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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของ CGD   

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน)(“บริษัท”) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2525 ในรูปแบบบริษทัจาํกดั ในช่ือ 

บริษทั ไดอาน่าดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั โดยประกอบธุรกิจคา้ปลีก ประเภทหา้งสรรพสินคา้ ในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือ

เป็นบริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) รวมถึงไดมี้การเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นใน

บริษทัอ่ืน (Holding Company) และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2550 ต่อมา

บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผูถื้อหุน้ และโครงสร้างการบริหารโดยมี นายเบน เตชะอุบล เขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ และดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ ประกอบกบับริษทัไดเ้พ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือรองรับการขยายฐานธุรกิจไปยงัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

และเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2553   

ในเดือนมกราคม 2554 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT) จากบริษทั แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเมน้ท ์

กรุ๊ป จาํกดั (“LDG”) ซ่ึงการซ้ือและรับโอนกิจการจาก LDG นั้น มีขนาดรายการเกินกวา่ร้อยละ 100 จึงเขา้ข่ายเป็นการจดทะเบียนโดยออ้ม 

(Backdoor Listing) ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG เสร็จสมบูรณ์ โดยมีนายวกิรม คุม้ไพโรจน์ 

ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ มีนายเบน เตชะอุบล เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และมีกลุ่มของนายเบน เตชะอุบล เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ถือหุน้รวมกนัจาํนวน 4,153,680,028 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.13 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั หลงัจากนั้นบริษทัไดย้า้ยหลกัทรัพยข์อง

บริษทัท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยเร่ิมช้ือขายตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นตน้มา 

 

1.2 พฒันาการทีสํ่าคญั  

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาสรุปได้ดงันี ้   

 

ปี/เดอืน เหตุการณ์สําคญั 

2557 

มกราคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กมุภาพนัธ์ 

 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 อนุมติัเร่ืองต่อไปน้ี 1) เพ่ิมทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั 146 ลา้นบาท โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 147 ลา้นบาท 2) จาํหน่ายหุ้นของบริษทั 

แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเต็ล จาํกดั และบริษทั 

แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จาํกดั ให้แก่บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เพ่ือเป็นการปรับ

โครงสร้างในกลุ่มบริษทัรองรับการพฒันาโครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ 3) จาํหน่ายสินทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัโครงการแลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์ในหมวดบญัชีอาคารระหวา่งก่อสร้างใหแ้ก่บริษทั แลนด์

มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั จาํนวนเงิน 238,079,654.07 บาท โดยดาํเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 

2557 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2557 มีมติอนุมติัให้ขยายวงเงินการออกตัว๋เงินระยะสั้นจาก 650 ลา้นบาท 

เป็น 1,000 ลา้นบาท 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2557 มีมติอนุมติัพิจารณาออกและเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้น วงเงินไม่เกิน 

100 ลา้นบาท  
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ปี/เดอืน เหตุการณ์สําคญั 

กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนัยายน 

 

 

ตุลาคม 

 

ธนัวาคม 

 

- ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัดงัน้ี 1) ออกและการเสนอขายหุ้นกูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 

1,500,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 2) ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“CGD-W9”) จาํนวนไม่เกิน 2,445,431,487 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 3 หุน้เดิม (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3) ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 300,000,000 หุ้น 

(สามร้อยล้านหุ้น) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 4) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 

7,336,294,461 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,081,725,948 บาท 5) อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน

ไม่เกิน 2,445,431,487 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 และจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด และ/หรือผูล้งทุนสถาบัน 

และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง   

- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ห็นชอบให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั เขา้ทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัใหอ้ยูใ่นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ภายใตก้ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นตน้ไป 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2557 มีมติอนุมติัตั้งบริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั 

เพ่ือเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยใ์นโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

- เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2 /2557 ของบริษทัย่อยทางออ้ม  )ถือหุ้นผ่าน

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั   (ของแต่ละบริษทัไดมี้มติให้เลิกบริษทั  โดยประกอบดว้ย บริษทั แลนด์มาร์ค 

วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จาํกดั และ บริษทั แลนดม์าร์ค 

เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเตล็ จาํกดั โดยปัจจุบนับริษทัยอ่ยทางออ้มทั้ง 3 บริษทั ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี  

2558 

มีนาคม 

 

เมษายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 ได้มีมติอนุมติัให้ขยายวงเงินการออกตัว๋แลกเงินระยะสั้ นจาก                

1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท  

- ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ได้มีมติอนุมติัการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ESOP)              

ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้โดยให้จดัสรรแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ

บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยในจาํนวน 40,000,000 หน่วย  

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ไดมี้มติอนุมติัเก่ียวกบัทุนจดทะเบียนของบริษทัดงัน้ี  

1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,081,725,948 บาท เป็นจํานวน 

9,774,953,771 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 2) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 9,774,953,771 บาท เป็นจาํนวน 10,114,953,771 บาท 3) อนุมติัการจดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 340,000,000 หุน้ ดงัน้ี 3.1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 40,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับ

การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั และ/

หรือบริษทัยอ่ย 3.2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 300,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

- ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ไดมี้มติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เอพียเูค จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนโดยผ่านบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้น

ร้อยละ 100) ใหแ้ก่กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์เอม็เอฟซี อินดสัเตรียล 
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ปี/เดอืน เหตุการณ์สําคญั 

สิงหาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนัยายน 

- ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติั 1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 10,114,953,771 บาท เป็น 9,774,953,771 บาท โดยยกเลิกหุน้สามญัจดทะเบียน

ท่ียงัไม่ได้ออกจําหน่าย 2) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 

9,774,953,771 บาท เป็น 10,814,953,771 บาท 3) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,040,000,000 หุ้น 

ดงัน้ี 3.1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 40,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และ/หรือ

บริษทัยอ่ย (CGD-WB) 3.2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,000,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจาํกดั   

- ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท หรือใน

สกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า   

- ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 147,000,000 บาท เป็น 210,000,000 บาท และมีมติอนุมติัให้บริษทัสละสิทธิการซ้ือหุ้น

เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีไดรั้บจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ จาํนวน 6,300,000 หุน้ เพ่ือการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

2559 

มีนาคม 

 

 

เมษายน 

 

 

 

 

สิงหาคม 

 

กนัยายน 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติังดจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการ  

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะช้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน คร้ังท่ี 1 

("CGD-WB") 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดัซ้ือทรัพยสิ์น ซ่ึงตั้งอยู่

ในเมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ มูลค่าทรัพยสิ์น 18,000,000 ปอนดส์เตอร์ลิง 

- บริษทัไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั 

จากบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัยอ่ย ทาํให้บริษทัถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 

100 ในบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกัด     

ในดินแดนอาณานิคมองักฤษเกิร์นซีย ์เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

- บริษทัไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดข้ายหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั    

ใหบ้ริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัยอ่ย ทาํใหบ้ริษทัถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 

100 ในบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั 

- บริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Shareholder’s Agreement) กบั บริษทั E3 Investment 

Limited เพ่ือลงทุนในบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 97.13  
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100% 

100% 

97.13%

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

70% 

99.99% 

 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  

1.3.1 โครงสร้างการถอืหุ้นกลุ่มบริษัท  

โครงสร้างการถือหุน้กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1. * บริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 โดยปัจจุบนัยงัอยูใ่น 

 ระหวา่งการชาํระบญัชี 

2.  ** จดัตั้งบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 

3. *** จดัตั้งบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด )มหาชน(  

 

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุป เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  

 

 

บริษัท แลนดมารค โฮลด้ิงส จํากัด  

 

 

บริษัท ซีจีดี ดาตา จํากัด  

(เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน) 

บริษัท ซีจียูเค  1 จํากัด  

(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิรนซีย)  

 

 

บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท โฮเต็ล จํากัด* 

 

บริษัท แลนดมารค วอเตอรฟรอนท เรสซิเดนซ จํากัด*  

 

 

บริษัท แลนดมารค เออรเบิรน รีสอรท โฮเต็ล จํากัด* 

 

บริษัท เจาพระยา เอสเตต เรสซิเดนซ จํากัด  

 

บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พารทเนอรส จํากัด   

)สาธารณรัฐมอริเชียส(   

 

 

บริษัท ลีดด้ิง สคูล พารทเนอรซิพ จํากัด** 

(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิรนซีย)  

 

 

บริษัท เอชวายยูเค จํากัด*** 

(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิรนซีย)  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์โดยการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

1. ธุรกจิการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

1.1 ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ปัจจุบนัมีโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันาไดแ้ก่ โครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ 

และโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจ้าพระยา ซ่ึงดาํเนินงานโดยบริษทั คนัทร่ี       

กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัแลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ตามลาํดบั 

1.2 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม ซ่ึงปัจจุบนัมีโรงแรมท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรม

คาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา 

2. ธุรกจิการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนผ่านบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ี

บริษัทถือหุ้นร้อยละ  97.13) ได้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงตั้ งอยู่ ท่ีเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ 

ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง โดยทรัพยสิ์นดงักล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาวกบัผูเ้ช่าเพ่ือประกอบธุรกิจ

ดา้นการศึกษา โดยสญัญาเช่ามีอายคุงเหลือประมาณ 16 ปี 

 

2.1  โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัแยกตามสายผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี    

  

รายได้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

2557 2558 2559 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 546.38 87.49 479.37 77.72 351.56 41.23 

รายไดจ้ากการบริการ 6.67 1.07 2.18 0.35 1.11 0.13 

รายไดค้่าดอกเบ้ียรับ 34.37 5.50 88.72 14.39 116.02 13.61 

เงินปันผลรับ - - - - 233.69 27.41 

กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - 2.52 0.41 42.57 5.00 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - 63.39 7.43 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 4.76 0.76 2.34 0.38 3.34 0.39 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 21.83 3.50 2.70 0.44 0.01 - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - - 4.34 0.70 - - 

รายไดอ่ื้น 10.47 1.68 34.60 5.61 40.96 4.80 

รวมรายได้ 624.48 100.00 616.77 100.00 852.65 100.00 

2.ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   หนา้ท่ี 5 
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โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

  

รายได้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ดาํเนินการโดย 2557 2558 2559 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การดาํเนินงานต่อเนื่อง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด บริษทั 546.38 92.87 479.37 92.89 351.56 59.58  

รายไดจ้ากการบริการ บริษทั 6.67 1.13 2.18 0.42 1.11 0.19  

รายไดค้่าเช่าจากอสงัริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน CGUK1 - - - - 27.00 4.58  

รายไดค้่าดอกเบ้ียรับ บริษทั 2.06 0.35 0.68 0.14 1.62 0.28  

 LH 0.09 0.02 0.46 0.08 0.56 0.09  

 LURH - - 0.18 0.04 0.18 0.03  

 LWR - - 0.19 0.04 0.19 0.03  

 LWH - - 0.17 0.04 0.17 0.03  

 CER - - 0.12 0.02 0.12 0.02  

 CGUK1 - - - - 0.05 0.01  

รายไดเ้งินปันผลรับ บริษทั - - - - 8.78 1.49  

 CGDDP - - - - 80.81 13.69  

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย ์

เพ่ือการลงทุน 

 

CGUK1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7.56 1.28  

กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษทั - - 2.52 0.49 42.57 7.21  

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน บริษทั (0.39) (0.07) (26.26) (5.09) 63.39 10.74  

 LH 0.17 0.03 35.49 6.88 (11.24) (1.90) 

 LURH 0.41 0.07 - - - - 

 HK - - 0.04 0.01 (0.03) (0.01) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว บริษทั 4.77 0.81 2.35 0.46 4.00 0.68  

 LH 2.25 0.38 0.64 0.12 -  

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว บริษทั 21.83 3.71 2.70 0.52 0.01 - 

 LH 0.13 0.02 1.37 0.27 - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย บริษทั - - 4.34 0.84 - - 

รายไดอ่ื้น บริษทั 3.72 0.63 7.60 1.47 10.31 1.75  

 LH 0.21 0.04 1.90 0.36 1.13 0.19  

 LWR 0.06 0.01 - - - - 

 BCEG - - - - 0.22 0.04 

รวมรายได้  588.36 100.00 516.04 100.00 590.07 100.00 

รายได้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ดาํเนินการโดย 2557 2558 2559 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การดาํเนินงานที่ยกเลกิ        

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน APUK 79.30 32.23 91.59 99.89 - - 

รายไดค้่าดอกเบ้ียรับ APUK 0.07 0.02 - - - - 

รายไดอ่ื้น APUK - - 0.10 0.11 - - 

กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน APUK - - - - - - 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย ์

   เพ่ือการลงทุน 

 

APUK 

 

166.71 

 

67.75 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมรายได้  246.08 100.00 91.69 100.00 - - 
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 แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100) ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน

บริษทั เอพียูเค จาํกัด ให้แก่กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซี อินดสัเตรียล ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก” 

บริษทัไดแ้สดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นกาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 

2.2  ผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 
 

ก. ธุรกจิการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัดาํเนินโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยท์ั้งส้ิน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 

1. โครงการอลิเีม้นท์ ศรีนครินทร์ 
 

รายละเอียดโครงการ 

ผูพ้ฒันาโครงการ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั  

ท่ีตั้งโครงการ ซอยสุภาพงษ ์1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ีโครงการ 13 ไร่ 89 ตารางวา (5.23 เอเคอร์) 

พ้ืนท่ีขาย 45,000 ตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น จาํนวน 7 อาคาร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหอ้งชุดเพ่ือพกัอาศยัแบบ 1-2 

หอ้งนอน และเพ่ือการพาณิชย ์รวม 1,059 ยนิูต   

จุดเด่นโครงการ โครงการตั้งอยูบ่นถนนศรีนครินทร์ในซอยสุภาพงษ ์1 แยก 6  อยูต่รงขา้มกบัหา้งสรรพสินคา้                    

ซีคอนสแควร์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกประกอบดว้ยสระวา่ยนํ้ าขนาดใหญ่ หอ้งออกกาํลงักาย  

สวนพกัผอ่นขนาดใหญ่ ร้านคา้ และอ่ืนๆ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มครอบครัวท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง รายรับรวมต่อเดือน 35,000 บาท ข้ึนไป  

ราคาขายเฉล่ีย ประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร 

มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,700 ลา้นบาท 

ระยะเวลาดาํเนินการ ปัจจุบนั การก่อสร้างแลว้เสร็จ 100% 
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2. โครงการเจ้าพระยา เอสเตท   

  โครงการเจา้พระยา เอสเตทมีลกัษณะเป็นโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์บบผสมผสาน ตั้งอยูท่ี่ถนนเจริญกรุง 64     

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึง เป็นท่ีดินท่ีบริษัทเป็นผู ้ถือสิทธิการเช่าระยะยาวจากสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ และได้ให้เช่าช่วงกับบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จํากัด เป็นผูพ้ฒันาโครงการ ซ่ึงปัจจุบันได้ทําการ               

จดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อกรมท่ีดินเรียบร้อยแลว้ 

รายละเอียดโครงการ  
 

ผูพ้ฒันาโครงการ บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  

ประเภทโครงการ โครงการแบบผสมผสาน (Mixed-use) 

ท่ีตั้งโครงการ ถนนเจริญกรุง 64 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ีโครงการ 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา (14.2 เอเคอร์) 

กรรมสิทธ์ิบนท่ีดิน สิทธิการเช่าระยะยาว 25 ปี 

ส่วนประกอบใน

โครงการ 

1. โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา (อาคารท่ีพกัอาศยั) 

2. โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (โรงแรม) 

3. โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา (โรงแรม) 

ระยะเวลาก่อสร้าง เร่ิมก่อสร้างในปี 2557 และคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี 2561 

 

 

2.1 โฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจ้าพระยา 

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยาเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัสูง 73 ชั้น จาํนวน 355 ยนิูต ก่อสร้างบน

ท่ีดินโครงการเจา้พระยา เอสเตท โครงการน้ีเป็นโครงการระดบัซุปเปอร์ลกัชวัร่ีท่ีมีความหรูหราในการอยูอ่าศยัและมีมาตรฐานใน

ระดบันานาชาติ เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีฐานะและรสนิยมสูง ช่ืนชอบในการออกแบบท่ีทนัสมยั  

โดยบริษทัให้ความสําคญักบัท่ีตั้งของโครงการ โดยตั้งอยู่ในทาํเลท่ีมีศกัยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นท่ีดินติดแม่นํ้ าเจา้พระยา         

มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม รวมทั้งมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานีตากสิน และจุดข้ึนลงทางด่วน 

อีกทั้งมีการบริหารงานโดยนกับริหารงานมืออาชีพจากการทาํสัญญากบัเครือโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ให้เขา้มาเป็นผูด้าํเนินงานบริหาร

โครงการ  
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รายละเอียดโครงการ   อาคารชุดพกัอาศยัสูง 73 ชั้น จาํนวน 355  ยนิูต โดยคาดวา่จะแบ่งเป็น 

i. หอ้งพกัแบบ 2 หอ้งนอน จาํนวน 251  ยนิูต  

ii. หอ้งพกัแบบ 3 หอ้งนอน จาํนวน 73  ยนิูต  

iii. ส่วนท่ีเหลือเป็น หอ้งพกัแบบ 4 หอ้งนอน และเพน้ทเ์ฮาส์ รวมจาํนวน 31  ยนิูต 

จุดเด่นโครงการ - โครงการระดับซุปเปอร์ลกัชัวร่ีท่ีมีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับ

นานาชาติ  

- ตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีมีศกัยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นท่ีดินติดแม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นท่ีดินติด

ริมแม่นํ้ าขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถหาท่ีดินในขนาดและทําเลใกล้เคียงกันได้ มีทิวทัศน์ท่ี

สวยงาม รวมทั้งมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

สถานีตากสิน เพียง 800 เมตรและอยูห่่างจากจุดข้ึนลงทางด่วนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ทนัสมยั และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายในท่ี

หรูหรา และใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพสูง การจัดวางท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพ้ืนท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- ผูอ้ยู่อาศัยสามารถรับบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการท่ีอยู่

ใกลเ้คียงได ้

- มีการบริหารจดัการโดยเครือโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ซ่ึงเป็นเครือโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 

พ้ืนท่ีขาย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ีย ประมาณ 300,000 บาทต่อตารางเมตร 

มูลค่าโครงการ ประมาณ 19,000 ลา้นบาท  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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2.2 โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 

โรงแรมคาเพลลา ซ่ึงเป็นโรงแรมซุปเปอร์ลกัชวัร่ีในรูปแบบโลวไ์รซ์ ท่ีมีแต่ห้องพกัแบบสวีททั้งหมด จาํนวน 101 

หอ้ง  ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีของโครงการทั้งหมด 4,280 ตารางวา การตกแต่งจะเนน้ความหรูหราในทุกองคป์ระกอบภายใน ไม่วา่จะ

เป็นวสัดุ และการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ แมก้ระทัง่แสงไฟ โดยท่ีการตกแต่งจะใชสี้โทนอบอุ่นสบายตา โรงแรมจะเนน้จุดขายท่ี    

ความหรูหราและคุณภาพของการบริการ โดยท่ีพนกังานสามารถให้การบริการแก่ลูกคา้อย่างทัว่ถึงเน่ืองจากจาํนวนห้องพกั       

ท่ีมีนอ้ยเพียง 101 หอ้ง นอกจากน้ีโรงแรมยงัใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุม และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอ่ืนฯ เช่น หอ้งออกกาํลงักาย สปา สระวา่ยนํ้ า ฯลฯ 
 

รายละเอียดโครงการ โรงแรมระดบัซุปเปอร์ลกัชวัร่ี 

จาํนวนหอ้งพกั 101 หอ้งสวที 

จุดเด่นโครงการ - โรงแรมระดบัซุปเปอร์ลกัชัวร่ีท่ีมีแต่ห้องสวีททั้ งหมดและทุกห้องสามารถมองเห็น

ทิวทศัน์ของแม่นํ้ าเจา้พระยาไดเ้ป็นอยา่งดี 

- เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพฯ ท่ีมีวลิล่าติดริมแม่นํ้ าเจา้พระยา 

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ทันสมยั และสวยงาม รวมทั้ งเน้นการตกแต่ง

ภายในท่ีหรูหรา และใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพสูง การจดัวางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีการใชง้าน

พ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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2.3 โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจ้าพระยา 

โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา เป็นโรงแรมสไตลรี์สอร์ทใจกลางเมือง มีหอ้งพกัทั้งหมดจาํนวน 312 

หอ้ง ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีกวา่ 22 ไร่ อีกทั้งมีการออกแบบและตกแต่งสไตลรี์สอร์ท และมีโครงสร้างอาคารท่ีไล่ระดบัเพ่ือให้ลูกคา้ท่ี

เขา้พกัไดส้ัมผสักบัทศันียภาพริมนํ้ าอย่างไร้ขีดจาํกดั และยงัมีสวนท่ีออกแบบให้มีลกัษณะต่างกนัหลายรูปแบบ นอกจากน้ี

โรงแรมยงัมีบริการร้านอาหาร หอ้งประชุม และหอ้งจดัเล้ียงท่ีทนัสมยั รวมไปถึงแกรนดบ์อลรูมริมนํ้ า 
 

รายละเอียดโครงการ โรงแรมสไตลรี์สอร์ทใจกลางเมือง 

จาํนวนหอ้งพกั 312 หอ้ง 

จุดเด่นโครงการ - การออกแบบและตกแต่งสไตลเ์ออร์เบิร์นรีสอร์ท ซ่ึงมีสวนท่ีออกแบบให้มีลกัษณะ

