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1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 1 

 

 

ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ความตั้งใจของเราคือมอบประสบการณ์ท่ีมีความหมายมากกวา่อสังหาริมทรัพย ์ ความมุ่งมัน่ของเราคือการให้โครงการของเรา

สร้างมาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศ 

1.2 ประวตัคิวามเป็นมาของ CGD   

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2525 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2550 ต่อมาบริษทัเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ในเดือนพฤษภาคม 2553 หลงัจากนั้นบริษทัไดย้า้ยหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยงั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยหุน้ของบริษทัเร่ิมช้ือขายตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

เป็นตน้มา ช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัคือ “CGD”  หมวดธุรกิจของบริษทัคือพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

1.3 พฒันาการทีสํ่าคญั  

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาสรุปได้ดงันี ้   

 

ปี/เดือน เหตุการณ์สําคญั 

2560 

เมษายน 

 

มิถุนายน 

 

 

 

ธนัวาคม 

 

 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํรายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire 

Business Transfer) ของบริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั (“PVL”)  

- บริษทัออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 929,832,727 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ PVL ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่า

ทั้งส้ิน 1,022,816,000 บาท เพ่ือเป็นการชาํระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ PVL แทนการชาํระ

ดว้ยเงินสด 

- บริษทัซ้ือท่ีดินเปล่าพร้อมพฒันา ซ่ึงตั้งอยู่บนถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีรวม 19-0-55.2 ไร่ ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 1,645.87 ลา้นบาท และไดท้าํสัญญาซ้ือท่ีดิน

ในบริเวณดงักล่าวเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 3-3-38.4 ไร่ มูลค่าประมาณ 338.45 ลา้นบาท โดยเม่ือรวมกบัท่ีดินผืน

แรกท่ีซ้ือเขา้มาแลว้จะมีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 22-3-93.6 ไร่ และมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 1,984.32 ลา้นบาท 

2561 

เมษายน  

 

 

 

 

 

 

 

- ท่ีประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ้นประจําปี  2561 ได้อนุมัติการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 

8,966,127,954 บาท เป็น  8,266,127,954 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ ท่ีย ังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 

700,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4” หรือ “CGD-W4”) จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 

หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้  
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1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 2 

 

ปี/เดือน เหตุการณ์สําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ESOP) 

ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้คร้ังท่ี 2 โดยใหจ้ดัสรรแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ

พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยในจาํนวน 40,000,000 หน่วย  

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ไดอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 2,519,225,590 บาท 

จากจํานวน 8,266,127,954 บาท เป็นจํานวน 10,785,353,544 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 

2,519,225,590 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 826,000,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

2) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (CGD-W4) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิม จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุน้ 

3) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 2 ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั 

และ/หรือบริษทัยอ่ย 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561ไดมี้มติอนุมติัให้เลิก

บริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั และบริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัยอ่ย

ทั้ง 2 บริษทัไดย้กเลิกการประกอบกิจการแลว้  

2562 

มกราคม 

 

 

 

เมษายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคคร้ังท่ี 1/2562เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงทุนใน

โครงการโรงเรียนนานาชาติบนท่ีดินขนาด 16 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา บริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

ตาํบลช่องนนทรีย ์อาํเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีเงินลงทุนจาํนวนไม่เกิน 3,742 ลา้นบาท (ไม่

รวมมูลค่าท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั)  

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ได ้อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 826,359,936 

บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,785,353,544 บาท เป็นจาํนวน 9,958,993,608 บาท โดยการตดัหุ้น

สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายออกจาํนวน 826,359,936 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมติั

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 826,000,000 บาท 

จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,958,993,608 บาท เป็นจํานวน 10,784,993,608 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดัตาม

แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) และอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ไดอ้นุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 826,000,000 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

รวมถึงอนุมติัการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ไดอ้นุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 27 และขอ้ 36 

ในเร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทั 

- บริษัทเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ของสํานักงานใหญ่ของบริษัท  มีผลตั้ งแต่วนัท่ี  16 พฤษภาคม 2562โดยมี
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100%1/
 

 

70% 

100% 

 

99.99% 

100%1/
 

 

ปี/เดือน เหตุการณ์สําคญั 

รายละเอียดดงัน้ี 

 เดิ ม  : เล ข ท่ี  898 อ าค ารเพ ลิ น จิต  ท าวเวอ ร์  ชั้ น ท่ี 20 ถน น เพ ลิ น จิต  แ ข วงลุ ม พิ นี  เข ต ป ทุ ม วัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ใหม่ : เลขท่ี  898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้ นท่ี13และ20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

2563 

มกราคม 
 
 
 
 
 
กมุภาพนัธ์ 
 
 
 
 

 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2563 มีมติอนุมตัิให้บริษทัออกและสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงิน

เพ่ิมเติมจาํนวน 2,000,000,000.-(สองพนับาทลา้น) บาท (เม่ือรวมกบัวงเงินเดิมตามมติท่ีประชุมสามญัผู ้

ถือ หุ ้นประจาํปี  2560 แลว้ บ ริษทัจะมีวงเงินส ําห รับการออกและเสนอขายหุ ้นกูท้ั้ ง สิ้นไม ่เกิน 

7,000,000,000.- (เจ็ดพนัลา้น) บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

(Revolving Basis) 

- ท่ีประชุมสามญัวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดอ้นุมติัให้บริษทัออกและสนอขายหุ้นกู ้ใน

วงเงินเพิ่มเติมจาํนวน 2,000,000,000.-(สองพนับาทลา้น) บาท (เม่ือรวมกบัวงเงินเดิมตามมติท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 แลว้ บริษทัจะมีวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ั้ งส้ินไม่เกิน 

7,000,000,000.- (เจ็ดพนัลา้น) บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

(Revolving Basis) 

 

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

โครงสร้างการถือหุน้กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัต่อไปน้ี 
โครงสร้างการถือหุน้กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

1. 1/ไม่รวมการถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทั 

 

 

บรษิทั คนัทรี ่กรุป ดเีวลลอปเมนท จาํกดั )มหาชน(  

 

บรษิทั บซีอีจี ีคนัทรี ่กรุป เอน็จเินยีริง่ จาํกดั 

 

 

บรษิทั แลนดมารค โฮลดิง้ส จาํกดั 

 

บรษิทั ซจีดี ีดจิติอล พารทเนอรส จาํกดั 

(สาธารณรัฐมอริเซียส) 

บรษิทัซจียีเูค  1 จาํกดั 

(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิรนซีย) 

 

 

บรษิทั เจาพระยา เอสเตต เรสซเิดนซ จาํกดั  

 

 

บรษิทัลดีดิง้สคลูพาสเนอรซพิจาํกดั 

(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิรนซีย) 

 

96.45% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัมุ่งท่ีจะเป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยช์ั้นนาํในตลาด และผลิตสินคา้ “ท่ีดีท่ีสุดในกลุ่ม” กลยุทธ์ทางธุรกิจในการ

ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย ์

ธุรกจิการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัพฒันาโครงการดว้ยความสามารถในการทาํกาํไรท่ีเหนือกวา่และ “ดีท่ีสุดในกลุ่ม” โครงการท่ีถูกพฒันามีดงัน้ี 

 

1. โครงการเจ้าพระยาเอสเตท 

เป็นโครงการขนาด 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา (14.2 เอเคอร์)  มีลกัษณะเป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์บบผสมผสาน ตั้งอยูท่ี่

ถนนเจริญกรุง 64 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นท่ีดินริมแม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีเดินทางเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและมีความยาว

ของท่ีดินติดแม่นํ้ าถึง 350 เมตร ท่ีดินของโครงการบริษัทเป็นผูถื้อสิทธิการเช่าระยะยาวจากสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริย ์และไดใ้หเ้ช่าช่วงกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 70) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันา

โครงการ ซ่ึงปัจจุบนัไดท้าํการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อกรมท่ีดินเรียบร้อยแลว้ โครงการประกอบไปดว้ย 

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

2. โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (สินทรัพยท่ี์สร้างการรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง) 

3. โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา (สินทรัพยท่ี์สร้างการรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง) 

การก่อสร้างเร่ิมเม่ือปี 2557 และคาดวา่การก่อสร้างจะแลว้เสร็จปี 2563 

 

2. โครงการพระราม 3 

โครงการขนาด 22 ไร่ 3 งาน 93.6 ตารางวา (9.1 เอเคอร์) เป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์บบผสมผสาน ตั้งอยูบ่นถนนวง

แหวนอุสาหกรรม พระราม 3 กรุงเทพ ทาํเลท่ีตั้งสามารถเขา้ถึงทางด่วนและเครือข่ายขนส่งมวลชนไดโ้ดยง่าย ซ่ึงทาํให้การ

เดินทางสะดวกสบายและเขา้ถึงศูนยก์ลางทางธุรกิจของกรุงเทพไดภ้ายใน 15 นาที โครงการประกอบไปดว้ย  

1. อาคารท่ีอยูอ่าศยั (สินทรัพยเ์พ่ือขาย) 

2. โรงเรียนนานาชาติชั้นนาํ (สินทรัพยท่ี์สร้างการรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง) 

การก่อสร้างเร่ิมเม่ือปี 2563 และคาดวา่การก่อสร้างจะแลว้เสร็จปี 2566 

 

3. โครงการฉะเชิงเทรา 

โครงการขนาด 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา (31.2 เอเคอร์) เป็นโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์บบผสมผสาน ตั้งอยูใ่นจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นโครงการเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economy) ในภูมิภาคตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของ 50

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซ่ึงจะเป็นศูนยก์ลางด้านสินคา้

อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทย โครงการได้ถูกออกแบบมาให้ตรงกับการประกาศของทางการ

เก่ียวกบั 5 0โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ - ระยอง และความผนัผวนของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติใน

ภูมิภาคน้ี ทั้งน้ีรายละเอียดของโครงการอยูร่ะหวา่งพฒันา 
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4. โครงการ18อลิเีม้นท์ ศรีนครินทร์18  

โครงการขนาด 13 ไร่ 89 ตารางวา (5.23 เอเคอร์)ซ่ึงเป็นคอนโดมิเน่ียมสูงแปดชั้น มีทั้ งหมด 7 อาคาร ห้องชุด 1 - 2 ห้องนอน 

จาํนวน 1,059 หอ้ง พ้ืนท่ีขายทั้งหมด 45,000 ตารางเมตร โครงการตั้งอยูบ่นถนนศรีนครินทร์และอยูต่รงขา้มห้างสรรพสินคา้ซี

คอนสแควร์ โครงการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งมากมายอาทิเช่นสระวา่ยนํ้ าขนาดใหญ่ หอ้งออกกาํลงักาย สวนขนาดใหญ่

และร้านคา้  

การก่อสร้างโครงการไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ และไดข้ายหมดและปิดโครงการแลว้ในปี 2561 

ธุรกจิการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

มุ่งการลงทุนไปท่ีโอกาสทางธุรกิจนอกตลาดซ่ึงเขา้ถึงไดย้ากและมีศกัยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 

1. โครงการ Ovingdean 

โครงการเป็น อาคาร และส่ิงปลูกสร้างขนาด 881,654 ตารางฟุตซ่ึงปัจจุบนัมีผูเ้ช่าทรัพยสิ์นดงักล่าวเพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา 

บริษทัท่ีเขา้ลงทุนคือบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ซีจียเูค 1 ไดเ้ขา้ลงทุนใน 

Ovingdean Hall ตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศสหราชอาณาจกัร ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวมี

สัญญาเช่าระยะยาวกบัผูเ้ช่าเพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการศึกษา ทรัพยสิ์นประกอบไปดว้ย อาคารซ่ึงเป็นอาคารสํานักงาน ท่ีพกั 

อาคารเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สญัญาเช่ามีอายคุงเหลือประมาณ 13 ปี สัญญาเช่าส้ินสุดปี 

2575 มีอตัราเช่า 100% 

 

2. โครงการ Anchorage Point 

บริษทั ไดล้งทุนใน อาคารศูนยข์อ้มูล (Data Center) ตั้งอยูท่ี่เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร ผา่นการจดัตั้งบริษทั เอพี

ยเูค จาํกดั ซ่ึงอาคารศูนยข์อ้มูลดงักล่าวมีสญัญาเช่าระยะยาว โดยมีอตัราการเช่า 100% และเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 บริษทัมี

มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ใหจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เอพียเูค จาํกดั ใหแ้ก่กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย ์เอ็มเอฟซี อินดสัเตรียล ซ่ึงเป็นกองทรัสตเ์พ่ือการลงุทนในอสังหาริมทรัพยก์องแรกของประเทศไทยท่ีมี

สินทรัพยอ์ยูใ่นต่างประเทศ ซ่ึงแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 และกองทรัสตไ์ดมี้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นวนัแรกเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 

 

สินทรัพย์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมุ่งเนน้การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และมีกลยทุธ์การลงทุนในสินทรัพยส์องประเภทซ่ึงทางกลุ่ม

ไดป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์ว้ยพอร์ตโฟลิโอท่ีสมดุลระหวา่งสินทรัพยเ์พ่ือขายและสินทรัพยท่ี์สร้างการรับรู้รายได้

อยา่งต่อเน่ือง 

 

สินทรัพย์ทีส่ร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเน่ือง 

สินทรัพยป์ระเภทน้ีสร้างการรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
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1. โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 

รายละเอียดโครงการ 

บริษทั บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยท่ี์สร้างการรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

พ้ืนท่ี 10 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา (4.2 เอเคอร์) 

ประเภท โรงแรมระดบัซุปเปอร์ลกัชวัร่ี 

ท่ีตั้ง ถนนเจริญกรุง 64  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนหอ้งพกั 101 หอ้งสวที 

จุดเด่นโครงการ - โรงแรมระดบัซุปเปอร์ลกัชวัร่ีท่ีมีแต่หอ้งสวทีทั้งหมดและทุกหอ้งสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ

แม่นํ้ าเจา้พระยาไดเ้ป็นอยา่งดี 

- เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพฯ ท่ีมีวลิล่าติดริมแม่นํ้ าเจา้พระยา 

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้ งเน้นการตกแต่งภายในท่ี

หรูหรา และใหค้วามเป็นส่วนตวัแก่ผูเ้ขา้พกัอยา่งสูงสุด 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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2. โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจ้าพระยา 

รายละเอียดโครงการ 

บริษทั บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยท่ี์สร้างการรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

พ้ืนท่ี 22 ไร่ (9 เอเคอร์) 

ประเภท โรงแรมสไตลรี์สอร์ทใจกลางเมือง 

ท่ีตั้ง ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนหอ้งพกั 299 หอ้ง 

จุดเด่นโครงการ - การออกแบบและตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ทซ่ึงมีสวนท่ีออกแบบให้มีลกัษณะต่างกัน

หลายรูปแบบ 

- โรงแรมมีพ้ืนท่ีประมาณ 22 ไร่ (9 เอเคอร์) และมีหนา้กวา้งติดริมแม่นํ้ าเจา้พระยาถึง 200 เมตร 

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ทันสมยั และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายในท่ี

หรูหรา และใช้วสัดุท่ีมีคุณภาพสูง การจัดวางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีการใช้งานพ้ืนท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- ห้องแกรนด์ บอลรูมท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,400 ตารางเมตร ซ่ึงจะเป็นห้องจดัเล้ียงริมนํ้ าขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 

 

3. โรงเรียนนานาชาต ิทีพ่ระรามสาม 

รายละเอียดโครงการ 

บริษทั บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยท่ี์สร้างการรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

พ้ืนท่ี 16 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา 

ประเภท โรงเรียนนานาชาติชั้นนาํ 

ท่ีตั้ง ถนนพระรามสาม วงแหวนอุสาหกรรม เขตช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนนกัเรียนสูงสุด 1,750 คน 
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สินทรัพย์เพ่ือขาย 

