ 

(2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ 

(3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 

  

 

11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดวยระบบเทคโนโลยี เพ่ือชวยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค 

คําถาม ใช ไมใช 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 
  

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความ

เหมาะสม 
  

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม 
  

 

12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ 

เพ่ือใหนโยบายท่ีกําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

คําถาม ใช ไมใช 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญกรรมการ 

ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกําหนด เชน ขอบังคับ

ของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกณฑของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อปองกัน

การหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว 

 

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียใน

ธุรกรรมนั้น 

 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน

สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length 

basis) 
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คําถาม ใช ไมใช 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมท้ัง

กําหนดแนวทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือรวมนั้น 

ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมไมตองตอบขอนี้) 

  

12.5  บริษัทกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย

ผูบริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาท่ีเหมาะสม โดย

บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ   
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 

 

13. องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามท่ี

กําหนดไว 

คําถาม ใช ไมใช 

13.1 บริษัทกําหนดขอมูลท่ีตองการใชในการดําเนินงาน ท้ังขอมูลจากภายในและภายนอกองคกร 

ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวของตองาน 
  

13.2 บริษัทพิจารณาท้ังตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตองของ

ขอมูล  
  

13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอสําหรับ               

ใชประกอบการตัดสินใจ ตัวอยางขอ มูลท่ี สําคัญ เชน รายละเอียดของเ ร่ือง ท่ี เสนอ                         

ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ  

  

13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย

ภายในระยะเวลาข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        

เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการแต

ละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี

พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

  

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู 

13 .6 .2 กรณี ท่ี ได รับแจ ง จากผู สอบบัญชีห รือผู ตรวจสอบภายในว า มีข อบกพร อ ง                

ในการควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในเปนประจํา

สมํ่าเสมอ หากไดรับแจงถึงขอบกพรอง คณะกรรมการตรวจสอบจะรวมหาขอสรุปในการ

ดําเนินการแกไขและติดตามการแกไข 
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14. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในท่ี

จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามท่ีวางไว 

คําถาม ใช ไมใช 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารขอ มูลภายในอยาง มีประสิทธิภาพ และมีชองทาง              

การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  
  

14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลท่ี สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ และ             

คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน

รายการตาง ๆ ตามท่ีตองการ เชน การกําหนดบุคคลท่ีเปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถติดตอขอ

ขอมูลอื่นนอกจากท่ีไดรับจากผูบริหาร รวมท้ังการติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี ผู

ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามท่ีคณะกรรมการรองขอ 

การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุม

คณะกรรมการ เปนตน 

  

14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการส่ือสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตาง ๆ              

ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท    

(whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย 

  

 

15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เก่ียวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน จัดใหมีเจาหนาท่ี

หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  ศูนยรับเร่ืองรองเรียน เปนตน 

  

15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการส่ือสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก

บริษัทไดอยางปลอดภัย 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไป    

อยางครบถวนเหมาะสม 

 
คําถาม ใช ไมใช 

16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหามฝาย

บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชน เชน 

กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายให

หนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัต ิและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน 

  

16.2 บริษัทจัด ให มีการตรวจสอบการปฏิ บั ติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว             

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน 
  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท   

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ีมีความรูและ

ความสามารถ 
  

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
  

16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, IIA)  

  

 

17. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลท่ีรับผิดชอบ        

ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช ไมใช 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตาม

แกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกตางจากเปาหมาย ท่ีกําหนดไวอยางมี

นัยสําคัญ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 

 17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ

หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย  หรือมีการกระทําท่ี

ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558    

 

 17.2.2 รายงานขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะได

เร่ิมดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา

ภายในระยะเวลาอันควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญตอ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 5566--11) ส้ินสุดวันที่ ) ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22555588                                     

เอกสารแนบ 5 
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