ต่างกนัหลายรูปแบบ 

- โรงแรมมีพ้ืนประมาณ 22 ไร่ (9 เอเคอร์) และมีหนา้กวา้งติดริมแม่นํ้ าเจา้พระยาถึง 

200 เมตร 

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ทนัสมยั และสวยงาม รวมทั้งเนน้การตกแต่ง

ภายในท่ีหรูหรา และใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพสูง การจดัวางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีการใชง้าน

พ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ห้องแกรนด์ บอลรูมท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,400 ตารางเมตร ซ่ึงจะเป็นห้องจดัเล้ียง

ริมนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 

 

ข. ธุรกจิการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัดาํเนินโครงการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์ั้งส้ิน 1 โครงการ ไดแ้ก่ 

1. โครงการ Ovingdean Hall  

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์นซ่ึง ตั้งอยูท่ี่เมือง

ไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาวกบัผูเ้ช่าเพ่ือ

ประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา โดยสญัญาเช่ามีอายคุงเหลือประมาณ 16 ปี 
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รายละเอียดโครงการ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้างซ่ึงปัจจุบนัมีผูเ้ช่าทรัพยสิ์นดงักล่าวเพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น Ovingdean Hall, Greenways, Ovingdean, Brighton, London 

พ้ืนท่ีใหเ้ช่า 881,654 ตารางฟตุ 

อตัราการเช่า 100% 

ระยะเวลาสญัญาเช่า สญัญาเช่าส้ินสุดปี 2575 

 

 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

ลกัษณะการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ อาคารชุดท่ีอยูอ่าศยั/คอนโดมีเนียม และ โรงแรม ดงัน้ี 

 

2.3.1 การตลาด 

อาคารชุดทีอ่ยู่อาศัย  

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้ของบริษทัสาํหรับโครงการอาคารชุดท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ตามลกัษณะของ

โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์  

โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นบุคคลทัว่ไป ฐานะปานกลางตอ้งการท่ีพกัอาศยัในเขตชานเมือง 

เดินทางสะดวกสบาย พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกรอบโครงการ อาทิ ศูนยก์ารคา้ โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั และสถานี

รถไฟฟ้า 
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โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา  

โครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา เป็นคอนโดมิเนียมท่ีระดบัลกัชวัรี ตั้งอยูใ่จกลางเมือง 

ริมแม่นํ้ าเจา้พระยา ขนาบขา้งดว้ยโรงแรมหรูระดบั 5 ดาวสองโรงแรม คือ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และ โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 

กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจ้าพระยา มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติฐานะและรสนิยมสูง ช่ืนชอบในการ

ออกแบบท่ีทนัสมยั รวมไปถึงกลุ่มนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีตอ้งการลงทุนในระยะยาว โดยการซ้ือเพ่ือให้เช่าต่อ

หรือขายต่อในภายหลงั 

ข. นโยบายราคา 

บริษทัจะกาํหนดราคาขายอสงัหาริมทรัพยต์ามราคาตลาด โดยเทียบเคียงกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง

และเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการพฒันาโครงการ โดยการปรับเพ่ิมข้ึนของราคาข้ึนกบัภาวะตลาดและตน้ทุนวสัดุก่อสร้างเป็นสาํคญั  

ค. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์  

บริษทัเน้นการสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือต่อโครงการและเจ้าของโครงการเป็นสําคญั โดยบริษทัมีความ

ตอ้งการท่ีจะสร้างแบรนดอิ์ลีเมน้ทใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในตลาด และเพ่ือใชใ้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ ต่อไป

ในอนาคต  

โครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ ใช้ช่องทางการขายผ่านสํานักงานขายซ่ึงตั้งอยู่ใกลพ้ื้นท่ีโครงการ โดยอาศัยช่อง

ทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการขายนอก

สถานท่ีอย่างการออกบูธงานบา้นและคอนโด นอกจากน้ี ยงัมีการขายผ่านระบบเอเจนท์กบัลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

โดยเฉพาะชาวจีน ซ่ึงมีการออกบูธโรดโชวต์ามหวัเมืองสาํคญั อาทิ เซินเจ้ิน กวางโจว และปักก่ิงอยูเ่สมอ  

โครงการเจา้พระยา เอสเตท 

เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพและประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานของโครงการ บริษทัมีการวางแผนการ

จาํหน่ายในหลายช่องทางดงัต่อไปน้ี 

(ก) ร่วมงานกบับริษทัตวัแทนขายอสงัหาริมทรัพยช์ั้นนาํท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณภาพซ่ึงมีความเขา้ใจตลาดคอนโดหรู

ทั้งภายในและต่างประเทศ 

(ข) ครอบครัวเตชะอุบลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทั เป็นท่ีรู้จกัในแวดวงสงัคมทาํใหมี้เครือข่ายและ

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัทั้งบุคคลสาํคญัทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคซ่ึงกลุ่มคนดงักล่าวสามารถเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมี

ศกัยภาพของโครงการ 

(ค) บริษทัมีแผนท่ีจะทาํการตลาดและร่วมมือทางธุรกิจกบัธนาคาร ลกัชวัรีแบรนด์ และเครือข่ายทางธุรกิจชั้นนาํต่างๆ 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหโ้ครงการเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากข้ึน 
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โรงแรม 

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้หลกัของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ คือ ลูกคา้ระดบับนท่ีพกัในห้องสวีทของโรงแรมต่างๆ (2% แรกของ

กลุ่มลูกคา้ระดบับน) เนน้ความเป็นส่วนตวั ช่ืนชอบความเงียบสงบ ตอ้งการสัมผสักบัเอกลกัษณ์พ้ืนเมือง ไดรั้บการดูแลเอาใจ

ใส่และการบริการท่ีเป็นเลิศ โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ นกัธุรกิจ และ

นกัท่องเท่ียว ซ่ึงสดัส่วนของนกัท่องเท่ียวซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60 ของลูกคา้ทั้งหมด 

กลุ่มลูกคา้หลกัของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา คือนักธุรกิจและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี

ระดบัรายไดแ้ละกาํลงัซ้ือสูง โดยโรงแรมจะเจาะกลุ่มลูกคา้ในประเทศตะวนัออกกลางและยโุรปเป็นพิเศษ เน่ืองจากปริมาณ

การทาํธุรกิจระหว่างประเทศในเอเชียและประเทศในตะวนัออกกลางและยุโรปเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตอนัใกล ้กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายเป็นชาวต่างชาติทั้ งหมด สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัได้แก่ นักธุรกิจ และนักท่องเท่ียว คาดว่าสัดส่วนของ

นกัท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 60 ของลูกคา้ทั้งหมดเช่นเดียวกนั 

ข. นโยบายราคา 

การกาํหนดราคาค่าห้องพกัและงานบริการ จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัหลายดา้น เช่น ตน้ทุนการดาํเนินการ ฤดูกาล 

และราคาตลาดของคู่แข่ง เน่ืองจากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เป็น โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ท่ีมีแต่ห้องพกัแบบสวีททั้งหมด

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โรงแรมคาดวา่ราคาค่าหอ้งพกัและงานบริการจะสูงกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งซ่ึงเป็นโรงแรม

ชั้นนาํระดบั 5 ดาวอ่ืนๆ ในกรุงเทพฯ แต่จะอยูใ่นระดบัราคาเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะราคาห้องสวีทของโรงแรมคู่แข่ง    

ซ่ึงคาดวา่จะมีอตัราค่าหอ้งพกัรายวนัเฉล่ียอยูท่ี่ 20,200 บาท  

ส่วนโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว คาดวา่จะตั้งราคาในระดบัเดียวกนั

กบัคู่แข่งในตลาด โดยมีอตัราค่าหอ้งพกัรายวนัเฉล่ียอยูท่ี่ 11,200 บาท อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเปิดตวัโรงแรม อาจมีการนาํเสนอราคา

พิเศษเพ่ือช่วยในการประชาสมัพนัธ์และการตลาด   

ค. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายจะประกอบไปดว้ย การขายตรงโดยทีมขายของโรงแรม การขายผ่านตวัแทนทั้งในและต่างประเทศ การขาย

และสาํรองหอ้งพกัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการออกโรดโชวง์านใหญ่ๆ ของโลก  

 

2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน 

อาคารชุดทีอ่ยู่อาศัย 

อุตสาหกรรมอาคารชุดท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมีการขยายตวัอยา่งมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา หลายโครงการท่ีก่อสร้าง

ล่าชา้เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อยา่งไรก็ตาม ราคาขายเฉล่ียของห้องชุดเพ่ิมสูงข้ึน ประมาณ 20-40% จากราคา

เฉล่ียของปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบของต้นทุนก่อสร้างท่ีสูงข้ึน ทั้ งน้ี โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทพัฒนา

อสงัหาริมทรัพยท่ี์มีช่ือเสียง โดยเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ยงัคงประสบความสาํเร็จจากการขายโครงการ 

โครงการอสงัหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT รวมถึงเสน้ทางส่วนต่อขยาย 

ยงัคงเป็นทาํเลท่ีไดรั้บความนิยม และมีราคาขายท่ีสูงกวา่หลายปีท่ีผา่นมา 
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2.3.3 ภาวะการแข่งขนัและและจุดเด่น 

โครงการ อลิเีม้นท์ ศรีนครินทร์  

โครงการอิลีเมน้ท์เป็นโครงการระดบักลาง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไป ทาํเล

ท่ีตั้งของโครงการแวดลอ้มไปดว้ยสาธารณูปโภคและความสะดวกสบาย ใกลก้บัศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ อาทิ ซีคอนสแควร์ 

พาราไดซ์ พาร์ค มีการสร้างสรรชุมชนให้น่าอยู่ มีการทํากิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ งานเล้ียงลูกบ้าน การมอบสิทธิ

ประโยชน์หรือ จดักิจกรรมตอบแทนลูกบา้น รวมไปถึงโปรโมชัน่พิเศษ FRIEND GET FRIEND ในกรณีท่ีลูกคา้ช่วยแนะนาํ

โครงการใหก้บัครอบครัวและเพ่ือน  

โครงการโฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจ้าพระยา 

ในปัจจุบนั ส่ิงสาํคญัในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียมระดบัหรูอยูท่ี่การวดัระดบัในเร่ืองคุณภาพและ

การบริหารงาน ในหลายปีท่ีผ่านมา โครงการใหม่ๆ เพ่ิมมูลค่าโดยการเพ่ิมส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีอยู่ในโรงแรมหรือ

คอนโดมิเนียมเพ่ือให้ผูอ้ยู่อาศัยได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายสูงสุด สําหรับโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์               

มีความโดดเด่นเร่ืองทีมงานบริหารท่ีเป็นมืออาชีพอยา่งโฟร์ซีซัน่ส์ นอกจากน้ีทางโครงการยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกระดบั

เวิลด์คลาสอีกมาก อาทิ โฟร์ซีซั่นส์ คลบั บนชั้น 64-66 ไม่รวมถึงท่ีตั้ งโครงการท่ีอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกลส้ถานี

รถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน และทางข้ึน-ลงทางด่วน (ถนนจนัทน์) ซ่ึงนบัวา่มีความคุม้ค่าในการลงทุน  

ในส่วนของปริมาณคอนโดมีเนียมหรูในกรุงเทพมหานครนั้ น นับว่ามีปริมาณไม่มากเม่ือเทียบกับปริมาณ

คอนโดมิเนียมทั้งหมดในตลาด ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือ สภาพตลาดโดยรวมของคอนโดมิเนียมหรูมีความคึกคกัและเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง แต่มีจาํนวนดีเวลลอปเปอร์นอ้ยรายท่ีสามารถพฒันาคอนโดมิเนียมระดบัลกัชวัรีไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

2.4 การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ก. ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ 
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ข. การสรรหาทีด่นิเพือ่การพฒันา 

บริษทัจะพิจารณาหาท่ีดินเพ่ือการพฒันาโดยการมองหาท่ีดินท่ีมีตน้ทุนตํ่า และมีศกัยภาพในการพฒันาในอนาคต 

โดยบริษทัมีแนวทางท่ีหลากหลายในการจดัหาท่ีดิน เช่น บริษทัเป็นผูติ้ดต่อกบัเจา้ของท่ีดินดว้ยตวัเอง ซ่ึงจะมีแหล่งท่ีมาจาก    

ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินโดยตรง  และบริษทัยงัมีช่องทางจากการเสนอขายจากตวัแทนขายท่ีดินให้กบับริษทัเป็นระยะๆ บริษทัจะ

คดัเลือกจดัซ้ือตามคุณสมบติัของท่ีดินท่ีบริษทัตอ้งการ เปรียบเทียบกบัราคาท่ีดินแปลงอ่ืนๆ ทั้งน้ี ท่ีดินท่ีผา่นการคดัเลือกจะถูก

นาํเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก่อนการลงทุนทุกคร้ัง 

 

ค. การคดัเลอืกผู้รับเหมา 

เน่ืองจากโครงการเจา้พระยา เอสเตท ของบริษทัเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และเนน้ในดา้นคุณภาพเป็นอย่างมาก

ดงันั้น บริษทัจึงคดัเลือกผูรั้บเหมาจากบริษทัก่อสร้างชั้นนาํ โดยหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูรั้บเหมาประกอบดว้ย ความสามารถ

ทางดา้นเทคนิค วธีิการดาํเนินงานก่อสร้างท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความชาํนาญ และช่ือเสียงท่ี

ไวว้างใจไดใ้นการส่งมอบงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาและงบประมาณท่ีกาํหนด รวมทั้งผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บเลือกจะตอ้ง

เป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีแหล่งเงินทุนสนบัสนุนท่ีมัน่คง นอกเหนือจากนั้นบริษทัไดจ้ดัจา้งท่ีปรึกษาในการก่อสร้าง

ชั้นนาํเพ่ือควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบโครงการ เพ่ือใหโ้ครงการของบริษทั เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและเสร็จสมบูรณ์

ตามกาํหนดการส่งมอบงาน   

ทั้งน้ี บริษทัไดค้ดัเลือกผูรั้บเหมาหลกัสาํหรับโครงการเจา้พระยา เอสเตท แลว้ ไดแ้ก่ บริษทั บีซีอีจีไทย อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของกลุ่ม BCEG บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีสาขาอยู่

ในหลายประเทศ โดยมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 

ง. การจดัซื้อวสัดุก่อสร้าง 

หลงัจากทาํการเซ็นสัญญาการก่อสร้าง ผูรั้บเหมาหลกัของโครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหาวสัดุก่อสร้าง     

ซ่ึงในการเซ็นสญัญาเป็นแบบกาํหนดราคาเหมารวมเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนวสัดุก่อสร้างท่ีจะเกิดข้ึนกบั

บริษทั โดยจะมีการระบุมาตรฐานของวสัดุอุปกรณ์ไวล่้วงหน้า ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้ไดม้าตรฐานทั้งตาม       

ขอ้กาํหนดการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพท่ีตั้งไว ้อีกทั้งผูรั้บเหมาจะเป็นผูรั้บความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของราคา

สินคา้ทั้งหมด  

อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจมีการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์บางส่วนท่ีมีรายละเอียดเป็นพิเศษ ซ่ึงบริษทัจะมีความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้โดยคิดเป็นมูลค่าของวสัดุอุปกรณ์ท่ีคาดวา่จะจดัซ้ือเอง แต่ก็เป็นเพียงส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัมูลค่า

ของโครงการ    

 

จ. การคดัเลอืกผู้บริหารโรงแรม 

บริษทัคดัเลือกผูบ้ริหารโรงแรมโดยคาํนึงถึงจุดยืนทางการตลาดและความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงแรมของบริษทั    

โดยจะพิจารณาเครือโรงแรมระดบัโลกซ่ึงมีเครือข่ายลูกคา้ท่ีกวา้งขวาง และเป็นเครือขนาดใหญ่ท่ีมีโรงแรมในเครือมาก       

โดยจะใหค้วามสาํคญักบัเครือโรงแรมท่ีมีความโดดเด่นในเมืองใหญ่ทัว่โลก  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทัให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงในปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างมีนยัสาํคญั ให้สามารถ

ควบคุมและอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัสามารถยอมรับได ้ทั้งน้ีปัจจยัความเส่ียงหลกัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

1.1 ความเส่ียงจากความไม่ต่อเนื่องในการรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากบริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เ ม่ือปี 2553 และปัจจุบันมีรายได้หลักจากการขาย

อสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ โครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ ท่ีปัจจุบนัไดท้าํการก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมทยอยรับรู้รายไดต้ั้งแต่ปี 2556 และ 

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ท่ีคาดวา่จะทาํการก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2561 และเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากนั้นเป็น

ตน้ไป รวมทั้งบริษทัจะมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้สมํ่าเสมอ (Recurring Income) จากโรงแรมคาเพลลา 

กรุงเทพ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จและเร่ิมมีรายไดใ้นปี 2561 เป็นตน้ไป นอกจากน้ี

บริษทัยงัมีรายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจากโครงการ Ovingdean Hall เป็นอีกหน่ึงรายไดห้ลกัของบริษทัอีกดว้ย  

จากโครงการท่ีดาํเนินอยูข่า้งตน้อาจส่งผลใหก้ารรับรู้รายไดข้องบริษทัไม่ต่อเน่ืองในระยะสั้น แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทั

มีแผนการดาํเนินธุรกิจหลกัทั้ง 2 รูปแบบคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีจะเร่งหาโครงการท่ีมี

ศกัยภาพ ให้ผลตอบแทนท่ีดีทั้งในรูปแบบรายไดท่ี้มาจากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ภายใตค้วามเส่ียงท่ี

เหมาะสมให้กบับริษทัในระยะยาวต่อไป โดยในปัจจุบันบริษทัเร่ิมมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจากโครงการ 

Ovingdean Hall  

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ 

การสรรหาโครงการท่ีดี มีศกัยภาพ เหมาะสมแก่บริษทัเพ่ือท่ีจะลงทุนนั้นอาจมีหลายปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเพ่ือให้ไดม้า

ซ่ึงโครงการท่ีมีผลตอบแทนท่ีดีภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายการจดัทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

อยา่งเคร่งครัด พิจารณาถึงผลตอบแทน ความเส่ียงในดา้นต่างๆ ตอ้งมีการทาํ Due Diligence อยา่งละเอียด มีการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญในดา้น

ต่างๆ เช่น ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านการเงิน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากนั้นยงัตอ้งกาํหนดแผนการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหมี้แผนงานในการติดตามผลการดาํเนินนานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ทั้งน้ีโครงการต่างๆ ท่ีจะดาํเนินการลงทุนนั้นจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี รวมถึงผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการของบริษทั ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่โครงการนั้นๆ เป็นการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่บริษทั 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัตงิาน 

2.1 ความเส่ียงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 

ในการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายนั้น ราคาวสัดุก่อสร้างเป็นตน้ทุนหลกัท่ีสาํคญั โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา 

ราคาวสัดุก่อสร้างมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีความตอ้งการวสัดุก่อสร้างเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัความผนัผวนของราคา

นํ้ ามนัและสินคา้โภคภณัฑต์่างๆ ท่ีปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการนั้นอาจทาํใหก้ารประมาณการ

ตน้ทุนและการกาํหนดราคามีความผิดพลาด อนัจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตได ้
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อยา่งไรก็ดี บริษทัมีการจดัทาํประมาณการค่าก่อสร้างของโครงการไวแ้ลว้อยา่งละเอียด เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงค่าก่อสร้างท่ี

ใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุดตั้งแต่เร่ิมโครงการ เพ่ือสามารถกาํหนดราคาค่าก่อสร้างรวมไวก้บัสัญญาวา่จา้งรับเหมาก่อสร้าง สาํหรับวสัดุ

ก่อสร้างบางรายการซ่ึงบริษทัจดัหาเองจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผูจ้าํหน่ายหลายราย และกาํหนดราคาซ้ือขายคงท่ี ณ วนัทาํสัญญา 

เพ่ือใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด ดงันั้น ทาํใหต้ลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ บริษทัไม่ตอ้งรับความเส่ียงจากความผนั

ผวนดงักล่าว 

2.2 ความเส่ียงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ 

บริษทัมีการทาํประมาณการ การขายโครงการคอนโดมีเนียม และกาํหนดราคาขายห้องพกัของโรงแรมทั้งสองไว ้แต่

หากบริษทัไม่สามารถขายโครงการและหอ้งพกัไดจ้าํนวนหรือราคาตามท่ีคาดการณ์ไวอ้าจจะส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของโครงการได ้

อยา่งไรก็ดี บริษทัไดก้าํหนดแผนการขายโดยมีทีมงานท่ีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ รวมถึงไดรั้บความร่วมมือ

ท่ีดีจากบริษทัท่ีเป็นนายหนา้ทางดา้นการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีเครือข่ายลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้นจึงมีความมัน่ใจวา่จะสามารถ

ดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ียงัมีการติดตามผลการดาํเนินการอยา่งใกลชิ้ดและมีนโยบายในการปรับเปล่ียนแผนการขาย

ใหเ้หมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นๆไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ในส่วนของการขายโรงแรมนั้นผูบ้ริหารมีความมัน่ใจว่าจะสามารถหาลูกคา้เขา้มาพกัไดต้ามประมาณการเน่ืองจาก

โรงแรมแต่ละแห่งมีการออกแบบและกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี ประกอบกบัเครือโรงแรมทั้งสองแห่งมี