บริษทัวางตาํแหน่ง “สินทรัพยเ์พ่ือขาย” ดว้ยเอกลกัษณ์โครงการ “ดีท่ีสุดในกลุ่ม (Best in Class)” และ “ความสามารถในการ

สร้างผลกาํไรท่ีเหนือกวา่” และสินทรัพยเ์พ่ือขายทาํใหก้ารพฒันาโครงการไม่เพียงแค่สร้างรายไดท่ี้สูงกวา่แต่ทาํใหบ้ริษทัเป็น

บริษทัอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะ 

1. โฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจ้าพระยา 

รายละเอียดโครงการ 

บริษทั บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยเ์พ่ือขาย 

ประเภท ท่ีอยูอ่าศยั 

ท่ีตั้ง ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดโครงการ  อาคารชุดพกัอาศยัสูง 73 ชั้น จาํนวน 366 ยนิูต โดยคาดวา่จะแบ่งเป็น 

i. หอ้งพกัแบบ 1 หอ้งนอน จาํนวน 38 ยนิูต  

ii. หอ้งพกัแบบ 2 หอ้งนอน จาํนวน 235 ยนิูต  

iii. หอ้งพกัแบบ 3 หอ้งนอน จาํนวน 55 ยนิูต  

ส่วนท่ีเหลือเป็น หอ้งพกัแบบ 4-5 หอ้งนอน และเพน้ทเ์ฮาส์ รวมจาํนวน 38 ยนิูต  

จุดเด่นโครงการ - โครงการระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวร่ีท่ีมีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับ

นานาชาติ  

- ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีมีศกัยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นท่ีดินติดแม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นท่ีดินติดริม

แม่นํ้ าขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถหาท่ีดินในขนาดและทาํเลใกลเ้คียงกนัได้ อีกทั้งยงัใกลก้บัสถานี

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถานีสะพานตากสิน เพียง 800 เมตรและอยูห่่างจากจุดข้ึนลงทาง

ด่วนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ทนัสมยั และสวยงาม รวมทั้งเนน้การตกแต่งภายในท่ีหรูหรา 

และใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพสูง การจดัวางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีการใชง้านพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ผูอ้ยูอ่าศยัสามารถรับบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการท่ีอยูใ่กลเ้คียงได ้

- มีการบริหารงานโดยนกับริหารงานมืออาชีพ ซ่ึงเป็นเครือโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 

พ้ืนท่ีขาย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ีย ประมาณ 330,000 บาทต่อตารางเมตร 

มูลค่าโครงการ ประมาณ 21,000 ลา้นบาท  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

การก่อสร้าง คาดวา่แลว้เสร็จในปี 2563 
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2. โครงการทีอ่ยู่อาศัยแนวสูงทีพ่ระราม 3 
 

รายละเอียดโครงการ 

บริษทั บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยเ์พ่ือขาย 

ประเภท ท่ีอยูอ่าศยั 

ท่ีตั้ง ถนนพระรามสาม-วงแหวนอุสาหกรรม เขตช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดโครงการ อาคารท่ีอยูอ่าศยั (รายละเอียดอ่ืนๆอยูร่ะหวา่งการพฒันา) 

การก่อสร้าง การก่อสร้างเร่ิมในปี 2563 คาดวา่แลว้เสร็จในปี 2566 

 

3. โครงการอลิเีม้นท์ ศรีนครินทร์ 

รายละเอียดโครงการ 

บริษทั บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยเ์พ่ือขาย 

ประเภท ท่ีอยูอ่าศยั 

ท่ีตั้ง ซอยสุภาพงษ ์1 แยก 6 (ศรีนครินทร์ 40) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

พ้ืนท่ี 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 กลุ่มครอบครัวท่ีมีรายไดร้ะดบัล่างถึงปานกลาง รายรับรวมต่อเดือน 35,000 บาท ข้ึนไป  

ราคาขายเฉล่ีย ประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร 

มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,700 ลา้นบาท 

ระยะเวลาดาํเนินการ การก่อสร้างโครงการไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ และไดข้ายหมดและปิดโครงการแลว้ในปี 2561 
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4. โครงการ Ovingdean 

รายละเอียดโครงการ 

บริษทั บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยเ์พ่ือขาย 

ประเภท ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เมืองไบรตนั ประเทศสหราชอาณาจกัร 

พ้ืนท่ีใหเ้ช่า 881,654 ตารางฟตุ 

รายละเอียดโครงการ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้างซ่ึงปัจจุบันมีผู ้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพ่ือประกอบธุรกิจด้าน

การศึกษา 

อตัราการเช่า 100% 

ระยะเวลาสญัญาเช่า สญัญาเช่าส้ินสุดปี 2575 

5. โครงการ Anchorage Point 

รายละเอียดโครงการ 

บริษทั บริษทั เอพียเูค จาํกดั 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยเ์พ่ือขาย 

ประเภท อาคารศูนยข์อ้มูล (Data Center) 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร 

สถานะ สัญญาเช่าระยะยาวส้ินสุดสัญญาในปี 2576 โดยมีอัตราการเช่า 100% และเม่ือวนัท่ี 21 

สิงหาคม 2558 บริษัทมีมติท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ให้จําหน่ายเงินลงทุน

ทั้งหมดในบริษทั เอพียเูค จาํกดั ให้แก่กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เอ็มเอฟซี 

อินดสัเตรียล ซ่ึงเป็นกองทรัสตเ์พ่ือการลงุทนในอสงัหาริมทรัพยก์องแรกของประเทศไทยท่ีมี

สินทรัพยอ์ยูใ่นต่างประเทศ ซ่ึงแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 และกองทรัสตไ์ดมี้การซ้ือ

ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 
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โครงสร้างรายได้   

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย 

รายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ดาํเนินการโดย สําหรับปี 
2560 

สําหรับปี 
2561 

สําหรับปี 
2562 

จาํนวน ร้อย
ละ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด บริษทั 
LH 

908.59 
- 

82.03 
- 

244.06 
- 

66.03 
- 

7.79 
404.61 

0.82 
42.54 

รายไดค้่านายหนา้ บริษทั 1.06 0.10 0.47 0.13 - - 

รายไดค้่าเช่าจากอสงัริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน CGUK1 52.51 4.74 51.39 13.9 47.36 4.98 

รายไดด้อกเบ้ีย บริษทั 3.15 0.28 5.22 1.41 3.56 0.37 
 LH 1.90 0.17 1.53 0.50 1.33 0.14 
 LURH 0.18 0.02 - - - - 
 LWR 0.18 0.02 - - - - 
 LWH 0.17 0.02 - - - - 
 CER 0.12 0.01 0.12 0.42 0.28 0.03 
 CGUK1 

BCE 
0.03 

- 
- 
- 

0.08 
1.86 

0.02 
0.03 

0.18 
1.91 

0.02 
0.20 

รายไดเ้งินปันผล บริษทั 4.24 0.38 5.36 1.45 - - 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ
อสงัหาริมทรัพย ์

เพ่ือการลงทุน 

 
CGUK1 

4.35 0.39 - - - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน บริษทั (0.19) (0.02) 43.22 11.69 (129.45) (13.61) 
 LH 125.03 11.29 8.1 2.19 601.53 63.25 
 CGDDP - - (0.01) (0.00) 0.10 0.01 
 BCE - - (0.14) (0.04) (3.47) (0.36) 
 CGUK1 - - - - (0.01) (0.00) 
 HK 0.02 - - - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว บริษทั - - - - 2.20 0.23 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว บริษทั - - 0.50 0.14 - - 

รายไดอ่ื้น บริษทั 1.98 0.18 0.77 0.21 0.66 0.07 
 LH 4.32 0.39 7.11 1.92 11.22 1.18 
 BCE - - - - 1.13 0.12 

รวมรายได้  1,107.64 100.00 369.64 100.00 951.08 100.0 
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โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยแยกตามสายผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 

 

รายได้  
(หน่วย : ล้านบาท) 

สําหรับปี 
2560 

สําหรับปี 
2561 

สําหรับปี 
2562 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 908.59 82.03 244.06 66.03 412.40 43.36 