ศกัยภาพในการบริหารโรงแรมสูงและมีฐานลูกคา้ท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงจะเป็นส่วนสนบัสนุนใหก้ารขายหอ้งพกัเป็นไปตามประมาณการท่ีบริษทั

คาดการณ์ไวไ้ด ้ 

2.3 ความเส่ียงด้านธุรกจิโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

เน่ืองจากธุรกิจประเภทโรงแรมมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้น ปัจจยัความ

เส่ียงจากภายนอกท่ีทาํให้เกิดความผนัผวนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การก่อการร้าย การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลนั ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่

โลก อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณนกัท่องเท่ียวในประเทศและนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีกาํลงัจะเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย ซ่ึงผลกระทบน้ี ส่งผลเป็นวงกวา้งไม่เพียงเฉพาะกบัโครงการเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งภูมิภาคเอเชียดว้ยเช่นกนั 

อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจในศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากมีผูบ้ริหารโรงแรมระดบัโลกท่ีมี

ความเช่ียวชาญ เป็นผูด้าํเนินการบริหารโรงแรม ประกอบกบัมีทาํเลท่ีตั้งท่ีดี และมีจุดขายท่ีโดดเด่น จึงมัน่ใจไดว้า่โครงการของบริษทัจะ

เป็นท่ีตอ้งการและไดรั้บการตอบรับอยา่งดีแมใ้นภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั  

 

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงจากการเข้าถึงแหล่งเงนิทุน 

บริษทัมีการลงทุนในโครงการท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในการพฒันาและก่อสร้างโครงการ จึงจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาแหล่ง

เงินทุนหลากหลายทั้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน การออกหุน้เพ่ิมทุน การออกตราสารหน้ีต่างๆ เช่น หุ้นกู ้และตัว๋แลกเงิน รวมทั้งเงินทุน

หมุนเวียนจากการขายคอนโดมีเนียมก่อนสร้างเสร็จ ซ่ึงหากบริษทัไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอตามแผนพฒันาโครงการท่ี

บริษทักาํหนดไว ้อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดาํเนินงานและผลประกอบการได ้ 

3.ปัจจยัความเส่ียง    หนา้ท่ี 18 

  



   

                 แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีความมัน่ใจวา่บริษทัจะสามารถหาเงินลงทุนไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากบริษทัมีการวางแผนทาง

การเงินอยา่งรัดกุม โดยคาํนึงถึงเงินสดหมุนเวียนภายในโครงการและประเมินความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนของบริษทัอยูเ่สมอ 

นอกจากน้ี บริษทัวางแผนทางการเงินโดยคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหน้ี รวมถึงสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุน ท่ีจะตอ้งควบคุมให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสมอีกดว้ย  

3.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัมีนโยบายในการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษทัตระหนกัดีถึงผลกระทบของ

ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะส่งผลต่อผลประกอบการในโครงการนั้นๆ บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนในการป้องกนั

ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยจะเนน้การป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) ให้มากท่ีสุดเพ่ือเป็น

การลดตน้ทุนและความซบัซอ้นในการทาํธุรกรรมต่างๆ ส่วนท่ีเป็นความเส่ียงท่ียงัคงเหลืออยูน่ั้น บริษทัมีนโยบายในการทาํสัญญาซ้ือขาย

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (Currency Forward Contract) โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโนม้ รวมถึงระยะเวลาของการส่งมอบของอตัรา

แลกเปล่ียนนั้นๆ เพ่ือใหค้รอบคลุมความเส่ียงท่ีมีจากการทาํธุรกรรมนั้นๆใหไ้ดม้ากท่ีสุด นอกเหนือจากน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนในการ

ท่ีไม่ทาํธุรกรรมในลกัษณะเก็งกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความไม่แน่นอนต่อผลประกอบการของโครงการนั้นๆ 

3.3 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อบริษทั ในกรณีท่ีดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึนลูกคา้จะชะลอการซ้ือลง 

เน่ืองจากตน้ทุนการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องลูกคา้สูงข้ึน รวมถึงในดา้นของตน้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก

สถาบนัการเงินในรูปของเงินกู ้เพ่ือนาํมาก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

อย่างไรก็ดี บริษทัมีการวางแผนงานควบคุมผลกระทบจากความเส่ียงในภาวะอตัราดอกเบ้ียขาข้ึนอยา่งใกลชิ้ด โดย

ปัจจุบนัเงินกูส่้วนใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และหาก

ตอ้งมีการใชด้อกเบ้ียลอยตวั บริษทัจะมีการพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเช่น Currency Swap เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ี

บริษทัยงัไดก้ารสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพ่ือเปรียบเทียบขอ้เสนอท่ีมีตน้ทุนเหมาะสมท่ีสุดให้กบัทั้งบริษทั

และลูกคา้อีกดว้ย 

4. ความเส่ียงทางด้านนโยบายจากภาครัฐ 

4.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะส่งผลต่อตน้ทุน

และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการของบริษทัโดยตรง เช่น ขอ้บงัคบัของผงัเมืองเร่ืองอตัราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพ้ืนท่ีท่ีดิน (FAR) 

นโยบายการกาํหนดพ้ืนท่ีส่วนกลาง ขอบเขตการประเมินและการจดัทาํรายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ฯลฯ ซ่ึงหากมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเขม้งวดข้ึนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

อยา่งไรก็ดี บริษทัไดล้ดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวโดยบริษทัมีการทาํการสาํรวจและจดัทาํการศึกษาถึงขอ้จาํกดัและ

ขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บริษทัสามารถเตรียมรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนและสามารถวางแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจต่อไป 
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5. ความเส่ียงด้านการดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิของบริษัท 

บริษทัฯ มีหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ (ขอ้กาํหนดสิทธิฯ) จะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไวด้งัต่อไปน้ี 

 

หุ้นกู้ อตัราส่วน “หนีสิ้น” ต่อ “ส่วนของผู้ถือ

หุ้น” ตามข้อกาํหนดสิทธิ  

นิยามหนีสิ้น 

1. หุน้กูข้องบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 ครบกาํหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ไม่เกิน 2.5:1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี 

ตลอดอายขุองหุน้กู ้

หน้ีสิน หมายถึง  หน้ีสินส่วนท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียจ่าย (Interest Bearing Debts) 

ในงบการเงินรวมประจําปีของผูอ้อก

หุน้กูท่ี้ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีของผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ 

2. หุน้กูข้องบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2558 ครบกาํหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ไม่เกิน 2.5:1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี 

ตลอดอายขุองหุน้กู ้

 

3.ปัจจยัความเส่ียง    หนา้ท่ี 20 

  



   

                   แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

4.1.1 ทีด่นิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค  

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559  บริษทัมีท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคตามงบการเงิน 

ของบริษทั ซ่ึงเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ประกอบดว้ย   

โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการ ท่ีตั้งโครงการ 

พ้ืนท่ีรวม

ของโครงการ 

(ไร่) 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค.59  

(ลา้นบาท) 

 

ภาระผกูพนั 

โครงการอิลีเมน้ท ์ 

ศรีนครินทร์ 

คอนโดมิเนียม 

พกัอาศยั 

ถนนศรีนครินทร์  

แขวงหนองบอน  เขต

ประเวศ กรุงเทพฯ 

13-0-89 684.67 ติดภาระจาํนอง1/ 

โครงการเจา้พระยา 

เอสเตท 

• โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท 

เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นํ้าเจา้พระยา 

 

 

คอนโดมิเนียมระดบั

ซุปเปอร์ลกัชวัร่ี 

 

 

ถนนเจริญกรุง 64 

แขวงยานนาวา เขต

สาทร กรุงเทพฯ 

 

 

35-2-68 

 

 

1,343.37 

 

ติดภาระจาํนอง2/ 

รวม 2,028.04  

หมายเหตุ : 
1/ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการอิลีเมน้ท ์เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนั

การเงินในประเทศแห่งหน่ึง อยา่งไรก็ตามปัจจุบนับริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวแลว้ แต่หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัยงัคงไวก้บัสถาบนัการเงินดงักล่าว  

2/ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดจ้ดจาํนองส่ิงปลูกสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท เพ่ือเป็น

หลกัประกนัการชาํระหน้ีค่าก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการจดจาํนองดงักล่าวจะ

ดาํเนินการไดก้็ต่อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 4.ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ              หนา้ท่ี 21 

 



   

                   แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตามงบการเงินของบริษทั ประกอบดว้ย   

โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการ ท่ีตั้งโครงการ 

พ้ืนท่ีรวมของ

โครงการ 

(ตารางฟุต) 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค.59  

(ลา้นบาท) 

 

ภาระผกูพนั 

Ovingdean Hall  

 

ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีสัญญาเช่า

ระยะยาวกบัผูเ้ช่าเพ่ือประกอบ

ธุรกิจดา้นการศึกษา โดยสัญญา

เช่ามีอายคุงเหลือประมาณ  

16 ปี 

Ovingdean Hall, 

Greenways, 

Ovingdean, Brighton, 

London  

881,654  

 

842.74 

 

ติดภาระจาํนอง1/ 

หมายเหตุ : 
1/ในเดือนตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงในจาํนวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดย

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดจาํนอง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างโครงการ Ovingdean Hall เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว 

 

4.1.3 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามงบการเงินของบริษทั ประกอบดว้ย   

โครงการ 

 

รายละเอียด

โครงการ 
ท่ีตั้งโครงการ 

พ้ืนท่ีรวมของ

โครงการ (ไร่) 

มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 59  

(ลา้นบาท) 

 

ภาระผกูพนั 

โครงการเจา้พระยา เอสเตท 

 

 

• โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ 

และ โรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ 

กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา 

 

• สาํนกังานขาย โฟร์ซีซัน่ส์  

ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ 

กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา 

 

- 

 

 

โรงแรมระดบั 

ซุปเปอร์ ลกัชวัร่ี 

 

 

สาํนกังานขาย 

คอนโดมิเนียม

ระดบัซุปเปอร์ 

ลกัชวัร่ี 

ถนนเจริญกรุง 64 

แขวงยานนาวา เขต

สาทร กรุงเทพฯ 

- 

 

 

 

- 

35-2-68 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1,063.84 

 

 

 

161.18 

ติดภาระจาํนอง1/ 

สินทรัพยอ่ื์นๆ    15.27 -ไม่มี- 

รวม 1,240.29  

 

 4.ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ              หนา้ท่ี 22 

 



   

                   แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

หมายเหตุ : 
1/ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดจ้ดจาํนองส่ิงปลูกสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท    

เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีค่าก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการจดจาํนอง

ดงักล่าวจะดาํเนินการไดก้็ต่อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

4.1.4 สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสิทธิการเช่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกอบดว้ย 

บริษทั รายละเอียด 

มูลค่าตาม 

บญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 59 

(ลา้นบาท) 

หมายเหต ุ

 

ภาระผกูพนั 

บริษทั คนัทร่ี 

กรุ๊ป ดีเวลลอป

เมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

สญัญาเช่าท่ีดิน  

(Lease Agreement) 

ระหวา่งสาํนกังาน

ทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์(ผูใ้ห้

เช่า) และบริษทั คนัทร่ี 

กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) (ผูเ้ช่า) 

3,781.99 • เน้ือท่ีเช่า (Lease / Rentable Area) :            

เน้ือท่ี 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา 

• วตัถุประสงค ์: เพ่ือใชใ้นการพฒันา

โครงการเจา้พระยา เอสเตท 

• อายสุญัญาเช่า (Lease Term) : 25 ปี 

ติดภาระจาํนอง1/ 

รวม 3,781.99   

หมายเหตุ : 
1/ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทั และบริษทัแลนด์ มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดใ้ห้สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดินดงักล่าว 

ภายใตส้ญัญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีค่าก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท โดยการบงัคบัใชสิ้ทธิในการสวมสิทธิการเช่า

จะดาํเนินการไดก้็ต่อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

4.1.5 การเช่าทรัพย์สินเพือ่ใช้ดาํเนินงาน 

ก. สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 

บริษทัทาํสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานกบับุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต 

ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2562 รวมค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดอายสุญัญา 21.12 ลา้นบาท 

 

ข.สัญญาเช่ารถยนต์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่ารถยนต์ 3 คนั จากบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี ส้ินสุด มิถุนายน 2560  พฦษภาคม 2562 และกนัยายน 2562 ตามลาํดบั โดยมีมูลค่ารวมของ      

ค่าเช่าตลอดอายสุญัญา 3.54 ลา้นบาท 1.77 ลา้นบาท และ 1.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 4.ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ              หนา้ท่ี 23 

 



   

                   แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บรษทัจะเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยบริษทัจะลงทุนในสดัส่วนท่ีมากพอ ท่ีจะทาํให้บริษทัสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการและกาํหนดแนวทางของธุรกิจไดน้อกจากน้ีจะมีการแต่งตั้งตวัแทนจากบริษทัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัท่ีลงทุนตาม

ความเหมาะสม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

บริษัทย่อย จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ อตัราการถือหุ้นโดย
บริษัท  

(ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางตรง    
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั1/ ประเทศไทย ซ้ือขายใหเ้ช่าและดาํเนินงาน 

ดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

70.00 

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ีกรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร  

และซ่อมแซมอาคาร 

99.99 

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั ประเทศฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ประเทศมอริเชียส ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ประเทศเกิร์นซีย ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 97.13 

บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ประเทศเกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 

บริษัทย่อยทางอ้อม    
บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั(3) ประเทศไทย คา้อสังหาริมทรัพย ์ 70.00(1) 

บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์ โฮเตล็ จาํกดั(3) ประเทศไทย โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ 70.00(1) 

บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเตล็ จาํกดั(3) ประเทศไทย โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ 70.00(1) 

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการ

เจา้พระยา เอสเตท 

70.00(1) 

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ประเทศเกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 97.13(2) 

(1) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  
(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 
(3) บริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชี 

 

หมายเหตุ    
1/  ภาระผูกพนัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   :   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัได้จาํนาํหุ้นของบริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ทั้งจาํนวน เพ่ือเป็นหลกัประกนั                 

การชาํระหน้ีค่าก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

 4.ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ              หนา้ท่ี 24 

 



แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกว่า

ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย    หนา้ท่ี 25 



   

                      แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่  

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท  

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ช่ือยอ่  : CGD 

ท่ีตั้ง  : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107538000177 (บมจ.540) 

ประเภทธุรกิจ : การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน : 10,814,953,771 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 10,814,953,771 หุน้   

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้  : 7,336,295,227 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 7,336,295,227 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

มูลค่าตราสารหน้ีคงคา้ง            :  บริษทัมีตัว๋แลกเงินระยะสั้นอายไุม่เกิน 270 วนั คงคา้ง มูลค่ารวม 1,500 ลา้นบาท                                   

และมีตราสารหน้ีระยะยาวคงคา้ง มูลค่ารวม 1,150 ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

เวบ็ไซด ์  : http://www.cgd.co.th  

ท่ีตั้งสาขา  : -ไม่มี- 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ : โทรศพัท ์0-2658-7888 ต่อ 146 โทรสาร  0-2658-7880 อีเมล ์Info_ir@cgd.co.th 

เบอร์ติดต่อ  : โทรศพัท:์ 0-2658-7888 โทรสาร: 0-2658-7880 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.2 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 

ช่ือบริษทั : บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ : ซ้ือขายใหเ้ช่า ดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 210.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 21,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

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

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน   หนา้ท่ี 26 
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                      แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จาํกดั* 

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 50.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 50 บาท  

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

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ถือหุน้ผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั)  

หมายเหตุ : *ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 โดยอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือบริษทั : บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั* 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 50.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 50 บาท  

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

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ถือหุน้ผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั)  

หมายเหตุ : *ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 โดยอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือบริษทั : บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเตล็ จาํกดั* 

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม ภตัตาคาร และร้านคา้ 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 50.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 50 บาท  

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

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ถือหุน้ผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั)  

หมายเหตุ : *ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 โดยอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือบริษทั : บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน๊ซ์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ : ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียน : 131,193,880 บาท ประกอบดว้ยหุน้บุริมสิทธิ จาํนวน 6,690,900 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้และ 10 บาท 

และหุน้สามญั จาํนวน 6,428,488 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

ทุนชาํระแลว้  32,805,970 บาท (เรียกชาํระแลว้หุน้ละ 2.50 บาท) 

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

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ถือหุน้ผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน   หนา้ท่ี 27 

 



   

                      แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร และซ่อมแซมอาคาร 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 1.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

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

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั 

จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

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

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 139,009,673 ดอลล่าร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 139,009,673 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลล่าร์ฮ่องกง  

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

จดทะเบียนในสาธารณรัฐมอริเชียส 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

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

Mauritius 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 17,912,281 ดอลล่าร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 17,912,281 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 ดอลล่าร์สหรัฐ  

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั  

จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมองักฤษเกิร์นซีย ์

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4  6AD 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 5,000,000 ปอนดส์เตอร์ลิง ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 5,000,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ    1 ปอนดส์เตอร์ลิง 

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ถือหุน้ผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน   หนา้ท่ี 28 

 



   

                      แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั  

จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมองักฤษเกิร์นซีย ์

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

ท่ีตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4  6AD 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 5,000,000 ปอนดส์เตอร์ลิง ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 5,000,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง 

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือบริษทั : บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั 

จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมองักฤษเกิร์นซีย ์

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีตั้ง : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4  6AD 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 1 ปอนดส์เตอร์ลิง ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง 

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

 

6.3 บุคคลอ้างองิอืน่  

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์         : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท:์ 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2009-9991 

 

ผูส้อบบญัชี         : นางนิสากร ทรงมณี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5035 

บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมสัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 23-27  

เลขท่ี 11/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100 
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  ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 

7.1 หลกัทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,814,953,771 

บาท มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 7,336,295,227 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 7,336,295,227 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั้งน้ี หุน้สามญั

ของบริษทัท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท   

 รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวน

หุ้นทั้งหมด 

1. นายสดาวธุ เตชะอุบล  1,275,000,000 17.38 

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

3. บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 684,223,700 9.33 

4. นายทอมม่ี เตชะอุบล  468,876,000 6.39 

5. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ 268,548,385 3.66 

6. นายทรงชยั อจัฉริยหิรัญชยั 182,740,400 2.49 

7. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 166,025,700 2.26 

8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 161,803,021 2.20 

9. นายสาํเริง มนูญผล 157,302,500 2.14 

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

ท่ีมา: รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ซ่ึงจดัทาํโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

7.3.1 ตราสารหนี ้  

 หุ้นกู้ 

บริษทัมีหุ้นกู้ประเภทชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงยงัไม่ได้ไถ่ถอน ณ วนัท่ี                           

31 ธนัวาคม 2559 มูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,150 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี   

7.3.1.1  หุ้นกู้ของ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ช่ือหุ้นกู้ : หุน้กูข้อง บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 ครบ

กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2558 

ประเภทหุ้นกู้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ  ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผู ้

ถือหุน้กู ้

เสนอขายต่อ : ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ ่

จาํนวนหุ้นทีเ่สนอขาย: ไม่เกิน 150,000,000 บาท 

อายุ: 3 ปี  

อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้: 6.25% ต่อปี  (อตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

การชําระดอกเบีย้: วนัท่ี 24 มีนาคม, 24 มิถุนายน, 24 กนัยายน และวนัท่ี 24 ธนัวาคม ของทุกปี 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

7.3.1.2 หุ้นกู้ของ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่2/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

ช่ือหุ้นกู้ : หุน้กูข้อง บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2558 

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 

ประเภทหุ้นกู้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ  ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

เสนอขายต่อ : ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ ่

จาํนวนหุ้นทีเ่สนอขาย: ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 

อายุ: 2 ปี 6  เดือน  

อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้: 6.00% ต่อปี  (อตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

การชําระดอกเบีย้: วนัท่ี 25 มีนาคม 25 มิถุนายน 25 กนัยายน และ 25  ธนัวาคม ของทุกปี 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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ตัว๋แลกเงนิระยะส้ัน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมียอดคงคา้งตัว๋แลกเงินระยะสั้ น อายุไม่เกิน 270 วนั คงคา้งมูลค่ารวม 1,500 ลา้นบาท                       

(ราคาหนา้ตัว๋) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

ตัว๋แลกเงนิ 
มูลค่าทีอ่อก 

)ล้านบาท(  

วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละต่อปี) 

 

 

 CGD BE2559/03 100 18 ก.ค. 2560 7.00% 
 

CGD BE2559/04 100 18 ส.ค. 2560 7.00%  

CGDkST001/16 - CGDkST052/16 1,300 20 ม.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 5.42% - 7.00% 
 

รวม 1,500    

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

  บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงัหกัภาษีเงินได ้นิติบุคคล 

เงินสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองต่างๆ ทั้งหมด อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผล มีอตัรานอ้ยกวา่อตัราท่ีกาํหนด

ขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กับความจาํเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บริหารงานของบริษทั ทั้งน้ีมติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล จะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดแ้ละจะดาํเนินการรายงานใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมต่อไป 

  บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินของ บริษทัยอ่ย หลงัหกัภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล เงินสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองต่างๆทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกบักระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพ

คล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาดว้ย 

 

7.5 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล  ย้อนหลงั 3 ปี 

-ไม่มี- 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

โครงสร้างการองค์กร 

โครงสร้างองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 
8.1   คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการซ่ึงมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจาํนวน 12 ท่าน ในจาํนวนน้ีมีกรรมการอิสระ 7 ท่าน 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายวกิรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  

2 นายสดาวธุ เตชะอุบล รองประธานกรรมการ 

3 นายศุภกร พลกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4 พล.ต.ท.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5 นายชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6 นายกวนิธร อตัถากร กรรมการอิสระ 

7 พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย ์            กรรมการอิสระ 

8 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั กรรมการอิสระ 

9 นายเบน เตชะอุบล กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

10 นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ กรรมการ  

11 นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย กรรมการ  

12 นายย ูซิง ซี กรรมการ 
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ของปี 2559 ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 - 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี  

 

ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

1 นายวกิรม คุม้ไพโรจน ์ 11/11 - - 

2 นายสดาวธุ เตชะอุบล  11/11 - - 

3 นายศุภกร  พลกลุ  10/11 8/8 2/2 

4 พล.ต.ท.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี 7/11 5/8 1/2 

5 นายชู เฟ็ง เช 10/11 7/8 - 

6 นายกวนิธร อตัถากร 5/11 - - 

7 พล.อ.อ. เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย ์            9/11 - - 

8 พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชยั 6/11 - - 

9 นายเบน เตชะอุบล 11/11 - 2/2 

10 นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ  7/11 - - 

11 นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย 5/11 - - 

12 นายย ูซิง ซี 6/11 - - 

 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายเบน เตชะอุบล หรือ นายสดาวธุ เตชะอุบล คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ               

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบทีสํ่าคญัของคณะกรรมการบริษทั มดีงันี ้

1. จดัใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทั รวมทั้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหป้ฏิบติัตาม 

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทั 

3. ร่วมกบัคณะผูบ้ริหารกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมท่ีบริษทัมุ่งหวงัใหเ้ป็นและใหเ้กิดข้ึนจริง 

4. พิจารณาและหารือเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ และอนุมติัในประเด็นสาํคญัท่ีเก่ียวกบัทิศทางและนโยบายของบริษทั 

รวมทั้งพิจารณาและอนุมติังบประมาณ การลงทุนต่างๆ การก่อหน้ี การบริหารทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายการบริหารงาน เป็นตน้ 

5. พิจารณากรณีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบและโปร่งใส 

6. กาํหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเหมาะสม และใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

7. กาํกบัดูแลใหมี้การตรวจสอบ ทั้งจากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก ใหมี้การทาํหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิผล 
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8. กาํกบัดูแลใหมี้การส่ือสารและการเปิดเผยสารสนเทศในเร่ืองต่างๆ ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

9. พิจารณามอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจดาํเนินธุรกิจภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัและติดตามประเมินผล

ใหเ้ป็นไปตามแผน 

10. ติดตามการดาํเนินงานของบริษทั และความคืบหนา้ในการดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบติังาน และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร โดยให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานให้

คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมทั้ งกาํกับดูแลให้บริษทัมี

กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัมีคณะผูบ้ริหารตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

จาํนวน 8 ท่าน ดงัน้ี   

 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายเบน เตชะอุบล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นายเบน เตชะอุบล รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานโครงการ (รักษาการ) 

3 นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานบญัชีและการเงิน 

4 นายสุทธิณฐั จิตติจรุงลาภ  รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานปฏิบติัการ 

5 นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานการขาย 

6 นางสาวจริยกรณ์ โสดาธนัยพฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานการขาย 

7 นางสาวขวญัฤดี มณีวงศว์ฒันา รองกรรมการผูจ้กัการ ส่วนงานการตลาด  

8 นายวรากร เตชะมนตรีกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานพฒันา 

9 นางสาวภทัรา กนัตะสิริพิทกัษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานลงทุน 

 

หมายเหตุ:  

1.นางสาวภทัรา กนัตะสิริพิทกัษ ์ไดรั้บอนุมติัให้ดาํรงตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานลงทุน ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559   

2.นายสุทธิณฐั จิตติจรุงลาภ ไดรั้บอนุมติัให้ดาํรงตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานลงทุน ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560    

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. เป็นผูก้าํกบัดูแลปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ และการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลการบริหาร

กิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อกําหนด  คาํสั่ง  มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือ                        

มติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการอ่ืนๆ ของบริษทัทุกประการ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารได ้ โดย

การมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจและ/หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบับริษทั คาํสัง่ หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษทัไดก้าํหนดไว ้

3. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  ทั้งน้ี  เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ  ไม่วา่ภายในและ

ภายนอกบริษทั และเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษทั 

4. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  และสัญญาต่างๆ  ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัรวมทั้งกาํหนด

ขั้นตอนและวธีิการจดัทาํสญัญาดงักล่าว  

5. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจาํปี  เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษทัอนุมติั 

6. พิจารณาจดัสรร  เงินบาํเหน็จ  เงินรางวลั  หรือผลตอบแทนต่างๆ  ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  แก่พนกังานหรือ

ลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทาํกิจการใหบ้ริษทั 

7. มีอาํนาจอนุมติัธุรกรรมของบริษทัตามรายละเอียดจาํนวนเงินท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ เช่น 

ก. รายการประเภทสินทรัพยห์รือบริการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยมีขนาดรายการไม่เกิน  1 ลา้นบาท  หรือ               

ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของ NTA (จาํนวนท่ีสูงกวา่) 

ข. รายการประเภทความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยมีขนาดรายการไม่เกิน  100 ลา้นบาท 

หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (จาํนวนท่ีสูงกวา่) 

ค. การขออนุมติัซ้ือคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชส้าํนกังานเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน  ท่ีมีวงเงินไม่เกิน  10 ลา้นบาทต่อคร้ัง 

เป็นตน้ 

ง. การอนุมติัในการทาํลายทรัพยสิ์น  หรือการตดัหน้ีสูญ  หรือการตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ์อกจากบญัชีโดยไม่มีมูลค่าซาก               

ในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆ ไป 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งนายฉตัรชยั ช่อดอกรัก ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ  

มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นผูมี้ความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี เลขานุการบริษทัได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้การ

ดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษทั ในการประสานงานเพ่ือใหก้ารจดัประชุมกรรมการบริษทั และการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั แนวปฏิบติัท่ีดีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

2. ดูแลเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารองคก์ร ในส่วนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทักฎและระเบียบ

ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหนา้ท่ี

การติดตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
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4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารสาํคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจาํปีของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

และรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ท่ีเป็นตวัเงิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

เป็นจาํนวน 4,560,000 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสัคณะกรรมการโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนเงนิ (บาท) 

1. นายวกิรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 600,000 

2. นายสดาวธุ เตชะอุบล  รองประธานกรรมการ 360,000 

3. นายศุภกร  พลกลุ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

480,000 

4. พล.ต.ท.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

420,000 

5. นายชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  420,000 

6. นายกวนิธร อตัถากร กรรมการอิสระ 360,000 

7. พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย ์ กรรมการอิสระ 360,000 

8. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั กรรมการอิสระ 360,000 

9. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

240,000 

10. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ  กรรมการ  360,000 

11. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย กรรมการ 240,000 

12. นายย ูซิง ซี  กรรมการ  360,000 
  

   หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบจะไดค้่าตอบแทนในอตัราท่ีสูงกว่ากรรมการอ่ืน 

         - ไม่มีค่าตอบแทนสาํหรับการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

  

 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

   ในปี 2559 ขอ้มูลถึงเดือนธนัวาคม บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษ       

เป็นจาํนวนเงินรวม 36,612,604 บาท  
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2) ค่าตอบแทนอืน่ๆ  

 (ก) เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ  

  บริษทัให้เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยูใ่นฐานะเป็นพนกังานบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ในปี 2559 ขอ้มูลถึงเดือนธนัวาคม เป็นจาํนวน 1,009,675 บาท  

 

8.5 บุคลากร   

1)    จาํนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีพนกังาน แบ่งตามแต่ละสายงานไดด้งัน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยมีปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขอ้พิพาทดา้นแรงงานแต่อยา่งใด 

 

2)    ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.) 

    ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษทัในปี 2559 ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ  

    และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ จาํนวนทั้งส้ิน 67,666,507 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัท่ี  ฝ่าย จาํนวนพนกังาน (คน) 

1 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 

2 ส่วนงานกาํกบัดูแลกิจการ 1 

3 สาํนกัตรวจสอบภายใน 2 

4 ส่วนงานพฒันา 4 

5 ส่วนงานโครงการ 11 

6 ส่วนงานขาย 15 

7 ส่วนงานการตลาด 6 

8 ส่วนงานปฏิบติัการ 33 

9 ส่วนงานลงทุน 1 

10 ส่วนงานบญัชี 8 

จาํนวนพนกังานทั้งหมด 82 

ค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือน โบนสั 60,694,170 

ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ 5,370,731 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 1,601,606 

รวม 67,666,507 
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3)   นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งและเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะทาํให้บริษทัประสบความสาํเร็จ  

จึงมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษทัให้มีความเป็นมืออาชีพ  สามารถทาํงานในปัจจุบนัไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความ

พร้อม มีศกัยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต นอกจากน้ียงัเนน้ให้บุคลากรของบริษทัมีความสามารถใน

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการท่ีทนัสมยัมาใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม  โดยส่งเสริมให้บริษทัเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้โอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองผ่านการจดัฝึกอบรมภายในบริษทัและการจดัส่งบุคลากร

เขา้รับการฝึกอบรมภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ   

โดยท่ีผา่นมาบริษทัไดมี้การจดัฝึกอบรมภายในบริษทัเพ่ือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั ความคาดหวงั  รวมทั้ง

เสริมสร้างทศันคติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน  นอกจากน้ี  บริษทัยงัไดจ้ดัส่งพนกังานเขา้อบรมในหลกัสูตรต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูทกัษะใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง  
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9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบักจิการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และส่งเสริมการยกระดบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัใหมี้มาตรฐานสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากเห็นวา่มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจท่ีทาํให้บริษทัมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และ

เป็นส่วนสาํคญัในการส่งเสริมกิจการของบริษทัให้มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คงต่อไป  ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น    

 ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัในระยะยาว โดยบริษทัไดแ้บ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี 2 สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

หมวดท่ี 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดที ่ 1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายสนับสนุนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและบริษทัย่อย  โดยคณะกรรมการไดเ้ผยแพร่นโยบาย 

การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเขา้ใจและถือปฏิบัติตาม  ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุม 

หลกัสาํคญั ดงัน้ี  

• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  

• คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 

รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแล

ไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระทาํต่อตนเอง  

• การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

• การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

• คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดจรรยาบรรณของบริษทัข้ึน เพ่ือใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั 

ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จึงไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางในการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  โดยให้ความสําคญักับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  กาํกับดูแลฝ่ายบริหารให้

ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้นภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

• ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ  ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ และฝ่ายบริหาร 

 

 9. การกาํกบัดูแลกิจการ   หนา้ท่ี 40 
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หมวดที ่ 2   สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น  บริษทัจึงมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่าง 

เท่าเทียมกนั รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกนั  ในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น  การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั  การ

ไดรั้บข่าวสาร  ขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ  การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล  การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือ

บริคณห์-สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

2. หุน้ประเภทเดียวกนั มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกนั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

3. บริษทัเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยสมํ่าเสมอ  โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถติดต่อขอขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของตนหรือขอ้มูลต่างๆ  ของบริษทัไดโ้ดยตรง

ทาง E-mail : info_ir@cgd.co.th 

4. บริษทัจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ  รวมทั้ งมีความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ โดยส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  7 วนั  เวน้แต่กรณีท่ีขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสั่ง  หรือ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม  ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดและสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

5. บริษทัแจง้กฎเกณฑ ์และวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนงัสือเชิญประชุม  และแจง้ขั้นตอน

การออกเสียงลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  รวมทั้งในการประชุมผูถื้อหุ้น  ให้มีการกาํหนดเป็นลาํดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน  มี

การนาํเสนอ  ซักถาม  ออกเสียงลงคะแนน  และสรุปมติท่ีประชุมอย่างชดัเจน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุม บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้

ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ รวมทั้งจดัของท่ีระลึกและการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

6. บริษทัไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ  และการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งกะทนัหัน  ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้  

7. บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เช่น การประชุมดาํเนินตามลาํดบัขั้นตอนท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการได้เป็นรายบุคคล  มีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตอบขอ้ซักถามอย่าง

เพียงพอ  

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาประชุมดว้ยตนเอง  บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกโดยการจดัส่งแบบฟอร์มหนงัสือมอบ

ฉันทะ  แบบ  ข  .ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได ้ โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัสามารถดาวน์โหลด

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก .และ แบบ ข .ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั  และเสนอรายช่ือกรรมการอิสระของบริษทัอยา่งนอ้ย  1  คน  ให้ผูถื้อหุ้น

พิจารณามอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

9. บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมท่ีชดัเจนถูกตอ้งครบถว้น  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ ซ่ึงบริษทัจะ

เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั ภายหลงัจากท่ีส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ท่ีผ่านมา  คณะกรรมการบริษทั  และคณะผูบ้ริหารไดพิ้จารณาขจดัปัญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ  ดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจรรยาบรรณท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั  

ดงันั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  บริษทักาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง  ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ  โดยติดต่อแจง้ท่ีเลขานุการบริษทั  และมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ อีก

ทั้ง  ในการประชุมคณะผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทักาํหนดให้บุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ทาํรายการใดๆ  หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทังดใหค้วามเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผล  ประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั ซ่ึงให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายช่ือ  และความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  นโยบายการกาํหนดราคา  และมูลค่าของรายการ 

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการทาํรายงานดงักล่าว  โดยไดถื้อปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีใชบ้งัคบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ต่อ

ผูถื้อหุน้โดยรวมอยา่งเท่าเทียมกนั  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และรายการท่ีมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  และแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย นาํขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณชนไปเปิดเผย เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ี 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัท่ีไดรั้บขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในระยะเวลา 1 

เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษทัไดแ้จง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ขา้งตน้หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทั ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยใ์นบริษทั ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม

มาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยบริษทัไดก้าํหนดบทลงโทษ

ทางวินัยต่อพนักงานของบริษทัท่ีกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบขอ้บังคบั หรือประกาศของบริษทัซ่ึงระบุไวใ้นระเบียบขอ้บังคบัในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 

หมวดที ่3   การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ  กลุ่ม  ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น  พนกังาน  ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ผู ้

ร่วมทุน  หรือผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก  อาทิ  คู่คา้  คู่แข่ง  เจา้หน้ี  ชุมชนและสังคม  รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้   : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหมี้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  

โดยคาํนึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทั้ง 

การดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได ้
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พนกังาน : บริษทัไดส่้งเสริมและพฒันาความสามารถของพนกังานโดยมุ่งหวงัใหเ้กิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

สูงสุด โดยจดัใหมี้สภาพการจา้งงานท่ียติุธรรม และมีโอกาสกา้วหนา้ในบริษทัอยา่งเป็นธรรม  

และจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและปลอดภยั 

 

ผูร่้วมทุน :   บริษทัปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมืออาชีพและโปร่งใส เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 

 

ลูกคา้ :    บริษทัเนน้ท่ีจะใหบ้ริการตามคาํมัน่สญัญาต่อลูกคา้ โดยใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้เป็นอนัดบัแรกโดย 

สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 

คู่คา้ :    บริษทัมีการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และรักษาความลบั รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี  

และเอ้ือประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 

 

เจา้หน้ี  :   บริษทัจะปฏิบติัตามพนัธะสญัญา และใหค้วามเป็นธรรมแก่เจา้หน้ีตามลาํดบัชั้นของหน้ีตามสญัญา 

ท่ีไดก้ระทาํไว ้

 

คู่แข่ง :  บริษทัมีการปฏิบติัท่ีเสมอภาค ไม่ดูหม่ินคู่แข่ง และปฏิบติัต่อกนัอยา่งมืออาชีพ 

 

ชุมชน/สงัคม   : บริษทัคาํนึงถึงการสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม เพ่ือสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีแก่คนในสงัคมและชุมชน  

รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทุกระดบั 

 

หน่วยราชการ  : บริษทัพึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ส่ิงแวดลอ้ม : บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีนโยบายการพฒันา 

โครงการโดยคาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามรายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

บริษทัจึงไดมี้นโยบายท่ีจะสร้างความคุม้ครองสิทธิและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  เน่ืองจากแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม

ต่างๆ  มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  และสร้างกาํไรให้กบับริษทั  ถือเป็นการสร้างความสาํเร็จให้กบับริษทัในระยะยาว 

บริษทัไดต้ระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มท่ีมีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามขอ้กาํหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  รวมถึงสัญญาและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีทาํข้ึนระหวา่งกนัรวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และไม่

ดาํเนินการใดๆ อนัจะเป็นการลิดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในดา้นลบกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 

กรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สงสยัใดๆ  เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย  หรือจรรยาบรรณ  รายงานทาง

การเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง สามารถแจง้หรือสอบถามไดโ้ดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  โดย

ติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  โทร. 66(0) 2658 7888 โทรสาร 66(0) 2658 7880 โดยบริษทัจะดาํเนินการสอบสวนตาม

ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีกาํหนดไวแ้ละถือปฏิบติัเป็นเร่ืองลบัและรายงานผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
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หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัของบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน  และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัทั้ง

ขอ้มูลทางการเงิน  และลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  น่าเช่ือถือ  ทัว่ถึง  ทนัเวลา  โปร่งใส  และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศขอ้มูไทย  และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  โดยผ่านช่องทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี  รวมถึงผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบริษทั 

นอกจากน้ี  บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ 

ผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

 

2. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เก่ียวกบั

ความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส น่าเช่ือถือ ทัว่ถึง และทนัเวลา ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสาํคญั  โดยได้

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือใหผู้ล้งทุน นกัวิเคราะห์ และผูส้นใจโดยทัว่ไปไดรั้บทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ /หรือส่ิงพิมพต์่างๆ  รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั  เป็น

ผูรั้บผิดชอบงานเก่ียวกบัการให้บริการขอ้มูล และการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษทั โดยติดต่อไดท่ี้ โทร. 66(0) 2658 7888 

โทรสาร 66(0) 2658 7880 E-mail: info_ir@cgd.co.th 

 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1.  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  

คณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย  ผูท่ี้มีประสบการณ์  มีความรู้  ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและ

กาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใตก้รอบของกฎหมาย  วตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบัของบริษทั  และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  และ

สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดใ้ห้ความสาํคญัและจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน 

การประเมิน และการบริหารงานท่ีรัดกมุต่อเน่ืองอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการติดตามดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ  โดย

ผา่นสาํนกัตรวจสอบภายในและนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหรั้บทราบทุกคร้ัง   

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาใหมี้การกาํหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั

และฝ่ายบริหาร  โดยกาํหนดระดับอาํนาจการดาํเนินการอย่างชัดเจน  รวมทั้ งส่ือสารบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ

กรรมการและพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ  
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2. จรรยาบรรณธุรกจิ  

บริษทัไดจ้ดัทาํขอ้กาํหนดและถือปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ  (Code of Conduct) ของบริษทัเพ่ือให้กรรมการและ

พนกังานทุกคนไดรั้บทราบ ยดึถือ เขา้ใจถึงมาตรฐานการปฏิบติัตนตามท่ีบริษทัและผูถื้อหุน้คาดหวงั และใชเ้ป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งในการประกอบธุรกิจดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั 

2. บริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลกัษณ์ของบริษทั 

3. ไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระทาํกบับริษทัท่ีตนเป็นกรรมการ หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษทัท่ีตน

เป็นกรรมการอยู ่ทั้งน้ีไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

4. พึงบริหารงาน โดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป

อยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 

5. บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทาํงาน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

8. ไม่เป็นผูป้ระกอบการ  หรือเป็นผูถื้อหุ้นสาํคญั  หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ  หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการ  หรือ

ธุรกิจการคา้ใดอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั หรือทาํธุรกิจกบับริษทัท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู ่ไม่วา่กระทาํ

เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

ทั้งน้ี  กรรมการและพนักงานของบริษทัรับทราบถึงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณ  และไดป้ฏิบติัตนและปฏิบติังานอย่าง 

มืออาชีพ มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูส้รรหาและพิจารณาผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์  วิชาชีพ  คุณสมบติัเฉพาะในดา้นต่างๆ  และมี

ความจาํเป็นต่อธุรกิจของบริษทัโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพ่ือนาํเสนอให ้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

2. คณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด  แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า  5 คน  ซ่ึงมี

ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายดา้น โดยมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 แต่ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ค)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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ง)  ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง

จากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึง

เป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ

บริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้ งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ

หน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี 

ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ช)  ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

      ซ)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจ

ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดย

มีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ฌ)   มีความรู้ และเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการมีกาํหนดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดั และไม่มีขอ้จาํกดัจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั 

5. การเป็นกรรมการท่ีอ่ืนของกรรมการ  เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาในการทาํหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มท่ี  จึงกาํหนดให้กรรมการ              

แต่ละท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือ

ผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี โดยกรรมการมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนให้คณะกรรมการบริษทั

ทราบ นอกจากน้ีกรณีท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการท่ีบริษทัอ่ืน  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีเปิดเผย

ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ ซ่ึงปัจจุบนั ไม่มีกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษทั 
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4. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ดูรายละเอียดในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการ  ในขอ้ 8.1 เร่ืองขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

หนา้ท่ี 34 -35   

 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติใหจ้ดัข้ึนอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง  ให้ประธานกรรมการ  หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายเป็น