รายไดค้่านายหนา้ 1.06 0.10 0.47 0.13 - - 

รายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 52.51 4.74 51.39 13.9 47.36 4.98 

รายไดด้อกเบ้ีย 5.73 0.52 8.82 2.39 7.27 0.76 

รายไดเ้งินปันผล 4.24 0.38 5.36 1.45 - - 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุน 4.35 0.39 - - 

- - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 124.86 11.27 51.16 13.84 468.70 49.29 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - - - - 2.20 0.23 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว - - 0.50 0.14 - - 

รายไดอ่ื้น 6.30 0.57 7.87 2.13 13.15 1.38 

รวมรายได ้ 1,107.64 100.00 369.64 100.00 951.08 100.00 
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

ลกัษณะการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ อาคารชุดท่ีอยูอ่าศยั/คอนโดมีเนียม และ โรงแรม ดงัน้ี 

2.3.1 การตลาด 

อาคารชุดทีอ่ยู่อาศัย  

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา  

โครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเป็นคอนโดมิเนียมระดบัระดบัซุปเปอร์ลกัซ์ชวัร่ี ตั้งอยู ่ 

ใจกลางเมือง ริมแม่นํ้ าเจ้าพระยา ขนาบขา้งดว้ยโรงแรมหรูระดบั 5 ดาวสองโรงแรม คือ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และ                

โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติฐานะและรสนิยมสูง 

ช่ืนชอบในการออกแบบท่ีทนัสมยั รวมไปถึงกลุ่มนกัลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีตอ้งการลงทุนในระยะยาว โดยการ

ซ้ือเพ่ือใหเ้ช่าต่อหรือขายต่อในภายหลงั  

ข. นโยบายราคา 

บริษทัจะกาํหนดราคาขายอสงัหาริมทรัพยต์ามราคาตลาด เทียบเคียงกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงและ

เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการพฒันาโครงการ โดยการเปล่ียนแปลงของราคาข้ึนกบัปัจจยัและภาวะตลาดและตน้ทุนการก่อสร้าง

เป็นสาํคญั  



 

แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 14 

 

ค. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

โครงการเจา้พระยา เอสเตท 

เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพและประสบความสําเร็จในการดาํเนินงานของโครงการ บริษทัมีการวางแผนการ

จาํหน่ายในหลายช่องทางดงัต่อไปน้ี 

(ก) ร่วมงานกบับริษทัตวัแทนขายอสังหาริมทรัพยช์ั้นนาํท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณภาพซ่ึงมีความเขา้ใจตลาดคอนโดหรู

ทั้งภายในและต่างประเทศ 

(ข) ครอบครัวเตชะอุบลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทั เป็นท่ีรู้จกัในแวดวงสงัคมทาํใหมี้เครือข่ายและ

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัทั้งบุคคลสาํคญัทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคซ่ึงกลุ่มคนดงักล่าวสามารถเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมี

ศกัยภาพของโครงการ 

(ค) บริษทัมีแผนท่ีจะทาํการตลาดและร่วมมือทางธุรกิจกบัธนาคาร ลกัชวัรีแบรนด์ และเครือข่ายทางธุรกิจชั้นนาํต่างๆ 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหโ้ครงการเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากข้ึน 

 

โรงแรม 

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้หลกัของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ คือ ลูกคา้ระดบับนท่ีพกัในห้องสวทีของโรงแรมต่างๆ (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 กลุ่มหลักได้แก่ นักธุรกิจ และนักท่องเท่ียว คาดว่าสัดส่วนของ

นกัท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 60 ของลูกคา้ทั้งหมดเช่นเดียวกนั 

ข. นโยบายราคา 

การกาํหนดราคาค่าห้องพกัและงานบริการ จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัหลายดา้น เช่น ตน้ทุนการดาํเนินการ ฤดูกาล 

และราคาตลาดของคู่แข่ง เน่ืองจากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เป็น โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ท่ีมีแต่ห้องพกัแบบสวีททั้งหมด

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โรงแรมคาดว่าราคาค่าห้องพกัและงานบริการจะสูงกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งซ่ึงเป็น

โรงแรมชั้นนาํระดบั 5 ดาวอ่ืนๆ ในกรุงเทพฯ แต่จะอยูใ่นระดบัราคาเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะราคาหอ้งสวทีของโรงแรม

คู่แข่ง ซ่ึงคาดวา่จะมีอตัราค่าหอ้งพกัรายวนัเฉล่ียอยูท่ี่ 20,200 บาท 

ส่วนโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คาดว่าจะตั้ งราคาในระดับ

เดียวกันกับคู่แข่งในตลาด โดยมีอตัราค่าห้องพกัรายวนัเฉล่ียอยู่ท่ี 11,200 บาท อย่างไรก็ตามในช่วงเปิดตวัโรงแรมอาจมีการ

นาํเสนอราคาพิเศษเพ่ือช่วยในการประชาสมัพนัธ์และการตลาด   

ค. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายจะประกอบไปดว้ย การขายตรงโดยทีมขายของโรงแรม การขายผา่นตวัแทนทั้งในและต่างประเทศ การขาย

และสาํรองหอ้งพกัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการออกโรดโชวง์านใหญ่ๆ ของโลก 
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2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน 

อาคารชุดทีอ่ยู่อาศัย 

อุตสาหกรรมอาคารชุดท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพในปีท่ีผ่านมาถือเป็นปีท่ีมีความท้าทายอย่างมาก สืบเน่ืองจากปัจจัย

ภายนอก อาทิเช่น เศรษฐกิจไทย ภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก การอ่อนตวัของค่าเงินหยวน รวมถึงมาตรการของธนาคาร

แห่งประเทศไทยในการจาํกดัเพดานวงเงินสินเช่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยั ทั้งน้ีโครงการท่ีอยู่อาศยัตอ้งหาจุดขายและทาํการตลาดเพ่ือ

เสาะหาลูกคา้ท่ีให้ความสนใจกบัสินคา้ของบริษทั ดงันั้นโครงการท่ีอยูอ่าศยัจึงให้ความสาํคญักบัเร่ืองตาํแหน่งท่ีตั้งโครงการ 

ราคาขายท่ีเหมาะสม คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง ส่ิงอาํนวยความสะดวกและจุดเด่นอ่ืนๆของโครงการเพ่ือดึงดูดลูกคา้ 

2.3.3 ภาวะการแข่งขนัและและจุดเด่น 

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 สภาพตลาดโดยรวมของคอนโดมิเนียมหรูมีความคึกคกัและเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง แต่มีจาํนวนดีเวลลอปเปอร์นอ้ยรายท่ีสามารถพฒันาคอนโดมิเนียมระดบัลกัชวัรีไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

2.4 การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ก. ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ 
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ข. การสรรหาทีด่นิเพ่ือการพฒันา 

บริษทัจะพิจารณาหาท่ีดินเพ่ือการพฒันาโดยการมองหาท่ีดินท่ีมีตน้ทุนตํ่า และมีศกัยภาพในการพฒันาในอนาคต 

โดยบริษทัมีแนวทางท่ีหลากหลายในการจดัหาท่ีดิน เช่น บริษทัเป็นผูติ้ดต่อกบัเจา้ของท่ีดินดว้ยตวัเอง ซ่ึงจะมีแหล่งท่ีมาจาก    

ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินโดยตรง  และบริษทัยงัมีช่องทางจากการเสนอขายจากตวัแทนขายท่ีดินใหก้บับริษทัเป็นระยะๆ บริษทัจะ

คดัเลือกจดัซ้ือตามคุณสมบติัของท่ีดินท่ีบริษทัตอ้งการ เปรียบเทียบกบัราคาท่ีดินแปลงอ่ืนๆ ทั้งน้ี ท่ีดินท่ีผา่นการคดัเลือกจะถูก

นาํเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก่อนการลงทุนทุกคร้ัง 

ค. การคดัเลือกผู้รับเหมา 

เน่ืองจากโครงการเจา้พระยา เอสเตท ของบริษทัเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และเนน้ในดา้นคุณภาพเป็นอย่างมาก