ผูเ้รียกประชุม หรือในกรณีจาํเป็น กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจร้องขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ ในกรณีท่ีมี

กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอ ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง  ให้ประธานกรรมการ  หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมาย  ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน  เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุม

โดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกนัพิจารณากาํหนดวาระ 

การประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปมีสิทธิเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได ้

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ในการประชุมคณะกรรมการ  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้ งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีได  ้ ถา้มีรองประธาน

กรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี  แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้กรรมการซ่ึงมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุม  ให้ถือเสียงขา้งมาก  ทั้งน้ี  กรรมการคนหน่ึงมีเสียง

หน่ึงในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

 

6. การประเมนิผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด 

6.1 ประเมนิผลงานของกรรมการ 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ โดยจดัใหมี้การประเมินผลตนเองโดยกาํหนดไว ้2 แบบ ไดแ้ก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้ง

คณะและแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน  ปัญหาและ

อุปสรรคในปีท่ีผา่นมา และนาํผลการประเมินมาวเิคราะห์การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และนาํขอ้เสนอแนะมาพฒันาการดาํเนินงานต่อไป 

 

6.2 ประเมนิผลงานผู้บริหารสูงสุด 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

สูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปี และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทักาํหนดค่าตอบแทน

ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผูแ้จง้ผลการพิจารณาใหผู้บ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทราบ  
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7. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  

บริษทักาํหนดให้มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน  3 แต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่  3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน  ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษทัใหเ้กิดความถูกตอ้งเป็นธรรม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีคณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย  

- กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  

โดยมีกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถว้นตามประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบตัิหนา้ท่ีตรวจสอบ

และถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษทัใหเ้กิดความถูกตอ้งเป็นธรรม  

 

8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง  

ประธานกรรมการบริษทัตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนด

นโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ โดยบริษทัไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน  และ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรในประกาศอาํนาจดาํเนินการของบริษทัซ่ึงได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความ

รับผิดชอบออกจากกนัโดยเด็ดขาดระหวา่งการอนุมติั การบนัทึกรายการทางบญัชี และการดูแลทรัพยสิ์น เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัได ้ 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระคือ นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ ส่วนตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัคือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นกรรมการบริษทัอีกท่าน คือ คุณเบน เตชะอุบล ซ่ึงทั้งสองตาํแหน่งไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

กนัอยา่งชดัเจน และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสาํคญัไดด้าํเนินการผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั  

 

9. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดบับริหาร  และระดบัปฏิบติังาน  ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนด

อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน  ในขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure Manual) และ 

ผงัอาํนาจการอนุมติั ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้สอบทานระบบการควบคุมภายในอีกคร้ังหน่ึง  เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการกาํหนดและการประเมิน 

ความเส่ียงของกิจการ  กาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง  และมีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย  และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัตั้งสาํนกัตรวจสอบภายในข้ึนเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทั  และบริษทัย่อยให้มีประสิทธิภาพ  โดยกาํหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือใหค้วามเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจาํปี 
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10. รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลกระบวนการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลใน

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาความเพียงพอ  และความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายใน และการจดัทาํงบการเงินใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และมีประสิทธิภาพ โดยให้เลขานุการบริษทั

เป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

 

11. การพฒันาความรู้และทกัษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

บริษทัให้ความสาํคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการและฝ่ายบริหารทุกท่านเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย  (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ  ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือ

เป็นการเพ่ิมพนูความรู้ดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 

12.การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 

สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่  ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศ  เพ่ือให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจ 

ของบริษทั รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิ  โครงสร้างทุน  ผูถื้อหุ้น  ผลการดาํเนินการ  รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ  พร้อมทั้งส่งมอบ

คู่มือสาํหรับกรรมการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการเป็นกรรมการของบริษทั ใหก้บักรรมการ 

 ทั้งน้ี คู่มือกรรมการอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
 

คู่มอืกรรมการ 

1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

2. หนงัสือรับรองบริษทั 

3. วตัถุประสงคข์องบริษทั 

4. ขอ้บงัคบับริษทั 

5. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

6. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ สาํนกังาน ก.ล.ต. 
 

ข้อมูลสําหรับกรรมการ  

1.  ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน 

2.  หนงัสือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

3.  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 

4.  Company Profile 

5.  รายงานประจาํปีล่าสุด 

 

13. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของบทบาทและหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั เพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัดาํเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกั  รายละเอียดในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี

ของเลขานุการบริษทั ในขอ้ 8.3 หนา้ท่ี 36 - 37  

 9. การกาํกบัดูแลกิจการ   หนา้ท่ี 49 

 



   

                         แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 3 ชุด ดงัต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ   

 บริษทัมีกรรมการตรวจสอบจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน โดยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระดงัน้ี     
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายศุภกร พลกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายชู เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบ 

3 พล.ต.ท.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี  กรรมการตรวจสอบ  

 

โดย นายศุภกร พลกลุ และ นายชู เฟ็ง เช เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทาํหนา้ท่ีในการสอบทาน 

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และนางสาวอญัชลี ศรีววิฒัน์กลุ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบ  

1.  สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ

จดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบบญัชีให้สอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่ จาํเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัได ้

2.  สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสม 

และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายใน นอกจากน้ี  พิจารณาความเป็นอิสระของสํานัก

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.  พิจารณา คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั  รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร  และปริมาณงานตรวจสอบของบริษทั

ผูส้อบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5.  จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง  ทั้งน้ี  ในทาง

ปฏิบติัคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการพิจารณางบการเงินประจาํปี 

6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี  เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7.  พิจารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั  ซ่ึงมีขนาดรายการท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามท่ีกาํหนดในกฎหมาย  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ และหลกัเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

8.  อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบติังานของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

9.  ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 
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10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(ซ) รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษทั 

11. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

12. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง

มีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะ กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทาํดงักล่าว ไดแ้ก่ 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการของบริษทั  หรือผูบ้ริหาร  ไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง  กรรมการ

ตรวจสอบรายใดนายหน่ึงอาจรายงานวา่  มีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหน่ึงต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์

13. ดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีของบริษทั  ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า 

กรรมการ   ผู ้จัดการ   หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ผูส้อบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

15. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงตามหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อ

บุคคลภายนอก 
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2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บริษทัมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายศุภกร พลกลุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 พล.ต.ท.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายเบน เตชะอุบล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมา

ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั แลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาค่าตอบแทน 

1. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสัประจาํปี 

และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน

และมิใช่ตวัเงิน และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างท่ีเป็น

ธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และโครงสร้างค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทั แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรมและบริษทัจด

ทะเบียนชั้นนาํในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

6. คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการโดยตรงและ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดาํเนินการทุกประการของบริษทัต่อบุคคลภายนอก  
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3. คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน   

บริษทัมีกรรมการพิจารณาการลงทุนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 2 ท่าน ดงัน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายเบน เตชะอุบล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

2 นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก กรรมการพิจารณาการลงทุน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการพจิารณาการลงทุน 

1. พิจารณาอนุมติัการลงทุนต่างๆ ของบริษทัในวงเงินมูลค่าทั้งโครงการไม่เกิน 100 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในนโยบายลงทุนของบริษทั 

2. พิจารณากลัน่กรองและนาํเสนอขออนุมติัคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองการลงทุน  ท่ีมีวงเงินมูลค่าทั้งโครงการเกินกวา่ 

100 ลา้นบาทข้ึนไป หรือการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑน์โยบายลงทุนของบริษทั 

3. หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

ทั้งน้ี   บริษทัมิไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของประธานกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการพิจารณาการลงทุน  

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัท 

  ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษทั จะคดัเลือกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งน้ี จะพิจารณาคดัเลือกโดยใชห้ลกัเกณฑ์

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ และความน่าเช่ือถือ รวมทั้งเป็นผูมี้คุณสมบติัทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์

และวธีิการซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

1. กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้ง

เป็นผูมี้คุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนด 

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหใ้ชว้ธีิเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการ 

ในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนั้น ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

4. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และ

จะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ก็ไดแ้ละนอกจากนั้น ใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและ

สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
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5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั และจะแจง้

การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั 

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้น จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคล

ซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน  

โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวยงัประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  

3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือ

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือก

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึง

จะประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 

1 ท่านจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินท่ีเพียงพอ ซ่ึงสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

บริษทัได ้อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษทั 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น ผูแ้ต่งตั้ง 

คณะกรรมการซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จะพิจารณาจากคุณสมบติัความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทั ทกัษะความเช่ียวชาญในดา้นกฎหมาย ความเช่ียวชาญในการกาํหนดโครงสร้าง

การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยบริษทัไดมี้การใชฐ้านขอ้มูลจากบริษทัท่ีปรึกษาเพ่ือประกอบการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

ในองคก์ร เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด  

การสรรหาบุคลากรเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทันั้น มีขั้นตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการคดัเลือกจะอยูใ่น

ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร โดยยดึเกณฑคุ์ณสมบติั การศึกษาและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานเป็นสาํคญั   

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดูแล บริหาร

จดัการ และควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว โดยมีการส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุม ตามสดัส่วนการถือหุน้ ซ่ึงกรณีมีการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัจะมีการนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

อนุมติั นอกจากน้ี ยงัใหต้วัแทนของบริษทัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมมีการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย ์หรือรายการเก่ียวโยงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดัทาํงบการเงินท่ี

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและทนัตามกาํหนดเวลาการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทักาํหนดนโยบายให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย  ตอ้งรักษาความลบัของบริษทั  ไม่นาํขอ้มูล

ภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม  และไม่

วา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  นอกจากน้ี  เพ่ือมิให้บุคลากรของบริษทันาํขอ้มูลภายในองคก์รไปเปิดเผยให้แก่ผูอ่ื้นหรือ

นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์บริษทัจึงอนุมติัการกาํหนดนโยบาย  เร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร  ให้รับทราบเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน   คู่สมรส  และ

บุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ  ตามมาตรา  59  รวมถึงบทกาํหนดโทษตามมาตรา  275  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ และจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษทั  ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ดาํเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทราบถึงหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย กรณีท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลทางการเงินของบริษทัหรือขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพย ์จะตอ้งหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผย

ต่อสาธารณชน และหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

 

9.6 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสําหรับปี 2559 

บริษทั มีค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี 

ประจาํปี 2559 ของบริษทัเป็นจาํนวน 2,050,000 บาท  
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

ปัจจุบัน แนวคิดการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน มิได้มุ่งเน้นแต่สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่บริษทั และผูถื้อหุ้นเท่านั้น 

แต่ยงัใหค้วามสาํคญักบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และการสร้างความยัง่ยนืให้แก่ธุรกิจ

และสังคม ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัจึงกาํหนดนโยบายดาํเนินธุรกิจโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 

10.1  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัเน้นการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยสนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ

สร้างสรรค์ และในทางตรงกนัขา้มก็ต่อตา้นการกระทาํท่ีมีพฤติกรรมท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การสมยอมเสนอราคา 

การร่วมป่ันราคาในการประมูล การกาํหนดราคาสินคา้ให้ตํ่าผิดปกติ และการวางขอ้กาํหนดหรือคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ให้กบัรายใดเป็นพิเศษ โดยบริษทัดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้

พนกังานใหเ้ห็นความสาํคญัของการปฏิบติัตามการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคมเพ่ือสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

 

10.2  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งภายในและภายในองค์กร โดยไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยและรายงานเหตุการณ์สาํคญัของบริษทั รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัต่อเหตุการณ์ นอกจากน้ี 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบติังานอยา่งชดัเจนท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงมีการตรวจสอบโดยสาํนกัตรวจสอบ

ภายในของบริษทัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ และมีการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีภายนอกท่ีมีความอิสระและไดรั้บอนุญาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นการป้องกนัและขจดัปัญหาการทุจริตภายในองคก์ร เช่น การคดัเลือก

ผูรั้บเหมาจะใชว้ธีิประกวดราคา และการจดัซ้ือสินคา้และบริการจะตอ้งมีการเปรียบเทียบราคาอยา่งนอ้ย 3 ราย โดยรักษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นความลบั เป็นตน้ รวมถึงดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและกลุ่มบริษทัทั้งหมดไม่ให้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจะไม่จ่าย

เพ่ือใหเ้กิดการไดง้านหรือธุรกิจในลกัษณะไม่เป็นธรรม 

ทั้งน้ี บริษทัจดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่สามารถแจง้

โดยตรงไดท่ี้เลขานุการบริษทั โดยมีมาตรการรักษาความลบัใหก้บัผูร้ายงาน  

 

10.3  การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

พนกังานเป็นรากฐานในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเป็นดัง่สมาชิกในครอบครัวของบริษทั บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัใน

การดูแลพนกังานอยา่งเตม็ท่ีทั้งในดา้นความเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั ค่าตอบแทน สวสัดิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และสร้างสรรคส์งัคม

น่าอยูใ่นสถานท่ีทาํงาน ดงัเช่นตวัอยา่งบางส่วนของแนวปฏิบติัต่อพนกังานของบริษทัดงัเช่นตวัอยา่งดงัน้ี 

- บริษทักาํหนดขอ้บงัคบัการทาํงานและนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายปี และนาํผลการประเมินนั้นเป็นเกณฑก์ารพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทน และการปรับตาํแหน่ง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนกังานและใหพ้นกังานทราบถึงจุดบกพร่องและปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 
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- บริษทักาํหนดนโยบายใหพ้นกังานพฒันาความรู้ความสามารถ โดยตอ้งมีการเขา้ร่วมอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 หลกัสูตร  

- บริษทักาํหนดนโยบายแบ่งปันความรู้ในหลกัสูตรท่ีจดัอบรมโดยหน่วยงานภายนอก โดยจะมีการเผยแพร่ความรู้ท่ี

อบรมมาให้พนกังานอ่ืนในบริษทั อยา่งนอ้ย 3 คน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทกัษะการนาํเสนอในท่ีประชุม และบริหารค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ภายในบริษทั 

- ให้สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนกังานอยา่งเต็มท่ี ผูบ้ริหารกาํหนดแนวทางชดัเจนเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบั 

ทุกตาํแหน่ง ทุกฝ่าย สามารถเขา้ร่วมประชุมในการประชุมความคืบหน้าโครงการท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือรับฟังขอ้มูล

โครงการต่าง ๆ ของบริษทั รวมถึงเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

- จดัสถานท่ีทาํงานใหน่้าอยู ่และมีมุมโต๊ะกาแฟ สาํหรับประชุมกลุ่มยอ่ยในรูปแบบไม่เป็นทางการเพ่ือสร้างบรรยากาศ

การทาํงานท่ีดีและสร้างความสมัพนัธ์แบบเป็นกนัเองระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 

- ความปลอดภยัและสุขอนามยัในท่ีทาํงาน โดยเฉพาะในบริเวณการก่อสร้างโครงการ บริษทักาํหนดให้ผูรั้บเหมาตอ้งมี

แผนความปลอดภยัและคู่มือปฏิบติัท่ีชดัเจนเหมาะสม รวมถึงมีการควบคุมให้ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภยัของพนกังาน

และบุคคลากรในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ส่งเสริมสุขภาพพนกังาน โดยมีการจดัทาํสาระเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพท่ีดี ซ่ึงจะจดัส่งให้พนกังานทุกคนทาง

อีเมลลบ์ริษทัเป็นประจาํ และใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสุขภาพประจาํปีของพนกังานทุกคนเพ่ือเสริมสร้างความสุขภาพท่ีแขง็แรง 

 

10.4 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจให้ลูกคา้ของโครงการ โดยให้ความสําคญัแก่การรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็น

ความลบั ห้ามนาํไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์อ่ืนใด และในการให้ขอ้มูลใด ๆ แก่ลูกคา้จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไม่เป็นการโฆษณา

เกินจริง หรือจงใจสร้างความเขา้ใจผิดให้ลูกคา้ ปัจจุบนับริษทัมีโครงการท่ีพฒันาพร้อมส่งมอบให้ลูกคา้ คือ โครงการอิลีเมน้ท์ ศรี

นครินทร์ เฟสท่ี 1 - 4 บริษทัเน้นความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นของสินคา้ดว้ยการใชว้สัดุก่อสร้างและตกแต่งท่ีมีคุณภาพและมีความ

ปลอดภยัแก่ลูกคา้ รวมถึงจดัใหมี้บุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ไดม้าตรฐาน นอกจากน้ี บริษทั

ยงัคาํนึงถึงการสร้างชุมชนและสังคมน่าอยูภ่ายในโครงการ โดยเนน้พ้ืนท่ีสีเขียวและส่วนของสันทนาการดา้นการพกัผ่อนหยอ่นใจและ

สุขภาพ ดว้ยสวนขนาดใหญ่ท่ีพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกในการออกกาํลงักายและพกัผอ่นของผูอ้ยูอ่าศยั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัใหค้วามสาํคญัดา้นบริการท่ีดีแก่ลูกคา้ ทั้งในแง่การแจง้ข่าวสาร ติดต่อประสานงาน รวมถึงการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ดว้ยไมตรีจิต เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้ในการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมน่าอยูภ่ายในโครงการของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีมีมีขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เรียกร้องจากลูกคา้จากสินคา้หรือบริการท่ีไดคุ้ณภาพ หรือการไม่ปฏิบติัให้

เป็นไปตามสญัญา บริษทัมีนโยบายในการเจรจาเพ่ือยติุปัญหาต่างๆ โดยเร็วท่ีสุด และหากขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเกิดจากความผิดของบริษทั 

บริษทัไดมี้การชดเชยให้แก่ลูกคา้อยา่งเป็นธรรม ทั้งน้ี ภายหลงัจากการส่งมอบห้องชุดให้ลูกคา้ บริษทัยงัมีมาตรการในการติดตามดูแล

ใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งต่อเน่ือง และมีการรับประกนัคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

10.5  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

- นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการดา้นพลงังานไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ใหพ้นกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งจริงจงั เช่น การ

รณรงคล์ดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เช่น ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในช่วงพกักลางวนัและหลงัเลิกงาน ใชห้ลอดประหยดัพลงังาน  
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ในส่วนของการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษทั จะเนน้การออกแบบใหป้ระหยดัพลงังาน โดยให้สามารถระบายอากาศ

และเปิดรับทิศทางลม รวมถึงการมีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างความร่มร่ืน เพ่ือลดการใชพ้ลงังานในการเปิดเคร่ืองปรับอากาศทาํ

ความเยน็ตลอดเวลา นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายตรวจสอบให้มีการก่อสร้างตามเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือลดการใชไ้ฟส่องสว่างสําหรับการ

ก่อสร้างในเวลากลางคืน 

- นโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยสนบัสนุนนโยบายการลดใชก้ระดาษ เพ่ือลดการตดัตน้ไม ้โดยมี

การปรับปรุงระบบขั้นตอนวธีิการทาํงานเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพแต่ลดปริมาณการใชก้ระดาษลง รวมถึงการรณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษทั้ง 2 หนา้  

ในส่วนของโครงการบริษทัฯ มีนโยบายในการไดรั้บอนุมติัรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ก่อนเร่ิมงาน

ก่อสร้างทุกโครงการ และกาํหนดนโยบายให้บุคคลกรของบริษทัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ 

จะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาโครงการอยา่งเคร่งครัด และในกรณีท่ีมีการร้องเรียนจาก

ชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ บริษทัมีมาตรการเขา้ไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโดยเร็ว 

 

10.6 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

การพฒันาชุมชนหรือสงัคมรอบโครงการของบริษทั 

บริษทัเนน้เร่ืองการสร้างชุมชนสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ้ยูอ่าศยัและชุมชนโดยรอบท่ีตั้งโครงการ เพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู ่และสร้าง

ความเป็นหน่ึงเดียวของการอยูอ่าศยัร่วมกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบโครงการดว้ยการสร้างทศันียภาพท่ี

สวยงาม และปรับปรุงสาธารณประโยชน์ใหดี้ข้ึน  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือให้มีความมัน่ใจ

วา่ รายงานทางการเงินของบริษทั รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และน่าเช่ือถือ โดยบริษทัมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือดูแลและกาํกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้ปฏิบัติตามนโยบาย และขอ้พึงปฏิบัติท่ีได้รับ

มอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

จากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน เขา้ร่วม

ประชุมดว้ย ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ร่วมประชุมมีบุคคลท่ีมีความรู้ในดา้นบญัชีและการเงินรวมอยูด่ว้ย คณะกรรมการบริษทัได้

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์โดยไดพิ้จารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การ

ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการของบริษทัมี

ความเห็นวา่ ในปัจจุบนับริษทัมีระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีพอเพียงและเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจแลว้ โดยไม่พบประเด็น

ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัในแต่ละส่วน 

ไดด้งัน้ี  

 

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  

บริษทัได้กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและมีการทบทวนเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์

ปัจจุบนั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดระดบัผลตอบแทนของพนกังานอา้งอิงกบัผลประกอบการของบริษทัและผล

การปฏิบติังานของพนกังานอยา่งสมเหตุสมผลสมํ่าเสมอทุกปี  

นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและขอ้ปฏิบติัดา้นจริยธรรม รวมถึงนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีความตระหนกัถึงความสาํคญัในการวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

โดยการสรรหา พฒันา และตระเตรียมคนไวท้ดแทน รวมถึงการสร้างกลุ่มคนไวร้องรับตาํแหน่งงานท่ีสาํคญั โดยการพฒันาและฝึกอบรม

พนกังานท่ีมีความสามารถ และมีศกัยภาพไวร้องรับ  

 

 การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)  

บริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใชแ้บบประเมินตามแนวคิดของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนั้น

ยงัมีการประเมินภายในบริษทั ในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิเช่น ประเมินความเส่ียงทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร  รวมถึงแนวทางการป้องกนั

ความเส่ียง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินโครงการต่างๆของบริษทั มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมรูปแบบต่างๆ 

และการเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การความคุมภายใน และการเงิน เป็นตน้ 
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 การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

บริษทัมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารระดบัสูงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี

งานอยา่งชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบระหวา่งกนั นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั  

 

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

   บริษทัมีการส่งขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ และเอกสารประกอบการตดัสินใจให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาล่วงหนา้ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงมีรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอทุกคร้ัง นอกจากน้ี บริษทัมีการจดัทาํรายงานการประชุม โดยระบุ

ความเห็นและมติของท่ีประชุมทุกคร้ัง รวมทั้งบริษทัยงัจดัให้มีการเก็บเอกสารการลงบญัชี และเอกสารประกอบไวเ้ป็นหมวดหมู่อยา่ง

ชดัเจน มีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัเก็บ และบริหารขอ้มูลในแต่ละส่วนงาน อาทิเช่น ระบบบริหารจดัการ

เน้ือหา (ECM) มาใชใ้นการบริหารขอ้มูลต่างๆในแต่ละส่วนงาน และระบบ Memo Online เป็นตน้   

 

 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัจดัให้มีระบบติดตามการดาํเนินงานของบริษทัและการปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดา้นจริยธรรม รวมทั้งขอ้กาํหนดดา้นความ

ป้องกนัขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีสาํนกัตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควมคุมภายในของส่วน

งานต่างๆภายในองคก์ร โดยไดก้าํหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการกาํหนดให้ผูต้รวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกาํหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าในการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีท่ีตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัจะตอ้งรายงานเพ่ือพิจารณาสั่งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนั

สมควรโดยมิชกัชา้  

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

นางสาวอญัชลี ศรีววิฒัน์กลุ ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวโุส สาํนกัตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น

การตรวจสอบภายในของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มาเป็นระยะเวลา 20 ปี ไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งดี 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่าน

การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมี

รายละเอียดในสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1) นายสดาวธุ เตชะอุบล 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  ณ  วนัท่ี  17 มีนาคม 2560 จาํนวน 1,275,000,000 หุน้  คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 17.38 ของทุนชาํระแลว้ เป็นกรรมการของบริษทั และเป็นบิดาของ นายเบน เตชะอุบล กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2559 

ยอดคงคา้ง  

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2559 

1.ค่าจองซ้ือ ค่าทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

แ ล ะ ค่ า ง ว ด  ใ น ก า ร ซ้ื อ ห้ อ ง ชุ ด 

โครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ จาํนวน 

6 ยนิูต  

 

เงินมดัจาํ 

 

เงินรับล่วงหนา้ 

- 

 

- 

360,000 

 

1,009,638 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นไปตามราคาขายห้องชุดท่ี

กําหนดและมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ป ก ติ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร ทํ า

รายการกับบุคคลท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้ง 

 

2) นายเบน เตชะอุบล 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  ณ วนัท่ี 17 มีนาคม  2560 จาํนวน 1,025,693,333 หุน้  คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 13.98 ของทุนชาํระแลว้ โดยดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการของบริษทั  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2559 

ยอดคงคา้ง  

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2559 

1.ค่าจองซ้ือ ค่าทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

และค่างวด ในการซ้ือห้องชุด โครงการ

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา จาํนวน 1 ยนิูต  

 

เงินรับล่วงหนา้ 11,000,000 11,000,000 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นไปตามราคาขายห้องชุดท่ี

กําหนดและมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ป ก ติ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร ทํ า

รายการกับบุคคลท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้ง 
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3) นางอรวรรณ เตชะอุบล 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นภรรยาของนาย สดาวธุ เตชะอุบล และเป็นมารดาของ นายเบน เตชะอุบล 

 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2559 

ยอดคงคา้ง  

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2559 

1.ค่าจองซ้ือ ค่าทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

และค่างวด ในการซ้ือห้องชุด โครงการ

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ 

แม่นํ้าเจา้พระยา จาํนวน 1 ยนิูต  

 

เงินรับล่วงหนา้ 18,178,879 18,178,879 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นไปตามราคาขายห้องชุดท่ี

กําหนดและมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ป ก ติ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร ทํ า

รายการกับบุคคลท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้ง 

 

4) บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“CGS”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 คน คือ นายสดาวธุ เตชะอุบล และ พล.ต.ท.วรีพงษ ์ ช่ืนภกัดี และมี  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั คือ นายสดาวธุ เตชะอุบล ถือหุน้ CGS ทางออ้ม โดยถือหุน้ผา่นบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (CGH) 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2559 คิดเป็นจาํนวน 604,490,326 หุน้ หรือร้อยละ 13.94 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2559 

ยอดคงคา้ง  

ณ 31 ธ.ค. 2559 

1. บริษทัจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกูจ่้าย

ล่วงหน้าให้แก่ CGS เป็นการจ่ายค่า 

Underwriting Fee เพ่ือเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหุ้นกู ้

วงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท CGS เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าหุ้นกู ้(500 ลา้น

บาท) 

ค่าธรรมเนียม

จ่ายล่วงหนา้ 

 

ค่าธรรมเนียม

การออกหุน้กู ้

- 

 

 

1,556,762 

- 

 

 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั

และมี เ ง่ือนไขท่ี เ ป็นปกติ

เช่นเดียวกับการทํารายการ

กั บ บุ ค ค ล ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม

เก่ียวขอ้ง  2. บริษทัวางเงินประกนัซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ 

CGS  

เงินประกนั 

ซ้ือหลกัทรัพย ์

- 50,125,977 

3. บริษทัรับดอกเบ้ียจาก CGS เป็นดอกเบ้ีย

จากเงินประกนัหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ีย 

0.8% - 1.00%  

ดอกเบ้ียรับ 

 

476,930 - 

 

12. รายการระหวา่งกนั   หนา้ท่ี 62 
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5) บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“CGH”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holdings Company) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 คน คือ นายสดาวธุ เตชะอุบล และ พล.ต.ท.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี และมีผู ้

ถือหุน้ใหญ่ของบริษทั คือ นายสดาวธุ เตชะอุบล โดยถือหุน้ในบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (CGH) ณ วนัท่ี 1 เมษายน 

2559 คิดเป็นจาํนวน 604,490,326 หุน้ หรือร้อยละ 13.94 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2559 

ยอดคงคา้ง  

ณ 31 ธ.ค.2559 

1.บริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั บริษทั คนัทร่ี  

กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 

153,061,800 หุน้ 

เงินลงทุนใน

หุน้สามญั 

 

- 246,429,498 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั

และมี เ ง่ือนไข ท่ี เ ป็นปกติ

เช่นเดียวกับการทํารายการ

กบับุคคลและ/หรือนิติบุคคล

ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

2.บริษัทได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ CGH-W1          

จ า ก  บ ริ ษัท  คัน ท ร่ี  ก รุ๊ ป  โ ฮล ด้ิ ง ส์  จํา กัด 

(มหาชน) จาํนวน 17,928,233 หุน้ 

CGH-W1 

 

- 3,406,364 

 

3.ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ CGH-W2 จาก

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)

จาํนวน 12,755,150 หุน้ 

CGH-W2 - 3,443,891 

4.ไดรั้บเงินปันผล เงินปันผลรับ 7,040,843 - 

 

6) บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“MFH”)  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอ่ืน 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนั คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล ซ่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั และ บริษทั 

คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกัด (มหาชน) (“CGH”) ซ่ึง CGH เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี จาํกัด 

(มหาชน) (“MFC”) โดย MFH เป็นบริษทัยอ่ยของ MFC  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2559 

ยอดคงคา้ง  

ณ 31 ธ.ค.2559 

1.บริษทัออกตัว๋แลกเงินใหแ้ก่ MFH 

• ออกวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 จาํนวนเงิน 100 

ลา้นบาท เงินตน้ครบกําหนด 18 กรกฎาคม 

2560 รวมระยะเวลา 270 วนั อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7 ต่อปี  

• ออกวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 จาํนวนเงิน 

100 ลา้นบาท เงินตน้ครบกาํหนด 18 สิงหาคม 

2560 รวมระยะเวลา 269 วนั อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7 ต่อปี 

ตัว๋แลกเงิน 

 

 

- 200,000,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่รายการดงักล่าว

เป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั

และมีเ ง่ือนไขท่ีเ ป็นปกติ

เช่นเดียวกับการทํารายการ

กั บ บุ ค ค ล ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม

เก่ียวขอ้ง 

 

12. รายการระหวา่งกนั   หนา้ท่ี 63 
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ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2559 

ยอดคงคา้ง  

ณ 31 ธ.ค.2559 

  ชาํระดอกเบ้ีย ณ วนัออกตัว๋แลกเงิน โดย

หักเป็นส่วนลดจากมูลค่าท่ีตราไวข้องตั๋ว

แลกเงินฉบบันั้น 

2.บริษทัรับเงินตามตัว๋แลกเงิน  พร้อมจ่าย

ดอกเบ้ียให ้MFH ตามตัว๋แลกเงินฉบบัครบ

กาํหนดวนัท่ี 25 มกราคม 2559 วนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2559 วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 

และวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  

ดอกเบ้ียจ่าย 

ล่วงหนา้ 

 

ดอกเบ้ียจ่าย 

- 

 

 

11,726,317 

6,752,931 

 

 

- 

 

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการและขั้นตอนการทาํรายการระหวา่ง

กนั โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

หากรายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความ

เหมาะสมของรายการ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัหาผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือ ผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี

ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  

 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายหรือแนวโนม้ในการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต โดยการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน

ในอนาคตนั้น บริษทัจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการคา้ปกติทัว่ไป สามารถอา้งอิงไดก้บัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ี

บริษทัทาํกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั

ของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย

โดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ี หากรายการระหวา่งกนัของบริษทัเกิดกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของ

รายการ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัหาผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้น (แลว้แต่

กรณี) และจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  

 

12. รายการระหวา่งกนั   หนา้ท่ี 64 
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ส่วนที ่3 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

13.1 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 - 2558 และของปี 2559   

สรุปได้ดงันี ้

1) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสด 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  2558 และ 2559  

งบแสดงฐานะการเงิน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 534.7 6.8 1,253.6 12.4 1,058.5 8.4 

เงินลงทุนชัว่คราว 312.7 3.9 829.2 8.2 0.8 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 111.6 1.4 714.0 7.0 1,498.4 11.8 

ท่ีดินและโครงการระหวา่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 1,159.1 14.7 1,523.1 15.0 2,028.0 16.0 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26.1 0.3 110.3 1.1 146.0 1.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,144.2 27.1 4,430.2 43.7 4,731.7 37.4 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั - - 0.2 - 801.4 6.3 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 49.4 0.6 - - - - 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 116.2 1.5 406.1 4.0 403.3 3.2 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 8.9 0.1 708.3 7.0 863.3 6.8 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,276.1 16.1 - - 842.7 6.7 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 570.9 7.2 844.2 8.3 1,240.3 9.8 

สิทธิการเช่า 100.0 1.3 100.0 1.0 100.0 0.8 

ค่าความนิยม 3,614.4 45.7 3,614.4 35.6 3,614.4 28.5 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 0.8 0.0 1.5 - 1.1 - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17.2 0.2 11.0 0.1 2.9 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13.7 0.2 25.5 0.3 66.1 0.5 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,767.6 72.9 5,711.2 56.3 7,935.5 62.6 

รวมสินทรัพย์ 7,911.8 100.0 10,141.4 100.0 12,667.2 100.0 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 176.6 2.2 292.4 2.9 177.1 1.4 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 156.3 2.0 837.8 8.3 1,542.5 12.2 

เงินกูย้มืระยะสั้น - - - - 7.1 0.1 

ตัว๋แลกเงิน 389.3 4.9 396.9 3.9 1,473.2 11.6 

หุ้นกูส่้วนท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี - - 1,500.0 14.8 - - 

เงินประกนัตามสญัญาเช่า 50.1 0.6 - - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 52.9 0.7 31.6 0.3 43.0 0.3 
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                       แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 825.2 10.4 3,058.7 30.2 3,242.9 25.6 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - - - - 314.3 2.5 

เงินกูย้มืระยะยาว 576.5 7.3 - - 1,964.1 15.5 

หุ้นกู ้ 1,500.0 19.0 1,150.0 11.3 1,150.0 9.0 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 4.3 0.1 5.9 0.1 7.2 0.1 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.5 - 10.1 0.1 15.7 0.1 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,081.3 26.4 1,166.0 11.5 3,451.3 27.2 

รวมหนีสิ้น 2,906.5 36.8 4,224.7 41.7 6,694.2 52.8 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

หุ้นสามญั 10,081,725,948 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,081.7 -     

หุ้นสามญั 10,814,953,771 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท - -     

หุ้นสามญั 10,814,953,771 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท - -     

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้       

หุ้นสามญั 7,336,294,461 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 7,336.3 92.7 7,336.3 72.3 7,336.3 57.9 

หุ้นสามญั 7,336,295,227 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท - -     

หุ้นสามญั 7,336,294,461 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท - -     

ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้นสามญั (1,652.5) (20.9) (1,652.5) (16.3) (1,652.5) (13.1) 

ส่วนปรับปรุงจากการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลบั (732.9) (9.3) (732.9) (7.1) (732.9) (5.8) 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
ย่อย 

- - 1,149.2 11.3 1,578.6 12.5 

 4,950.9 62.5 6,100.1 60.2 6,529.5 51.5 

ขาดทุนสะสม (21.7) (0.3) (478.0) (4.7) (753.2) (5.9) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (43.9) (0.6) (16.6) (0.2) (205.0) (1.6) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,885.3 61.6 5,605.5 55.3 5,571.3 44.0 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย 120.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 311.2 3.0 401.7 3.2 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,005.3 63.2 5,916.7 58.3 5,973.0 47.2 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,911.8 100.0 10,141.4 100.0 12,667.2 100.0 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

สาํหรับปี 2557 สาํหรับปี 2558 สาํหรับ ปี 2559 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

การดาํเนินงานต่อเนื่อง       

รายได้       

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 546.4 92.9 479.4 92.9 351.6 59.6 

รายไดค้่านายหน้า 6.7 1.1 2.2 0.4 1.1 0.2 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - - 27.0 4.5 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 2.1 0.4 1.8 0.4 2.9 0.5 

รายไดเ้งินปันผลรับ - - - - 89.6 15.2 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน     7.6 1.3 

กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - 2.5 0.5 42.6 7.2 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 0.2 - 9.3 1.8 52.1 8.8 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 7.0 1.2 3.0 0.6 4.0 0.7 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 22.0 3.7 4.1 0.8 - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - - 4.3 0.8 - - 
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                       แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

สาํหรับปี 2557 สาํหรับปี 2558 สาํหรับ ปี 2559 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดอ่ื้น 4.0 0.7 9.5 1.8 11.7 2.0 

รายได้รวม 588.4 100.0 516.1 100.0 590.2 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขายอาคารชุด 410.9 69.8 319.7 61.9 218.5 37.0 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือการลงทุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.2 

 
0.2 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 50.5 8.6 329.4 63.8 273.9 46.5 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 133.6 22.7 158.4 30.7 203.9 34.5 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 23.6 4.6 - - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - - - - 0.1 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 29.3 5.0 36.4 7.1 41.2 7.0 

รวมค่าใช้จ่าย 624.3 106.1 867.5 168.1 738.8 125.2 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (35.9) (6.1) (351.4) (68.1) (148.6) (25.2) 

ตน้ทุนทางการเงิน (109.9) (18.7) (165.0) (32.0) (205.2) (34.7) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (145.8) (24.8) (516.4) (100.1) (353.8) (59.9) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 5.9 1.0 0.7 0.2 (2.0) (0.4) 

ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (139.9) (23.8) (515.7) (99.9) (355.8) (60.3) 

การดาํเนินงานที่ยกเลกิ       

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 204.8 34.8 35.9 6.9 - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 64.9 11.0 (479.8) (93.0) (355.8) (60.3) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ - สุทธิจากภาษเีงนิได้       

รายการท่ีอาจจดัประเภทใหม่ในภายหลงัผา่นกาํไรหรือขาดทุน       

กาํไร (ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
เผ่ือขาย 

 
(6.6) 

 
(1.1) 

 
(18.6) 

 
(3.6) 

 
42.7 

 
7.2 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินใน
ต่างประเทศ 

 
(34.8) 

 
(5.9) 

 
45.9 

 
8.9 

 
(231.0) 

 
(39.1) 

รายการท่ีไม่อาจจดัประเภทใหม่ในภายหลงัผา่นกาํไรหรือขาดทุน       

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
2.4 

 
0.4 

 
0.3 

 
0.1 

 
0.7 

 
0.1 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (39.0) (6.6) 27.6 5.4 (187.6) (31.8) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 25.9 4.4 (452.2) (87.6) (543.4) (92.1) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 64.9 11.0 (456.6) (88.5) (275.9) (46.7) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - (23.2) (4.5) (79.9) (13.6) 

 64.9 11.0 (479.8) (93.0) (355.8) (60.3) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 25.9 4.4 (429.0) (83.1) (463.6) (78.5) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - (23.2) (4.5) (79.8) (13.6) 

 25.9 4.4 (452.2) (87.6) (543.4) (92.1) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0  (0.1)  0.0  
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                       แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 

งบกระแสเงินสดรวม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปี 2557 สาํหรับปี 2558 สาํหรับปี 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 75.4 (468.1) (353.8) 

ปรับปรุงด้วย    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4.6 62.9 88.2 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (7.0) (3.0) (4.0) 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (22.0) (4.1) - 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - (4.3) 0.1 

หน้ีสงสยัจะสูญ 27.6 1.7 - 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.9 - - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 23.6 - 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1.8 (9.1) (12.1) 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (166.7) - (7.6) 

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (0.2) - 0.5 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2.2 2.0 2.1 

เงินปันผลรับ - - (89.6) 

ดอกเบ้ียรับ (2.2) (1.8) (2.9) 

ตน้ทุนทางการเงิน 126.3 188.4 205.2 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง    

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 44.7 (211.8) (173.9) 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    

เงินลงทุนชัว่คราว (403.2) (509.5) 832.4 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (40.7) (753.5) (321.6) 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (27.6) - - 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (8.9) (699.4) (156.2) 

ท่ีดินตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค (288.0) (364.0) 48.5 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3.2) (72.5) (40.2) 

สิทธิการเช่า (6.3) - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8.6) (11.8) (40.6) 

หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 85.2 145.4 (121.2) 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 110.7 712.0 704.7 

เงินประกนัตามสญัญาเช่า 50.1 9.8 - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9.0 (3.8) 21.5 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 9.6 5.7 

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (486.8) (1,749.5) 759.1 

เงินสดรับจากเงินปันผล - - 66.8 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 0.5 1.8 2.9 

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (104.3) (186.8) (154.8) 
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งบกระแสเงินสดรวม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปี 2557 สาํหรับปี 2558 สาํหรับปี 2559 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (5.5) (5.7) (4.8) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (596.1) (1,940.2) 669.2 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ (49.4) (9.6) - 

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั - (0.2) (809.9) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - (308.7) - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - - 53.0 

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - - 3.0 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษยัอ่ย - 788.3 - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (971.3) - (895.0) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (364.9) (335.5) (136.9) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (1.3) - 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 0.4 - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,385.2) 133.0 (1,785.8) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น - - 7.1 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70.0 - - 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (70.0) - - 

เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 630.0 - 1,445.0 

เงินสดจ่ายชาํระคืนตัว๋แลกเงิน (720.0) - (422.0) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 1,500.0 1,150.0 - 

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว - - (1,500.0) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 684.5 1.9 961.8 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ (329.7) - - 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 442.5 - - 

เงินสดรับค่าหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 1,363.6 593.5 

เงินสดรับค่าหุ้นของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 6.4 

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย 120.0 - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 2,327.3 2,515.5 1,091.8 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 346.0 708.3 (24.8) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (43.5) 10.6 (170.3) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 232.2 534.7 1,253.6 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  534.7 1,253.6 1,058.5 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัจากงบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงิน  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

งบรวม งบรวม งบรวม 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.6  1.4 1.5 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.2  0.9 0.8 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.8) (1.00) 0.2 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้2/ (เท่า) N/A N/A N/A 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย2/ (วนั) N/A N/A N/A 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 21.0  27.0 34.7 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 17.1  13.3 10.4 

Cash Cycle (วนั) N/A N/A N/A 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (Profitability 

Ratio) 
 

 

 

 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 24.8  33.3 37.9 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (%) 11.9  (100.1) (101.2) 

อตัรากาํไรอ่ืน (%) 7.1  7.1 40.4 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 11.0  (93.0) (60.3) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 1.4 (8.8) (6.0) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 

Ratio) 

 

 

 

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 1.0  (5.3) (3.1) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 17.6  (58.9) (25.7) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.1  0.1 0.1 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

(Financial Policy Ratio) 

 

 

 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.6  0.8 1.1 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น1/   (เท่า) 0.2  0.6 0.8 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) (4.5) (10.8) 4.3 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) (0.2) (3.7) 0.2 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N.A. N.A 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  0.68  0.81 0.81 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  0.01  (0.06) (0.04) 