ดังนั้ น บริษัทจึงคัดเลือกผู ้รับเหมาจากบริษัทก่อสร้างชั้ นนํา โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู ้รับเหมาประกอบด้วย 

ความสามารถทางดา้นเทคนิค วิธีการดาํเนินงานก่อสร้างท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความ

ชาํนาญ และช่ือเสียงท่ีไวว้างใจได้ในการส่งมอบงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาและงบประมาณท่ีกาํหนด รวมทั้ ง

ผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บเลือกจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีแหล่งเงินทุนสนบัสนุนท่ีมัน่คง นอกเหนือจากนั้นบริษทั

ไดจ้ดัจา้งท่ีปรึกษาในการก่อสร้างชั้นนาํเพ่ือควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบโครงการ เพ่ือให้โครงการของบริษทั เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณภาพและเสร็จสมบูรณ์ตามกาํหนดการส่งมอบงาน   

ทั้งน้ี บริษทัไดค้ดัเลือกผูรั้บเหมาหลกัสําหรับโครงการเจา้พระยา เอสเตท แลว้ ไดแ้ก่ บริษทั บีซีอีจีไทย อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของกลุ่ม BCEG บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

และมีสาขาอยูใ่นหลายประเทศ โดยมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

ง. การจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

หลงัจากทาํการเซ็นสัญญาการก่อสร้าง ผูรั้บเหมาหลกัของโครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหาวสัดุก่อสร้าง     

ซ่ึงในการเซ็นสัญญาเป็นแบบกาํหนดราคาเหมารวมเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนวสัดุก่อสร้างท่ีจะเกิด

ข้ึนกบับริษทั โดยจะมีการระบุมาตรฐานของวสัดุอุปกรณ์ไวล่้วงหนา้ ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้ไดม้าตรฐานทั้ง

ตามขอ้กาํหนดการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพท่ีตั้งไว ้อีกทั้งผูรั้บเหมาจะเป็นผูรั้บความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของราคา

สินคา้ทั้งหมด  

อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจมีการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์บางส่วนท่ีมีรายละเอียดเป็นพิเศษ ซ่ึงบริษทัจะมีความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้โดยคิดเป็นมูลค่าของวสัดุอุปกรณ์ท่ีคาดวา่จะจดัซ้ือเอง แต่ก็เป็นเพียงส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัมูลค่า

ของโครงการ    

จ. การคดัเลือกผู้บริหารโรงแรม 

บริษทัคดัเลือกผูบ้ริหารโรงแรมโดยคาํนึงถึงจุดยืนทางการตลาดและความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงแรมของบริษทั    

โดยจะพิจารณาเครือโรงแรมระดับโลกซ่ึงมีเครือข่ายลูกคา้ท่ีกวา้งขวาง และเป็นเครือขนาดใหญ่ท่ีมีโรงแรมในเครือมาก       

โดยจะใหค้วามสาํคญักบัเครือโรงแรมท่ีมีความโดดเด่นในเมืองใหญ่ทัว่โลก 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษัทใหค้วามสาํคญัในการบรหิารความเสีย่งในปัจจยัต่างๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างมีนยัสาํคญั ใหส้ามารถ

ควบคมุและอยูใ่นระดบัท่ีบรษัิทสามารถยอมรบัได ้ทัง้นีปั้จจยัความเสีย่งหลกัสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเน่ืองในการรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากบริษัทเริม่ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัยต์ัง้แต่ปี 2553 ซึ่งมีการรบัรูร้ายไดจ้ากสินทรพัยเ์พ่ือขายและ

สนิทรพัยท่ี์สรา้งการรบัรูร้ายไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง ปัจจบุนัมีรายไดห้ลกัจากสนิทรพัยเ์พ่ือขายไดแ้ก่ โครงการอิลเีมน้ท ์ศรนีครนิทร ์ท่ีปัจจบุนัได้

ทาํการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริ่มทยอยรบัรูร้ายไดต้ัง้แต่ปี 2556 และ โครงการโฟรซ์ีซั่นส ์ไพรเวท เรสซิเดน้ซ ์กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจา้พระยา 

ท่ีจะทาํการก่อสรา้งใกลแ้ลว้เสรจ็และเริ่มรบัรูร้ายไดต้ัง้แตไ่ตรมาศ 4 ปี 2562 เป็นตน้ไป นอกจากนัน้บรษัิทยงัมีค่าเช่าจากจากโครงการ 

Ovingdean Hall School ระหวา่งท่ียงัไมร่บัรูร้ายไดจ้ากการขาย สว่นรายไดจ้ากสินทรพัยท่ี์สรา้งการรบัรูร้ายไดอ้ย่างตอ่เน่ืองนัน้ตัง้แต่ปี 

2563 เป็นตน้ไปบรษัิทจะมีรายไดจ้ากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และ โรงแรมโฟรซ์ีซั่นส ์กรุงเทพ ณ แมน่ํา้เจา้พระยา ซึง่จะแลว้เสรจ็และ

เปิดดาํเนินการในปี 2563 

 

จากโครงการท่ีดาํเนินอยูข่า้งตน้นัน้ ท่ีผา่นมาอาจสง่ผลใหก้ารรบัรูร้ายไดข้องบรษัิทไมต่อ่เน่ืองในระยะสัน้ แตท่ัง้นีใ้นปี 

2563 เป็นตน้ไปทางบริษัทจะมีรายไดจ้ากสนิทรพัยเ์พ่ือขาย ซึ่งหลกัๆมาจากการโอนโครงการโฟรซ์ีซั่นส ์ไพรเวท เรสซิเดน้ซ ์กรุงเทพ ณ 

แม่นํา้เจา้พระยาและทางบริษัทจะเรง่ทาํการเปิดโครงการสนิทรพัยเ์พ่ือขาย เพ่ือความต่อเน่ืองของการรบัรูร้ายได ้อีกทัง้ยงัมีแผนท่ีจะ

เสาะหาเพ่ือพฒันาโครงการสนิทรพัยเ์พ่ือขาย ในอนาคตอยา่งตอ่เน่ือง สว่นสนิทรพัยท่ี์สรา้งการรบัรูร้ายไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองนัน้ ตัง้แตปี่ 2563

เป็นตน้ไปบริษัทจะมีรายไดห้ลกัจากโรงแรมทัง้2โรงแรมและยงัจะเสาะแสวงหาการลงทนุในโครงการในรูปแบบนีเ้พ่ือสรา้งรายไดอ้ย่าง

ตอ่เน่ืองอีกดว้ย 

 

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ 

ธุรกิจหลกัของบริษัทคือพฒันาและลงทุนโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแลว้ไม่ไดร้บั

ผลตอบแทนตามท่ีคาดการณไ์ว ้ดงันัน้บริษัทจึงสรรหาโครงการท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมแก่บริษัทและมีผลตอบแทนท่ีดี เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

โครงการดงักลา่ว บริษัทจึงมีนโยบายในการพิจารณาลงทนุท่ีเขม้งวด มีการจดัทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอย่างเครง่ครดั 

พิจารณาถึงผลตอบแทน ความเสีย่งในดา้นต่างๆ ตอ้งมีการทาํ Due Diligence อยา่งละเอียด มีการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญในดา้นตา่งๆ เช่น                     

ท่ีปรกึษาดา้นกฎหมาย ท่ีปรกึษาดา้นการเงิน ท่ีปรกึษาดา้นการตลาด เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูประกอบการตดัสินใจในการลงทนุไดอ้ย่าง

เพียงพอ นอกจากนัน้ยงัมีการกาํหนดแผนการดาํเนินงานไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งในการกาํหนดแผนงานนัน้ไดค้าํนึงถึงปัจจยัภายนอกท่ีอาจ

สง่ผลใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตามแผนงานและหนทางแกไ้ข อีกทัง้ยงัมีแผนงานในการติดตามผลการดาํเนินนานอย่างสมํ่าเสมอและ