หมายเหตุ :  1/ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  คาํนวณตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของ  “หุ้นกูข้องบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป 

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 โดยอตัราส่วน “หน้ีสิน” ต่อ “ส่วนผูถื้อหุ้น” ตาม

ขอ้กาํหนดสิทธิไม่เกิน 2.5:1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
2/ บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการขายอาคารชุด แต่ลูกหน้ีการคา้เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากธรุกิจการลงทุน ดงันั้นจึงทาํให้

อตัราส่วนดงักล่าวไม่สะทอ้นการดาํเนินงานของธุรกิจหลกัของบริษทั 
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14. คาํอธิบายการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

14.1 งบการเงนิ 

 

1) งบการเงนิ 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) หรือ CGD ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวเน่ืองกับ

อสงัหาริมทรัพยใ์นดา้นการพฒันาและการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา ในส่วนของ

การพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2558 นบัวา่บริษทัประสบความสาํเร็จอยา่งสูงจากการเปิดตวัโครงการโฟร์ซีซัน่ส์

ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ซ่ึงเป็นโครงการแบบผสมผสานริมแม่นํ้ าเจา้พระยา โดยโครงการไดรั้บการตอบรับท่ีดีมาก

ในวงกวา้งหลงัเปิดตวัไปในเดือนมกราคม 2558 สามารถทาํลายสถิติหลายดา้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ทย ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองราคาหรือการทุบสถิตยอดขายสูงสุดในโรดโชวต์่างประเทศ ท่ีสาํคญัคือโครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ 

ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบรรทดัฐานใหม่สาํหรับโครงการท่ีพกัอาศยัระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ีในเอเชีย ความสาํเร็จเหล่าน้ียอ่ม

มีผลต่อราคาของยนิูตท่ีเหลืออยูท่าํใหบ้ริษทัสามารถสร้างรายไดท่ี้สูงมากข้ึนในอนาคต โดยมียอดจองจากการเปิดขายโฟร์

ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา อยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เปิดตวัโครงการในเดือนมกราคม 2558 

จนถึงปัจจุบนั และในส่วนของโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ ไดท้าํการก่อสร้างจนแลว้เสร็จในช่วงปลายปี 2558 และมี

การขายรวมถึงโอนกรรมสิทธ์ิอยา่งต่อเน่ืองจนถึง 31 ธนัวาคม ของปี 2559 ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัในปี 2558 

และ 2559 สาํหรับธุรกิจดา้นการลงทุน ในระหวา่งปี 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนโดยผ่าน

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 97.13) ไดซ้ื้ออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึง

ตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง โดยทรัพยสิ์นดงักล่าวไดมี้สัญญาเช่าระยะ

ยาวกบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใชท้รัพยสิ์นนั้นในการเพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา โดยสัญญาเช่ามีอายคุงเหลือประมาณ 16 ปี 

ซ่ึงจะสร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

เม่ือวนัท่ี  28  กุมภาพนัธ์  2557 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนผ่านบริษทัยอ่ย (APUK) เพ่ือซ้ือสินทรัพยข์องแองเคอร์เรจ 

พอ้ยท ์ดาตา้ เซ็นเตอร์ ขนาดพ้ืนท่ีสุทธิ 14,446 ตารางฟตุ ตั้งอยูท่ี่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซ่ึงมีผูเ้ช่าเตม็ทั้งหมด โดย

บริษทัเล็งเห็นว่า เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูล้งทุนไดอ้ย่างมัน่คงและ

สมํ่าเสมอ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เอพียเูค จาํกดั (จดทะเบียนจดัตั้งใน

ประเทศเกิร์นซีย)์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนโดยผา่นบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือ

หุ้นร้อยละ 100) ให้แก่กองทรัสต์ เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซี อินดสัเตรียล ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก” บริษทัได้แสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นกาํไรจากการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
 

14.2 ผลการดาํเนินงาน 
 

1)  การดาํเนินงานต่อเนื่อง  
 

รายได้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมในปี 2557 และ 2558 จาํนวน 588.4 ลา้นบาท 516.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือลดลงร้อย

ละ 12.3 และมีรายไดร้วมในปี 2558 และ 2559 จาํนวน 516.0 ลา้นบาทและ 590.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

14.4 รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายอาคารชุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 92.9 ของรายไดร้วมสาํหรับปี 2557 และ 2558 ตามลาํดบั 

และคิดเป็นร้อยละ 92.9 และ 59.6 ของรายไดร้วมสาํหรับปี 2558 และ 2559 ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้นเช่น 

รายไดเ้งินปันผลรับ รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

เป็นตน้ 
 

• รายได้จากการขายอาคารชุด  

บริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการขายอาคารชุดอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 โดยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธิอาคารชุดของโครงการ อิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ เฟสท่ี 1-3 เป็น

จาํนวน 351.6 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 26.7 เปรียบเทียบกบัปี 2558 ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดเ้ปิดขายอาคารชุดอิลีเมน้ท ์ศรี

นครินทร์เฟสท่ี 4 ซ่ึงเป็นเฟสสุดทา้ยของโครงการซ่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเปิด

ขายและคาดวา่จะเร่ิมโอนกรรมสิทธิพร้อมกบัรับรู้รายไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 

 

• รายได้อืน่  

ในปี 2558 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดอ่ื้นจาํนวน 36.6 ลา้นบาท และ 238.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึน

จาํนวน 202 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 551.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2558 ซ่ึงส่วนใหญ่

รายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากรายไดเ้งินปันผลรับ จาํนวน 89.6 ลา้นบาท และกาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

จาํนวน 42.6 ลา้นบาท และกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 52.1 ลา้นบาท นอกจากนั้นในระหว่างปี 

2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนโดยผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ี

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 97.13)  เร่ิมรับรู้รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจากสินทรัพยซ่ึ์งตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั 

ประเทศองักฤษ ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดมี้สญัญาเช่าระยะยาวกบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวในการประกอบธุรกิจ

ดา้นการศึกษาโดยสญัญาเช่ามีอายคุงเหลือประมาณ 16 ปี ส่งผลใหร้ายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึนทั้ง

จาํนวน 27 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 

 

ค่าใช้จ่าย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายรวมในปี 2557 และ 2558 จาํนวน 624.3 ลา้นบาท 867.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 39.0 และมีค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 จาํนวน 867.5 ลา้นบาทและ 738.8 

ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือลดลงร้อยละ 14.9 ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนขายอาคารชุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละของรายได้

รวมสาํหรับปี 2557 และ 2558 จาํนวน 69.8 และ 62.0 ตามลาํดบั และคิดเป็นร้อยละของรายไดร้วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 จาํนวน 62.0 และ 37.0 ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และ

ค่าตอบแทนกรรมการ 
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แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
 

• ต้นทุนขายอาคารชุด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษทัมีตน้ทุนขายอาคารชุดจาํนวน 410.9 ลา้นบาท และ 319.7 ลา้น

บาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 69.8 และ 62.0 ของรายไดอ้าคารชุด ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 24.8 และ 

33.3 ของรายไดจ้ากการขายอาคารชุด 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายอาคารชุดจาํนวน 319.7 ลา้นบาท และ 218.5 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 62.0 และ 37.0 ของรายไดอ้าคารชุด ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 33.3 และ 37.9 

ของรายไดจ้ากการขายอาคารชุด 
 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย ประกอบดว้ยค่านายหนา้ ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการโอน

กรรมสิทธ์ิ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการ

ขายจาํนวน 50.5 ลา้นบาท และ 329.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 278.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 552.3 โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการขายของโครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเร่ิมเปิดการขายในปี 2558 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 329.4 ลา้นบาท และ 

273.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจาํนวน 55.5 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16.9 โดยค่าใชจ่้ายท่ีลดลงส่วน

ใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการขายของโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเร่ิมเปิดการขายในปี 2558 โดย

ในปี 2559 ยงัคงมีการจดักิจกรรมทางการตลาดของโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง แต่สาเหตุท่ีค่าใชจ่้ายในการขายลดลง

เน่ืองจากโครงการดงักล่าวเร่ิมเปิดตวัในปี 2558 จึงทาํให้ในปี 2558 มีค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมทางการตลาดค่อนขา้งสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2559  
 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 

133.6 ลา้นบาท และ 158.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจาํนวน 24.8 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

18.6 โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งน้ีการ

เพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารมาจากการท่ีบริษทัมีโครงการใหม่ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาเพ่ิมข้ึน 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 158.4 ลา้นบาท 

และ 203.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจาํนวน 45.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.7 โดย

ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นค่าท่ีปรึกษาของกลุ่มบริษทัซ่ึงเพ่ิมข้ึนประมาณ 61.7 ลา้นบาท โดยในจาํนวนดงักล่าวเป็น

ค่าท่ีปรึกษาจากการขายเงินลงทุนของบริษทัซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 

จาํนวน 43.8 ลา้นบาท และมีเป็นค่าใชจ่้ายก่อนทาํรายการในการซ้ือสินทรัพยท่ี์ต่างประเทศของบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัลงทุนโดยผ่านบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั (บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 97.13) 

จาํนวน 24.7 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัลดลงจาํนวน 13.4 ลา้นบาท จากการลดลงของ

ค่าธรรมเนียมในการจดัตั้งกองทรัสตจ์ากการขายบริษทั เอพียเูค จาํกดั ในปี 2558 ซ่ึงไม่มีรายการดงักล่าวในปี 2559 
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• ต้นทุนทางการเงนิ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 109.9 ลา้นบาท และ 

165.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาํนวน 55.1 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50.1 เน่ืองจากในเดือนกนัยายน 2558 

บริษทัมีการออกหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี 6 เดือน เพ่ิมเติมอีกจาํนวน 1,000 ลา้นบาทและหุ้นกูอ้าย ุ3 ปี อีกจาํนวน 150 ลา้นบาท  

เพ่ือนาํเงินมาใชใ้นการก่อสร้างและบริหารโครงการท่ีกาํลงัพฒันา โดยมีการก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท ซ่ึงมี 

ความคืบหนา้อยา่งมีสาระสําคญัซ่ึงเป็นไปตามแผนการก่อสร้างท่ีวางไว ้และโครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ ไดท้าํการ

ก่อสร้างแลว้เสร็จปี 2558 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 165.0 ลา้นบาท และ 

205.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาํนวน 40.2 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.4 สาเหตุหลกัเกิดจากการท่ีบริษทัออก

ตัว๋แลกเงินเพ่ิมเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจของบริษทั ประกอบกบัในปี 2559 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ

ของบริษทัแห่งหน่ึงได้กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินต่างประเทศเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ทาํให้มีตน้ทุน 

ทางการเงินเพ่ิมข้ึน  
 

• รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดภ้าษีเงินไดจ้าํนวน 5.9 ลา้นบาท และ 0.7 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงลดลงจาํนวน 5.2 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 88.1ทั้งน้ีสาเหตุหลกัมาจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนัผลแตกต่างชัว่คราวของบริษทัมีจาํนวนนอ้ยกวา่ปี 2557 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดภ้าษีเงินไดจ้าํนวน 0.7 ลา้นบาท ในขณะท่ีสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 2.0 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน

จาํนวน 2.7 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 385.7 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดข้องบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัย่อยท่ีบริษทัลงทุนโดยผ่านบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั (บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 97.13) โดย

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เพ่ิงเร่ิมมีรายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในปี 2559 ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขา้งตน้ 
 

• กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง จาํนวน 139.9 

ลา้นบาท และ 515.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาํนวน 375.8 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 268.6 สาเหตุหลกัมาจากการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ า

เจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตท 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง จาํนวน 515.7 

ลา้นบาท และ 355.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงลดลงจาํนวน 159.9 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 31.0 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยสําคญัรายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้ค่าเช่าจากอสังริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน รายไดเ้งินปันผล และกาํไรจากการซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขา้งตน้ 
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2) การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
 

กาํไรจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 

ตามมติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหข้ายเงินลงทุน

ทั้งหมดในบริษทั เอพียเูค จาํกดั (จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเกิร์นซีย)์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนโดยผ่านบริษทั ซีจีดี 

ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100) ให้แก่กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซี 

อินดสัเตรียล ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอพียเูค 

จาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน ทาํใหบ้ริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ีขาย  
 

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีกาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 จาํนวน 

204.8 ลา้นบาท และ 35.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

14.3 ฐานะการเงนิ 

 สินทรัพย์  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 จาํนวน 7,911.8 ลา้นบาท และ 10,141.4 ลา้น

บาท ตามลาํดบั สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,229.6 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.2 สินทรัพยท่ี์สาํคญั ไดแ้ก่ เงิน

ลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค เงินมดัจาํจ่าย

ล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และค่าความนิยม เป็นตน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจาํนวน 12,667.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 จาํนวน 2,525.8 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.9  

 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 จาํนวน 2,144.2 ลา้นบาทและ 

4,430.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 27.1 และ 43.7 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม จาํนวน 4,731.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 

ของสินทรัพยร์วม โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

• เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 มีจาํนวน 312.7 ลา้นบาท 829.2 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 3.9 ร้อยละ 8.2 และร้อยละ 0 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยได้

มีการลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นนยัสาํคญัจากปี 2557 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการ

บริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยเนน้ลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงและมีความเส่ียงตํ่า เพ่ือประโยชน์ในการหา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลาสั้น อยา่งไรก็ตามในปี 2559 ซ่ึงเป็นปีท่ีการก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท มี

ความคืบหนา้ไปมากทาํให้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งใชเ้งินเป็นจาํนวนมากจึงไดมี้การขายเงินลงทุนชัว่คราว ทาํให้เงิน

ลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ลดลงจาํนวน 828.4 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 99.9 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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• ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 มีจาํนวน 111.6 ลา้นบาท และ 714.0 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 1.4 และ 7.0 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจาํนวน 602.4 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 539.8 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ีจ่ายล่วงหนา้ให้กบัผูรั้บเหมา

เพ่ือนาํไปใชใ้นการก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท  
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 1,498.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึง

เพ่ิมข้ึน จาํนวน 784.4 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุท่ีสําคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ   

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างท่ีจ่ายล่วงหน้าให้กบัผูรั้บเหมาโครงการเจา้พระยา เอสเตท จาํนวน 328.7 ลา้นบาท 

นอกจากนั้น ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน เพ่ิมข้ึนจาํนวน 456.1 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 70 ไดรั้บการสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึงสาํหรับค่าก่อสร้าง

โครงการเจา้พระยา เอสเตททั้งโครงการ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถเบิกเงินค่าก่อสร้างส่วนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ก่อนท่ีจะ

ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยงัมียอดคงเหลือท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระจากการเบิกค่าก่อสร้าง

ส่วนดงักล่าว จาํนวน 449.6 ลา้นบาท  

 

• ทีด่นิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 มีจาํนวน 1,159.1 ลา้นบาท 

และ 1,523.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 14.7 และ 15.0 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 364 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 31.4 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ของโครงการ อิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ จาํนวน 128.4 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่าง

ก่อสร้างและสาธารณูปโภคของโครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของโครงการเจา้พระยา เอสเตท จาํนวน 235.6 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินและตน้ทุนโครงการ ระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคจาํนวน 

2,028.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.1 จากปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 504.9 

ลา้นบาท สาเหตุท่ีสําคัญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคของ

โครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตท  

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 

• เงนิฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 มีจาํนวน 0.2 ลา้นบาท และ 801.4 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 0 และ 6.3 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจาํนวน 801.2 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 400,600 สาเหตุท่ีสําคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระเงินตามสัญญา

ก่อสร้างของโครงการเจา้พระยา เอสเตท โดยบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

70 เพ่ิงไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินในระหวา่งปี 2559  
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แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

• เงนิมดัจาํจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 มีจาํนวน 8.9 ลา้นบาท และ 708.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 0.1 และ 7.0 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจาํนวน 699.4 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 7,858.4 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ีจ่ายล่วงหนา้ใหก้บัผูรั้บเหมา

เพ่ือนาํไปใชใ้นการก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตท  
 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 863.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของสินทรัพย์

รวม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจาํนวน 155.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.9 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจาํ

จ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างท่ีจ่ายล่วงหนา้ใหก้บัผูรั้บเหมาเพ่ือนาํไปใชใ้นการก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม

โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

  

• อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 1,276.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึง

ลดลงทั้งจาํนวนในปี 2558 จากการขายบริษทั เอพียเูค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัในระหวา่งปี 2558 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 842.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึง

เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ทั้งจาํนวนเน่ืองจากในระหว่างปี 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนโดยผ่าน

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 97.13) ไดซ้ื้ออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึง

ตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ยท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างทรัพยสิ์นดงักล่าวไดมี้สัญญาเช่าระยะยาวกบัผูเ้ช่า

รายหน่ึงซ่ึงใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวในการประกอบธุรกิจดา้นการศึกษาโดยสญัญาเช่ามีอายคุงเหลือประมาณ 16 ปี 

 

• ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 และ 2559 มีจาํนวน 570.9 ลา้นบาท 844.2 ลา้นบาท และ 1,240.3 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7.2 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 9.8 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยสาเหตุท่ีทาํให้ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีเน่ืองจากการรับรู้ตน้ทุนค่าก่อสร้างของโรงแรมคาเพลลากรุงเทพและโรงแรมโฟร์ซี

ซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

 

• สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 และ 2559 มีจาํนวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.0 

และร้อยละ 0.8 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยสิทธิการเช่าประกอบไปดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้ ค่าชดเชย ค่าธรรมเนียม

ในการโอน และค่าเช่าในระหวา่งการปรับปรุงและพฒันาท่ีดิน 
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แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
 

• ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 และ 2559 มีจาํนวน 3,614.4 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 45.7 ร้อยละ 

35.6 และร้อยละ 28.5 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ค่าความนิยมดงักล่าวเป็นผลจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัและการ

คาํนวณตน้ทุนการรวมธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัมีราคายุติธรรมของตราสารทุนท่ีมีหลกัฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนมากกว่า

เน่ืองจากเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงใชมู้ลคา่ยติุธรรมของตราสารทุนบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) ก่อนการรวมธุรกิจเป็นฐานในการคาํนวณตน้ทุนการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั ส่วนต่างของตน้ทุนการรวม

ธุรกิจท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของผูถู้กซ้ือทางบญัชีในมูลค่ายติุธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยม 

 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 และ 2559 มีจาํนวน 13.7 ลา้นบาท 25.5 ลา้นบาท และ 

66.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.5 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเงินคํ้ าประกันตามสัญญา และค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตาม

ปริมาณธุรกรรมของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึน 

หนีสิ้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 จาํนวน 2,906.5 ลา้นบาท และ 4,224.7 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,318.2 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.4 หน้ีสินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืน เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้ระยะยาวส่วนท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี  

เงินกูย้มืระยะยาว และหุน้กูร้ะยะยาว เป็นตน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจาํนวน 6,694.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 2,469.7 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.5  

 

หนี้สินหมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 2,233.5 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 270.7 สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินมดัจาํรับล่วงหนา้จากลูกคา้จากการขาย

อาคารชุดโครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ และโครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์  กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา 

นอกจากนั้นบริษทัยงัไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้นใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 - 8 ต่อปี เพ่ือเสริม

สภาพคล่องทางการเงินในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ๆ ประกอบกบัหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีออกตั้งแต่ปี 2557  

จะครบกาํหนดชาํระในปี 2559 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จึงไดจ้ดัประเภทหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีจะครบกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี จาํนวน 1,500 ลา้นบาทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 แสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีน  
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แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 184.2 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 สาเหตุหลกัเกิดจากการไดรั้บเงินมดัจาํรับล่วงหนา้จากลูกคา้จากการขายอาคารชุดโครงการ 

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์  กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา เพ่ิมเติมรวมจาํนวน 712.8 ลา้นบาท และออกตัว๋แลกเงินระยะ

สั้นเพ่ิมเติม จาํนวน 1,100 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจาํนวน 115.3 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกั

เกิดจากการจ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตทในระหวา่งปี 2559 ประกอบกบัการไดรั้บสนุนทางการเงินจาก

สถาบนัการเงินในต่างประเทศแห่งหน่ึงในการจ่ายชาํระหน้ีค่าก่อสร้าง และถึงแมว้่าบริษทัไดจ่้ายชาํระคืนห้นกูท่ี้ครบ

กาํหนดจาํนวน 1,500 ลา้นบาท แต่ก็ยงันอ้ยกวา่การเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจาํรับล่วงหนา้จากลูกคา้และการออกตัว๋แลกเงิน

ระยะสั้น จึงเป็นเหตุใหห้น้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน  

 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 915.3 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 สาเหตุหลกัเกิดจากหุ้นกูร้ะยะยาวของบริษทัจาํนวน 1,500 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระคืน

ในปี 2559 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จึงไดแ้สดงหุ้นกูจ้าํนวนดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ประกอบกบัใน

ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั เอพียเูค จาํกดั ทั้งจาํนวน ทาํให้เงินกูย้ืมระยะ

ยาวซ่ึงเป็นของบริษทั เอพียเูค จาํกดั ลดลงทั้งจาํนวน 576.5 ลา้นบาท ถึงแมว้า่ในระหวา่งปี 2558 บริษทัจะออกหุ้นกูร้ะยะ

ยาวเพ่ิมอีก 1,150 ลา้นบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการขยายธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยแต่ก็ยงัคงนอ้ย

กวา่ยอดท่ีลดลงดงักล่าว ดงันั้นจึงทาํใหห้น้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 