เป็นระบบ  

ทัง้นีโ้ครงการต่างๆ ท่ีจะดาํเนินการลงทุนนัน้จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี รวมถึงผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการของบรษัิท ท่ีมีความรู ้ความเช่ียวชาญเพ่ือใหม้ั่นใจวา่โครงการนัน้ๆ เป็นการลงทนุท่ีเหมาะสมแก่บรษัิท 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 

ในการก่อสรา้งโครงการอสงัหาริมทรพัยน์ั้น การควบคุมตน้ทุนก่อสรา้งเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสาํคัญท่ีจะส่งผลต่อ

ผลตอบแทนของโครงการ วสัดุก่อสรา้งนัน้เป็นตน้ทนุหลกัท่ีสาํคญั โดยค่าก่อสรา้งมกัมีความเปลี่ยนแปลงไปมา โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา 

กระทรวงพาณิชย ์รายงานวา่ดชันีรวมวสัดกุ่อสรา้งในปี 2562 มีจาํนวน 106.6 ปรบัตวัลดลง 1.2%จากดชันีจาํนวน 107.9 ในปี 2561  

ดชันีรวมวสัดกุ่อสรา้ง 

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ดชันี 110 111 111.8 106.1 103.2 105.2 107.9 106.6 

% การเปลีย่นแปลงตอ่ปี 3.5% 0.9% 0.7% -5.1% -2.7% 1.9% 2.6% -1.2% 

 

 

 

แหล่งขอ้มูล กระทรวงพาณชิย ์

อย่างไรก็ดี บรษัิทมีการจดัทาํประมาณการคา่ก่อสรา้งของโครงการไวแ้ลว้อยา่งละเอียด เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค่าก่อสรา้งท่ี

ใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสดุตัง้แต่เริม่โครงการ และเพ่ือสามารถกาํหนดราคาคา่ก่อสรา้งรวมไวก้บัสญัญาวา่จา้งรบัเหมาก่อสรา้ง สาํหรบั

วสัดกุ่อสรา้งบางรายการซึ่งบริษัทจดัหาเองจะมีการเปรียบเทียบราคาจากผูจ้าํหน่ายหลายราย และกาํหนดราคาซือ้ขายคงท่ี ณ วนัทาํ

สญัญา เพ่ือใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุ ดงันัน้ ทาํใหต้ลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการแตล่ะโครงการ บริษัทไม่ตอ้งรบัความเสี่ยงจาก

ความผนัผวนดงักลา่ว  

2.2 ความเสี่ยงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ 

บรษัิทมีการทาํประมาณการ การขายหอ้งชดุของโครงการคอนโดมีเนียม และกาํหนดราคาหอ้งพกัรวมถึงยอดเขา้พกั

ของโรงแรมทัง้สองไว ้แต่หากบริษัทไม่สามารถขายโครงการและหอ้งพกัไดจ้าํนวนหรือราคาตามท่ีคาดการณไ์วอ้าจจะสง่ผลต่อผลการ

ดาํเนินงานของโครงการและผลกาํไรของบรษัิทได ้
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ถึงแมท่ี้ผา่นมาบริษัทยงัไมม่ีโครงการใดท่ีมียอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการอย่างมีนยัสาํคญั แตด่ว้ยตระหนกัถึง

ความเสีย่งนีบ้รษัิทไดก้าํหนดแผนการขายโดยมทีีมงานท่ีประสบการณแ์ละมคีวามเช่ียวชาญในธุรกิจนัน้ๆ อีกทัง้ยงัมีการวางแผนการขาย

โดยคาํนงึถึงผลกระทบต่างๆ อีกทัง้ในกระบวนการขายไดจ้ดัหาหลายช่องทางเพ่ือบรรลยุอดขายตามท่ีไดต้ัง้ไว ้อาทิเช่นไดจ้ดัหาบรษัิทท่ี

เป็นนายหนา้ทางดา้นการขายอสงัหาริมทรพัยท่ี์มีความเช่ียวชาญสงูและมีเครือข่ายลกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศ ดงันัน้ทางบริษัทจึงมี

ความมั่นใจว่าจะสามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้บริษัทยงัมีการติดตามผลการดาํเนินการอย่างใกลชิ้ด มีการวิเคราะห์

สถานการณอ์ย่างต่อเน่ือง และมีนโยบายในการปรบัเปลี่ยนแผนการขายใหเ้หมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในเวลานัน้ๆอย่างทนัท่วงที ท่ี

ผา่นมาบรษัิทยงัไมม่ีโครงการใดท่ีมียอดขายไมเ่ป็นไปตามประมาณการอยา่งมีนยัสาํคญั 

ในส่วนของยอดเขา้พักของโรงแรมนัน้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถหาลูกคา้เขา้มาพักไดต้ามประมาณการ

เน่ืองจากโรงแรมแตล่ะแหง่มกีารออกแบบและกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้กลุม่เปา้หมายเป็นอยา่งด ีโดยท่ีไดร้บัการปรกึษาจากทีม

โรงแรมทัง้สองแหง่ ท่ีมีประสปการณย์าวนานและมีความเช่ียวชาญในตลาดโรงแรมสงู ประกอบกบัเครอืโรงแรมทัง้สองแหง่มีศกัยภาพใน

การบรหิารโรงแรมสงูและมีฐานลกูคา้ท่ีแข็งแกรง่ ซึง่จะเป็นสว่นสนบัสนนุใหก้ารเขา้พกัเป็นไปตามประมาณการท่ีบรษัิทคาดการณไ์วไ้ด ้ 

2.3 ความเสี่ยงด้านธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เน่ืองจากธุรกิจประเภทโรงแรมมีความสมัพนัธก์ับจาํนวนของนกัท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศ ดงันัน้จึงมีปัจจัย

ความเสีย่งจากภายนอกท่ีทาํใหเ้กิดความผนัผวนของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิท เช่น การ

ก่อการรา้ย การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลนั ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่สงบภายในประเทศ และ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึง่อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ปรมิาณนกัทอ่งเท่ียวในประเทศและนกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศท่ีกาํลงัจะ

เขา้มาทอ่งเท่ียวในประเทศไทย ซึง่ผลกระทบนี ้ 

อยา่งไรก็ดี ผูบ้รหิารมีความมั่นใจในศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจโรงแรมของบรษัิท เน่ืองจากมีผูบ้รหิารโรงแรมและทีมงาน

ระดบัโลกท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสปการณส์งูเป็นผูด้าํเนินการบรหิารโรงแรม มีแบรนดโ์รงแรมท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรบัระดบัโลก 

ประกอบกบัมีทาํเลท่ีตัง้ท่ีมีศกัยภาพสงู และมีจุดขายท่ีโดดเด่นในตลาด จึงมั่นใจไดว้่าโครงการของบริษัทจะเป็นท่ีตอ้งการและไดร้บัการ

ตอบรบัอยา่งดีแมใ้นภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัก็ตาม  

 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.1 ความเสี่ยงจากการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน 

บรษัิทมีการลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้งินลงทนุสงูในการพฒันาและก่อสรา้งโครงการ จึงจาํเป็นตอ้งพึง่พา

แหลง่เงินทนุหลากหลายทัง้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน การออกหุน้เพ่ิมทนุ การออกตราสารหนีต้่างๆ เช่น หุน้กู ้และตั๋วแลกเงิน รวมทัง้

เงินทุนหมุนเวียนจากการขายคอนโดมีเนียมก่อนสรา้งเสร็จ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอตามแผนพัฒนา

โครงการท่ีบรษัิทกาํหนดไว ้อาจสง่ผลกระทบตอ่แผนการดาํเนินงานและผลประกอบการได ้ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถหาเงินลงทนุไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากบริษัทมีการวางแผน

ทางการเงินอย่างรดักุม โดยคาํนึงถึงเงินสดหมนุเวียนภายในโครงการและประเมินความสามารถในการหาแหล่งเงินทนุของบริษัทอยู่

เสมอ นอกจากนี ้บรษัิทวางแผนทางการเงินโดยคาํนงึถึงความสามารถในการชาํระหนี ้รวมถึงสดัสว่นของหนีส้ินต่อทนุ ท่ีจะตอ้งควบคมุ