2,285.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 196 สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดรั้บ

การสนบัสนุนทางการเงินโครงการ เจา้พระยา เอสเตท โดยจะจ่ายชาํระหน้ีทั้งหมดคืนภายใน 4 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูใ้น

คร้ังแรก โดยในระหวา่งปี 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูเ้พ่ือนาํมาจ่ายชาํระค่าก่อสร้างจาํนวน 1,563.79 ลา้นบาท และ

มีหน้ีค่าก่อสร้างระยะยาวเพ่ิมข้ึนจาํนวน 314.3 ลา้นบาท ประกอบกบัในปี 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี

บริษทัลงทุนโดยผ่านบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั (บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 97.13) ไดกู้ย้ืมเงินจาก

สถาบนัการเงินในต่างประเทศจาํนวน 400.3 ลา้นบาท เพ่ือซ้ืออสหัาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

โครงสร้างเงินทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 2,906.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36.8 ของสินทรัพย์

รวมและมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 5,005.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 63.2 ของสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.6 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.5 เท่า  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 4,224.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของสินทรัพย์

รวม และมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 5,916.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 58.3 ของสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.8 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.6 เท่า 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 6,694.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของสินทรัพย์

รวม และมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 5,973.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 47.2 ของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 1.1 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.8 เท่า 
 

สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 534.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อน 302.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 1,253.6 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 718.9 ลา้นบาท  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 1,058.5 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

195.1 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 669.1 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก

การรับเงินเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้จาํนวน 704.7 ลา้นบาท นอกจากนั้นยงัไดรั้บเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จาํนวน 1,091.8 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

จาํนวน 593.4 ลา้นบาท และออกตัว๋แลกเงินเพ่ิมจาํนวน 1,023 ลา้นบาท นอกจากนั้นยงัไดรั้บเงินจากการกูย้ืมระยะยาว

จาํนวน 961.8 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนหน้ีหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดในระหว่างปีจาํนวน 

1,500 ลา้นบาท และบริษทัและบริษทัยอ่ยใชเ้งินไปในกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 1,785.7 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการ

จ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวน 895 ลา้นบาท ซ้ือสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 136.9 ลา้นบาท และจ่ายเงินเพ่ือ

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัจาํนวน 809.9 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามบริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขายจาํนวน 53.1 ลา้นบาท 
 

สรุปเงินสดสุทธิไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 

สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 

สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) ในกิจกรรมดาํเนินงาน (596.1) (1,940.3) 669.1 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,385.2) 133.0 (1,785.7) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,327.3 2,515.5 1,091.8 
 

14.4 ปัจจยัทีอ่าจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 

-  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดงันั้น ผลประกอบการของบริษทัจะข้ึนอยูก่บัช่วงของการรับรู้รายได้

อนัเน่ืองมาจากโอนกรรมสิทธ์ิจากโครงการต่างๆ ของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัไดข้ยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือท่ีจะสามารถก่อให้เกิดรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เช่น การลงทุนในโครงการ เจา้พระยา เอสเตท ซ่ึงประกอบดว้ยโรงแรม

คาเพลลา กรุงเทพ, โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา และโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ า

เจา้พระยา นอกจากน้ีปัจจัยสําคญัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อรายไดใ้นอนาคตของบริษทั เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศและทัว่โลกในแต่ละช่วงเวลา สภาวะการแข่งขนั รวมถึงตน้ทุนการก่อสร้าง เป็นตน้ 
 

-  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั

ภายในวงเงิน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจและขยายธุรกิจ รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
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ส่วนที ่4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวงั บริษัทฯ 

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจ้งใน

สาระสาํคญันอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว รวมทั้ง

บริษทัฯ ไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯ และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 แลว้ 

โดยระบบการควบคุมภายในไดค้รอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจ 

มีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ไดม้อบหมายใหน้ายฉตัรชยั ช่อดอกรัก เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 

นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ-สกลุ        ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

 

 

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

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 ช่ือ-สกลุ          ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

 

 

1. นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก  เลขานุการบริษทั  ............................................................. 
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เอกสารแนบ 5 

 

 

- ไม่ม ี- 

 

เอกสารแนบ 5                                                          
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
− ประธานกรรมการ 
− กรรมการอิสระ  
 

70 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาโท และปริญญาเอก (Ph.D.) 
สาขาประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ Michigan State University, 
USA 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขา
มานษุยวิทยา (Humanities)  จาก 
Schiller International University, UK 

- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม 

- หลกัสตูร “Successful Formulation & 

Execution of Strategy” (SFE)  

รุ่นท่ี 22/2557 IOD 

-  Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นท่ี 7/2556 IOD 

-  ประกาศนียบตัรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 14/2555 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 63/2550 IOD 

การอบรมในปี 2559 
-  หลกัสตูร “Role  of  the Chairman 

   Program ”รุ่นท่ี  39/2559 IOD 

-  หลกัสตูร “Advanced Audit 

Committee Program”  

รุ่นท่ี23/2559 IOD 

ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
กรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
กรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท   
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
ประธานบริษัท 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์
เอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร และ  
เอกอคัรราชทตู  ณ กรุงดบัลนิ 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั 
(มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั 
(มหาชน)  
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
 
บริษัท สปอร์ตแอนด์รีครีเอชัน่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จํากดั 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
หอการค้าองักฤษ 
กระทรวงการตา่งประเทศ 
 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หนา้ 82 

 



แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2. 
 

นายสดาวธุ  เตชะอบุล 
− รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65  วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร Commerce Davis 
School, Brighton, UK 

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

การอบรม 

 - ประกาศนียบตัรผู้บริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 12/2554 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 66/2550 IOD 

การอบรมในปี 2559 
-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ

พลงังาน รุ่นท่ี 7/2559 
-  หลกัสตูร Corporate Governance for 

Capital Market Intermediaries ( CGI ) 
รุ่นท่ี 14/2559 

 
 
 
 
 

17.38 บิดาของ 
นายเบน เตชะอบุล 

2553 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
2537 – ปัจจบุนั 
2552– ม.ค.2560 
 

รองประธานกรรมการ  
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ผาแดงอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 
บริษัท  เอเซียโซนเวนเจอร์ จํากดั 
บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
 
ชมรมสง่เสริมการค้าสมัพนัธ์ระหว่างประเทศจีนกบั
นานาชาต ิ(องค์กรของสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั 
(มหาชน) 
สมาคมการค้าและอตุสาหกรรมไทย 
บริษัท ซงิเสียนเยอะเป้า จํากดั 
บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จํากดั 
บริษัท บ้านไร่เตชะอบุล จํากดั 
บริษัท แบงคอ็ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั  
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หนา้ 83 

 



แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

3. นายเบน เตชะอบุล 
− กรรมการ 
− กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
− ประธานกรรมการ

พิจารณาการลงทนุ  
− ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 วุฒกิารศึกษา 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (LLB), 
University of New South Wales, 
ซดินีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

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

การอบรม  
-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 123/2552 IOD   

การอบรมในปี 2559 
- ไม่มี -   
  

13.98 บตุรของนายสดาวธุ   
เตชะอบุล 

2552 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2551 – 2553 
 
2549 – 2553 
2549 – 2553 
2549 – 2553 
2548 – 2553 
2548 – 2553 
2548 – 2553 
2548 – 2553 

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

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั 
บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซเิด้นซ์ จํากดั 
บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 
บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั 
บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม เอฟ ซี จํากดั 
(มหาชน)  
บริษัท บ้านไร่เตชะอบุล จํากดั 
บริษัท โปรฟิท เวนเจอร์ จํากดั 
บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั  
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั 
บริษัท เอเซีย โซน เวนเจอร์ จํากดั  
บริษัท แบงคอ็ค ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั 
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หนา้ 84 

 



แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศภุกร พลกลุ 
− ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
− ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

− กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 

 

59  วฒุกิารศกึษา 

-  ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน  
   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
-  ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
การอบรม 
-   ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 19/2547 IOD  

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

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

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

การอบรมในปี 2559  
-  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
สมาคมอสัสมัชญั (สมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญั) 
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั   
 
บริษัท.ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท สวนปาล์มฟาร์มนก จํากดั 
บริษัท รีเลติง้ บิสซเินส จํากดั 
บริษัท บ้านเกาะริมนํา้ จํากดั 
บริษัท ไทยเน็กซ์ จํากดั 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หนา้ 85 

 



แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 
 

5. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี 
− กรรมการตรวจสอบ  
− กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
− กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

59 วุฒิการศึกษา  

-   ปริญญาโท สาขาพฒันบริหารศาสตร์
มหาบญัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

-   ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต 
    โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
การอบรม 
-   Role of The Compensation Committee 

(RCC) รุ่นท่ี 13/2554 IOD 
-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
86/2553 IOD 

 การอบรมในปี 2559 
-  ไม่มี -  
 

ไม่มี ไม่มี 2552 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2554 – 2559 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 –  2559 
2557 – 2558 
2556 – 2557 
  
2555 – 2556 
 
2554 – 2555 
 
2554 – 2556 
 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ผู้ ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ
ผู้บญัชาการตํารวจภธูรภาค 9 
ผู้บญัชาการตํารวจภธูรภาค 7 
รองผู้บญัชาการ ผู้บงัคบับญัชา
ตํารวจภธูร ภาค 4 
รองผู้บญัชาการ สํานกังาน
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 
รองผู้บญัชาการ ผู้บงัคบับญัชา
ตํารวจภธูรภาค 8 
ท่ีปรึกษากฎหมาย และการบริหาร 
 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ฟูสนิ อตุสาหกรรมการเหมืองแร่  
(ประเทศไทย) จํากดั   
บริษัท ไทยฮัว้ยางพารา จํากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัท สเตรกา จํากดั (มหาชน)  
สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
 
สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
 
สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
 
บริษัท ปอแก้ว วิศวกรรม จํากดั 
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แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

6. นายช ูเฟ็ง เช 
− กรรมการตรวจสอบ 
− กรรมการอิสระ 

 
 

49 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี Science in Electrical 

Engineering, The Cooper Union, USA 

การอบรม 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

123/2552 IOD 

การอบรมของ IOD ในปี 2559  
-  ไม่มี -  
 

ไม่มี ไม่มี 
 
 
 

2551 – ปัจจบุนั 
 

2548 – ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท มาร์จินอล จํากดั 

7. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรต ิ 
ลวณะมาลย์ 
− กรรมการอิสระ 

 

64 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒัน-บริหาร
ศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียน
นายเรืออากาศ 

การอบรมในปี 2559 
-  ไม่มี -  
 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 
2554 – 2555 
2552 – 2554 
2551 – 2552 

กรรมการอิสระ 
รองผู้บญัชาการทหารอากาศ 
เสนาธิการทหารอากาศ 
รองเสนาธิการทหารอากาศ 
ผู้ ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ 
ฝ่ายยทุธบริการ 

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

8. นายกวินธร อตัถากร 
− กรรมการอิสระ 

 
 
 
 
 
 

42 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

 

ไม่มี ไม่มี 2552 – ปัจจบุนั 
2545 – ปัจจบุนั 
2542 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2553 – 2558 
2549 – 2553 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อาร์ทลงิค์ จํากดั 
มลูนิธิศาสตราจารย์บญุชนะ – ทา่นผู้หญิงแส 
อตัถากร เพ่ือการศกึษาและวิจยั 
บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เอคโค ่360 จํากดั 
บริษัท โอโซน เทคโนโลยี จํากดั 
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แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

 การอบรม 
-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program(DCP) รุ่นท่ี 
123/2552 IOD   

การอบรมในปี 2559  
-  ไม่มี -   

 
 

 
 

 
 
 

9. พล.ต.ต.อิทธิพล  
อิทธิสารรณชยั 
− กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

50 วุฒิการศึกษาการอบรม 
-  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลยัเคนทกักีสเตต สหรัฐอเมริกา 
-  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย

ตํารวจ (นรต. 43) 
การอบรม 
-  หลกัสตูรนกับริหาร การยุติธรรมทางปกครอง

ระดบัสงู (บยป.) รุ่นท่ี 6 
-  หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่น
ท่ี 13 (ปปร.13) สถาบันพระปกเกล้า 

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

การอบรมในปี 2559  
-  ไม่มี -  

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั  
2557 – 2559 
2556 – 2557 
 
2554 – 2556 
 
2552 – 2554  
 
 

กรรมการอิสระ 
ผู้บงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดันครปฐม 
ผู้บงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดันครนายก 
ผู้บงัคบัการอํานวยการ สํานกังาน 
สง่กําลงับํารุง 
รองผู้บงัคบัการ กองบงัคบัการสืบสวน
สอบสวน สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง 
รองผู้บงัคบัการ กองบงัคบัการตรวจคน
เข้าเมือง 5 สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง  

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

10. นายจิรศกัดิ ์ผ่องหทยักลุ 
− กรรมการ 

46 วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การอบรม 
-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
89/2554 IOD 

การอบรมในปี 2559   
-  ไม่มี -  
 

3.66 ไม่มี 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หนา้ 88 

 



แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

11. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย 
− กรรมการ 

 

36 วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
   Imperial College London 
-  ปริญญาตรี  
   สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
   University College London 
การอบรมในปี 2559   
-  ไม่มี -  

0.36 ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั  
2556 – 2559 
 
2553 – 2556 
2552 
2548 – 2551 

กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการ  
รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
Business development 
Strategy, Merger & Acquisitions 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
The Great Room 
Capital H Private Ltd 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
Credit Suisse 
Citigroup 
 

12. นายย ูซงิ ซี 
− กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

33 วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาตรี Business, Marketing and 

Advertising, University of Technology, 
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย   

การอบรมในปี 2559   
-  ไม่มี -  
 

1.94 ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั  
2553 – ปัจจบุนั  
2553 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั    
2550 – ปัจจบุนั
  
 

กรรมการ 
ผู้ ก่อตัง้ และกรรมการ 
ผู้ ก่อตัง้ และกรรมการ 
ผู้ ก่อตัง้ และกรรมการ 
ผู้ ก่อตัง้ และกรรมการ 
ผู้ ก่อตัง้ 
ผู้ ก่อตัง้ และกรรมการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
Campfire  
Providore Global Australia 
Landcorp 
Buildcorp 
Ancardi, Hong Kong  
Wang Kai Development  

13. นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก 
− เลขานกุารบริษัท  
− รองกรรมการผู้จดัการ 

สว่นงานบญัชีและการเงนิ 
− คณะกรรมการพิจารณา

การลงทนุ 

33 วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ     
   มหาวิทยาลยัมหดิล 
-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรม 
-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company 

Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 

14/2016 IOD 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company 

Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 67/2015 

IOD 

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2552 – 2555 
 

รองกรรมการผู้จดัการ  
สว่นงานบญัชีและการเงนิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั 
บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
บริษัท ออสสริิส จํากดั 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หนา้ 89 

 



แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ 
ที่ 

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

14. นางสาวจริยกรณ์  
โสดาธนัยพฒัน์ 
− รองกรรมการผู้จดัการ 

สว่นงานขาย 
 
 

58 วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาตรี สาขาบริหารการจดัการ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 
2550 – 2555 

รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานขาย 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

15. นางสาวกิตมิา  
กฤตยิาโชตปิกรณ์ 
− รองกรรมการผู้จดัการ  

สว่นงานขาย  
 

44 วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
  สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  University Of Baltimore, USA 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจบุนั 
2549 – 2557 
2545 – 2548 

รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานขาย 
ผู้ อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด  
และประชาสมัพนัธ์ แผนกงานโครงการ 
อาคารสงู 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั (มหาชน) 

16. นางสาวขวญัฤดี   
มณีวงศ์วฒันา 
− รองกรรมการผู้จดัการ 

สว่นงานการตลาด 

40 วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาโท Science in Mass 

Communications, Fort Hays State 
University, USA  

-  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต  
    ภาควิชาส่ือสารมวลชน  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั 
 
2549 – 2556 
 

รองกรรมการผู้จดัการ 
สว่นงานการตลาด 
รองผู้ อํานวยการอาวโุส  
ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

17. นายสทุธิณฐั จิตตจิรุงลาภ 
− รองกรรมการผู้จดัการ 

สว่นงานปฏิบตักิาร 

41 วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 

  
 

0.0098 ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 
 
2557 – 2559  
2551 - 2557 

รองกรรมการผู้จดัการ 
สว่นงานปฏิบตักิาร 
ผู้ อํานวยการ สว่นงานบญัชีและการเงิน 
ผู้ อํานวยการ สายงานวางแผนและ
วิเคราะห์ทางการเงิน 

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

ช่ือ - สกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

18. นายวรากร เตชะมนตรีกลุ 
− รองกรรมการผู้จดัการ 

สว่นงานพฒันา 

38 วุฒิการศึกษา 
  - ปริญญาโท  
    สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Savannah 

College of Art and Design, USA 
-  ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2559 - ปัจจบุนั 
 
2557 - 2559 
2555 - 2557 
 
2549 - 2555 

 
 

รองกรรมการผู้จดัการ  
สว่นงานพฒันา 
ผู้ อํานายการ สว่นงานพฒันา 
ผู้ อํานวยการ  
ฝ่ายออกแบบและพฒันาสนิค้า 
Senior Architect 
 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จํากดั (มหาชน) 
 
Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart, 
and Associates Atlanta, GA, USA 

19. น.ส.ภทัรา กนัตะสริิพิทกัษ์ 
- รองกรรมการผู้จดัการ สว่น
งานลงทนุ  
 

33 วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี Commerce, University of 

Melbourne, Australia 

ไม่มี 
 

 

 

 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
2557 – 2559 
 
2555 – 2557 
2550 – 2554  
2549 – 2550 

 

รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานลงทนุ  
รองประธานกรรมการ สว่นงานลงทนุ
และโครงการ 
ผู้บริหาร สว่นงานลงทนุ 
ผู้บริหาร สว่นงานวาณิชธนกิจ 
นกัวิเคราะห์ สว่นงานตลาดทนุ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จํากดั 
 
บริษัท แคปปิตอล แอดไวซอร่ี จํากดั 
บริษัท หลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัท หลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
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เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย 

รายช่ือ บริษัท 
บริษัทย่อย 

LH LWH LWR LURH BCEGCE CER  CGDD CGDDP CGUK1 LSPL HYUK 

1. นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ D            

2. นายสดาวธุ  เตชะอบุล  VD d d d d  d      

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

4. นายจิรศกัดิ์  ผ่องหทยักลุ  d            

5. นายกวินธร  อตัถากร  ID            

6. นายศภุกร  พลกลุ  A, ID            

7. นายช ูเฟ็ง เช  a, ID            

8. พล.ต.ท.วีรพงษ์  ช่ืนภกัดี  a, ID            

9. พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย์ ID            

10. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั  ID            

11. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย d            

12. นายย ูซิง ซี d            

13. นายฉัตรชยั ชอ่ดอกรัก x       d d    

14. นางสาวจริยกรณ์ โสดาธันยพฒัน์ x            

15. นายสทุธิณฐั จิตติจรุงลาภ x      d       

16. นางสาวขวญัฤดี มณีวงศ์วฒันา x            

17. นางสาวกิตมิา กฤติยาโชตปิกรณ์ x            

18. นางสาวภทัรา กนัะสิริพิทกัษ์ x            

19. นายทอมม่ี เตชะอบุล   d d d        

20. นายเฉิง จ่ิงหมิง  d           

21. Mr. Messrs Malcolm Moller         d    

22. Mr. Gilbert Noel         d    

23. Anson Limited          d d d 

24. Cabot Limited          d d d 

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

  A = ประธานกรรมการตรวจสอบ   a = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   x = ผู้บริหาร 
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 LH   =  บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั  

 LWH  =  บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากดั 

 LWR  =  บริษัท แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นท์ จํากดั  

 LURH  =  บริษัท แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จํากดั 

 BCEGCE =  บริษัท บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  

 CER  =  บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จํากดั 

 CGDD  =  บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากดั  

 CGDDP =  บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 CGUK1 =  บริษัท ซีจียเูค 1 จํากดั 

 LSPL   =  บริษัท ลีดดิง้ สคลู พาร์ทเนอร์ชิพ จํากัด 

 HYUK   = บริษัท เอชวายยเูค จํากดั 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวอญัชล ี ศรีววิฒัน์กลุ 

ผู้จดัการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประวตักิารศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี  

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  

   มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 

ประวตักิารทาํงาน 

ปีทีท่าํงาน    บริษัท    ตาํแหน่ง 

ปี 2549 – ปัจจุบนั  บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  ผูจ้ดัการอาวโุส  

สาํนกัตรวจสอบภายใน  

         และเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2549 – 2556  บริษทั เอ – โฮสต ์จาํกดั (บริษทัแกน)   ผูต้รวจสอบภายใน  

(ดาํเนินการในนาม CGD)    และเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2545 – 2549  บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

ปี 2544 – 2545  บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส จาํกดั   พนกังานบญัชี 

ปี 2540 – 2544  เครือเจริญโภคภณัฑ ์    เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

 

ประวตักิารฝึกอบรม 

• ปี 2547 การตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเป็นผูส้อบภายในรับอนุญาตสากล  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

BSI Management Systems 

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

สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
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เอกสารแนบ 4 

 

 

- ไม่ม ี- 

 

 

เอกสารแนบ 4                                                         
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	บริษัทมีการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ จึงจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนหลากหลายทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกตราสารหนี้ต่างๆ เช่น หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนจากการขายคอนโ...
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