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอีกดว้ย  
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3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในโครงการต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทตระหนกัดีถึงผลกระทบของ

ความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีจะสง่ผลต่อผลประกอบการในโครงการนัน้ๆ บริษัทมีนโยบายท่ีชดัเจนในการป้องกัน

ความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน โดยจะเนน้การป้องกนัความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) ใหม้ากท่ีสดุเพ่ือ

เป็นการลดตน้ทนุและความซบัซอ้นในการทาํธุรกรรมตา่งๆ สว่นท่ีเป็นความเสีย่งท่ียงัคงเหลอือยูน่ัน้ บรษัิทมีนโยบายในการทาํสญัญาซือ้

ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหนา้ (Currency Forward Contract) โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโนม้ รวมถึงระยะเวลาของการสง่มอบของ

อตัราแลกเปลี่ยนนัน้ๆ เพ่ือใหค้รอบคลมุความเสี่ยงท่ีมีจากการทาํธุรกรรมนัน้ๆใหไ้ดม้ากท่ีสดุ นอกเหนือจากนี ้บริษัทมีนโยบายท่ีชดัเจน

ในการท่ีไมท่าํธุรกรรมในลกัษณะเก็งกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความไมแ่นน่อนตอ่ผลประกอบการของโครงการนัน้ๆ 

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ความเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้มีผลกระทบต่อบรษัิท ในกรณีท่ีดอกเบีย้ปรบัตวัสงูขึน้ลกูคา้จะชะลอการซือ้ลง 

เน่ืองจากตน้ทนุการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องลกูคา้สงูขึน้ รวมถึงในดา้นของตน้ทนุทางการเงิน เน่ืองจากบรษัิทตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุจาก

สถาบนัการเงินในรูปของเงินกู ้เพ่ือนาํมาก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนงานควบคุมผลกระทบจากความเสี่ยงในภาวะอัตราดอกเบีย้ขาขึน้อย่างใกลชิ้ด                    

โดยปัจจบุนัเงินกูส้ว่นใหญ่ของบริษัทนัน้เป็นเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบีย้คงท่ี เพ่ือหลกีเลี่ยงผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ

หากตอ้งมีการใช้ดอกเบีย้ลอยตัว บริษัทจะมีการพิจารณาใชเ้ครื่องมือทางการเงินเช่น Currency Swap เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 

นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดก้ารสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพ่ือเปรยีบเทียบขอ้เสนอท่ีมีตน้ทนุเหมาะสมท่ีสดุใหก้บั

ทัง้บรษัิทและลกูคา้อีกดว้ย 

3.4 ความเสี่ยงด้านการดาํรงอัตราส่วนทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีหนา้ท่ีในการดาํรงอตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ตามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้น

สญัญาเงินกู้หรือในขอ้กาํหนดสิทธิฯหุน้กู้ท่ีออกและเสนอขายแลว้ใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุน้กู้มีประกันครัง้ท่ี  

1/2563 บริษัทจะมีหนา้ท่ีในการดาํรงอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity ratio) 

ตลอดอายหุุน้กู ้เป็นอตัราสว่นไมเ่กิน 5.5 : 1 (หา้จดุหา้ต่อหนึง่) เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสของผูอ้อกหุน้กูใ้นแตล่ะไตรมาส ตาม

งบการเงินรวมรายไตรมาส และ ณ วนัสิน้ปีบญัชีของผูอ้อกหุน้กูใ้นแตล่ะปี ตามงบการเงินรวมประจาํปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษัิทมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามนิยามในขอ้กาํหนด

สทิธิฯหุน้กูเ้ทา่กบั 3.23 เทา่ ซึง่ถือวา่อยูใ่นระดบัสงู แตอ่ยา่งไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นีเ้ป็นการออกและเสนอขายโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือใชช้าํระคืนหุน้กูรุ้น่เดิมท่ีจะครบกาํหนดไถ่ถอน สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ตามนิยาม

ในขอ้กาํหนดสิทธิฯหุน้กูจ้ะไม่เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญั อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทเริ่มแผนการพฒันาโครงการเพ่ิมเติมไดแ้ก่ 

โครงการก่อสรา้งท่ีพกัอาศยัยา่นพระราม 3 หรอืการลงทนุในโครงการโรงเรยีนนานาชาติ บรษัิทฯอาจมีแผนการระดมทนุเพ่ิมเติมจากการ

กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินหรอืการออกหุน้กูรุ้น่ใหมเ่พ่ิมเติม ซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษัิทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ และใกล้

กบัระดบัอตัราสว่นตามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิฯหุน้กูนี้ ้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯเช่ือมั่นว่าจะสามารถรกัษาอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest 

Bearing Debt to Equity ratio) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯหุน้กูไ้ด ้ทัง้นี ้บริษัทมีแผนท่ีจะลดหนีส้ินโดยการชาํระคืนหุน้กู้

อยา่งตอ่เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการโฟรซ์ีซั่นส ์ไพรเวท เรสซิเดน้ซ ์กรุงเทพ ณ แมน่ํา้เจา้พระยาโดยคาดบรษัิท

จะโอนกรรมสทิธ์ิในปี 2563 จาํนวน 14,399.10 ลา้นบาท และจะปิดการขายโครงการภายในปี 2564 
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4. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชาํระหนี้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มียอดคงคา้งตั๋วแลกเงินระยะสัน้ อายไุม่เกิน 270 วนั คงคา้งมลูค่ารวม 395 ลา้น

บาท (ราคาหนา้ตั๋ว) ซึ่งจะครบกาํหนดในระหวา่งวนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 - 14 สิงหาคม 2563 และมียอดคงคา้งหุน้กูย้งัไม่ครบกาํหนดไถ่

ถอน มลูคา่รวมทัง้สิน้ 4,213.40 ลา้นบาท ซึง่จะครบกาํหนดในระหว่างวนัท่ี 21 มีนาคม 2563 – 6 กนัยายน 2564 และบริษัทมีเงินกูย้ืมระยะ

ยาวกบัสถาบนัการเงินจาํนวน 2 แห่งรวมจาํนวน 11,732.53 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาใชส้าํหรบัการก่อสรา้งโครงการเจา้พระยาเอสเตท และ

การลงทนุในโครงการโอวิงดีน ฮอล สคลู โดยท่ีสถาบนัการเงินทัง้ 2 แห่งไมม่ีการกาํหนดการดาํรงอตัราสว่นทางการเงินใดๆ ทัง้นีเ้งินกูย้ืม

จาํนวน 11,374.24 จะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 20 กนัยายน 2563 นี ้ซึง่ปัจจุบนับรษัิทอยู่ระหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง

เพ่ือขออนุมัติวงเงินกู้สาํหรบัการรีไฟแนนซเ์งินกูย้ืมระยะยาวดังกล่าว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไดร้บัการอนุมตัิภายในไตรมาส 1 ปี 2563 

อยา่งไรก็ตามหากไมไ่ดร้บัการอนมุตัิ บรษัิทสามารถนาํกระแสเงินสดท่ีไดร้บัจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการโฟรซ์ีซั่นส ์ไพรเวท เรสซเิดน้ซ ์

กรุงเทพ ณ แมน่ํา้เจา้พระยา มาใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 

บริษัทมีแผนท่ีจะชาํระคืนตราสารหนี ้และวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินไดจ้าก (1) การขายโครงการ โฟรซ์ีซั่นส ์

ไพรเวท เรสซิเดน้ท ์กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจา้พระยา มลูค่าโครงการประมาณ 21,510.78 ลา้นบาท ซึ่งมียอดจองแลว้ประมาณ 70% ซึง่ในปี 

2562 ไดท้าํการโอนและรบัรูร้ายไดบ้างส่วน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมูลค่าโครงการรอการโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) 

จาํนวน 14,399.10 ลา้นบาท ซึ่งบรษัิทคาดวา่จะโอนแลว้เสร็จภายในปี 2563 และคาดวา่จะปิดการขายโครงการภายในปี 2564 (2) การ

ดาํเนินงานของโรงแรม โฟรซ์ีซั่นส ์กรุงเทพ ณ แมน่ํา้เจา้พระยา และ (3) การดาํเนินงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ  

 

5. ความเสี่ยงทางด้านนโยบายจากภาครัฐ 

5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัยจ์ะส่งผลต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทและอาจส่งผลต่อตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการของบริษัทโดยตรง เช่น ขอ้บงัคบัของผงัเมืองเรื่อง

อตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีท่ีดิน (FAR) นโยบายการกาํหนดพืน้ท่ีสว่นกลาง ขอบเขตการประเมินและการจดัทาํรายงานผลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้ม (EIA) ฯลฯ ซึง่หากมีการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีเขม้งวดขึน้ก็อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบรษัิทได ้

อยา่งไรก็ดี บรษัิทไดล้ดความเสีย่งในเรือ่งดงักลา่วโดยบรษัิทมีการทาํการสาํรวจและจดัทาํการศึกษาถึงขอ้จาํกดัและ

ขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัยอ์ย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถเตรียมรบักับความเปลี่ยนแปลงท่ี

อาจจะเกิดขึน้และสามารถวางแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งและเกิดประโยชนส์งูสดุในการดาํเนินธุรกิจตอ่ไป 

 



   

                   แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 22 

 

  

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

4.1.1 ทีด่นิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคตามงบการเงินของบริษทั 

ซ่ึงเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ประกอบดว้ย 

โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการ ท่ีตั้งโครงการ 

พ้ืนท่ีรวม

ของโครงการ 

(ไร่) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ลา้นบาท) 

 

ภาระผกูพนั 

โครงการอิลีเมน้ท ์ 

ศรีนครินทร์1/ 

คอนโดมิเนียม 

พกัอาศยั 

ถนนศรีนครินทร์  

แขวงหนองบอน  เขต

ประเวศ กรุงเทพฯ 

13-0-89 12.35 - 

โครงการพระราม 3 คอนโดมิเนียม 

พกัอาศยั 

ถนนวงแหวน

อุตสาหกรรม แขวง

ช่องนนทรีย ์เขตยาน

นาวา กรุงเทพฯ 

6-1-75 592.52 ติดภาระจาํนอง2/ 

โครงการเจา้พระยา 

เอสเตท 

• โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท 

เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นํ้าเจา้พระยา 

 

 

คอนโดมิเนียม

ระดบัอลัตร้า ลกัชวัร่ี 

 

 

ถนนเจริญกรุง 64 

แขวงยานนาวา เขต

สาทร กรุงเทพฯ 

 

 

35-2-68 

 

 

7,665.51 

ติดภาระจาํนอง3/ 

รวม 8,270,38  

หมายเหตุ : 
1/ โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ เป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น จาํนวน 7 อาคาร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นห้องชุดเพ่ือพกัอาศยัแบบ 1-2 ห้องนอน 

และเพ่ือการพาณิชยกรรม จาํนวนรวม 1,059 ยนิูต มูลค่าขายโครงการรวมทั้งส้ินประมาณ 2,700 ลา้นบาท (มูลค่าประมาณการโดยผูอ้อกหุ้นกู ้ณ ปัจจุบนั) 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดไปแลว้จาํนวน 1,055 ยนิูต คงเหลือ 4 ยนิูต 
2/ บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินดงักล่าวรวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคต เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัการ

ออกหุ้นกู้ระยะยาวหุ้นกูมี้ประกนัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563   ซ่ึงให้สิทธิผู ้

ออกหุ้นกูใ้นการไถ่ถอนไดก่้อนครบกาํหนด โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 2,000 ลา้นบาท 

3/ บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดจ้ดจาํนองส่ิงปลูกสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี

ค่าก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการจดจาํนองดงักล่าวจะดาํเนินการได้ก็ต่อเม่ือ

ปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตามงบการเงินของบริษทั ประกอบดว้ย   

โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการ ท่ีตั้งโครงการ 

พ้ืนท่ีรวมของ

โครงการ 

(ตารางฟุต) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 62  

 (ลา้นบาท) 2/ 

 

ภาระผกูพนั 

Ovingdean Hall  

School 

ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 

ตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศ

องักฤษ ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดมี้

สัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึง

ใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวในการ

ประกอบธุรกิจโรงเรียนโดย

สัญญาเช่ามีอายคุงเหลือ

ประมาณ 13 ปี 

Ovingdean Hall 

School, Greenways, 

Ovingdean, Brighton, 

London  

881,654  

 

743.97 

 

ติดภาระจาํนอง1/ 

หมายเหตุ : 
1/เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงในจาํนวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดจาํนอง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างโครงการ Ovingdean Hall School เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มียอดคงเหลือของเงินกูย้มืจาํนวน 9 ลา้นปอน์สเตอร์ลิง หรือเท่ากบั 358.29 ลา้นบาท 
2/โครงการมีมูลค่าตามราคาประเมินเท่ากับ 789.16 ล้านบาท มูลค่าประเมินโดยผูป้ระเมินท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมินมูลค่าสินทรัพยใ์นต่างประเทศ  

ประเมินมูลค่า ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 
 

4.1.3 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามงบการเงินของบริษทั ประกอบดว้ย   

โครงการ 

 

รายละเอียด

โครงการ 
ท่ีตั้งโครงการ 

พ้ืนท่ีรวม

ของ

โครงการ 

(ไร่) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 62  

(ลา้นบาท) 

 

ภาระผกูพนั 

 

ท่ีดิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

- 

 

- 

 

79-3-63 

 

 

203.38 

 

 

ติดภาระจาํนอง2/ 

โครงการพระราม 3 โรงเรียน

นานาชาติ 

ถนนวงแหวน

อุตสาหกรรม แขวงช่อง

นนทรีย ์เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 

16-2-18.6 1,553.09 ติดภาระจาํนอง3/ 
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โครงการ 

 

รายละเอียด

โครงการ 
ท่ีตั้งโครงการ 

พ้ืนท่ีรวม

ของ

โครงการ 

(ไร่) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 62  

(ลา้นบาท) 

 

ภาระผกูพนั 

โครงการเจา้พระยา เอสเตท 

 

 

• โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ 

และ โรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ 

กรุงเทพ ณ แม่นํ้าเจา้พระยา 

- 

 

 

โรงแรมระดบั 

อลัตร้า ลกัชวัร่ี 

 

ถนนเจริญกรุง 64 แขวง

ยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 

- 

 

35-2-68 

 

 

- 

 

 

 

 

 

8,410.17 

 

 

ติดภาระจาํนอง4/ 

สินทรัพยอ่ื์นๆ    39.45 -ไม่มี- 

รวม 10,206.09  

หมายเหตุ : 
1/ ท่ีดินมูลค่าตามราคาประเมินเท่ากบั 1,118.71 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน กลต ประเมินมูลค่า ณ วนัท่ี 

2 พฤษภาคม 2561 
2/ บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินดงักล่าวรวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคต เพ่ือเป็นหลกัทรัพย์

ค ํ้าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาวหุน้กูมี้ประกนัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563      

ซ่ึงใหสิ้ทธิผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนไดก่้อนครบกาํหนด โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 1,000 ลา้นบาท  
3/ บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินดงักล่าวรวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคต เพ่ือเป็นหลกัทรัพย์

ค ํ้าประกันการออกหุ้นกูร้ะยะยาวหุ้นกูมี้ประกันของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2563   ซ่ึงใหสิ้ทธิผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนไดก่้อนครบกาํหนด โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 2,000 ลา้นบาท 
4/ บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดจ้ดจาํนองส่ิงปลูกสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท เพ่ือเป็นหลกัประกนั

การชาํระหน้ีค่าก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท ภายใตสั้ญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใชสิ้ทธิในการจดจาํนองดงักล่าวจะดาํเนินการ

ไดก้็ต่อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มียอดคงเหลือของหน้ีค่าก่อสร้างจาํนวน 11,374.24 ลา้นบาท 
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 สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสิทธิการเช่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ประกอบดว้ย 

บริษทั รายละเอียด 

มูลค่าตาม 

บญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 62  

 (ลา้นบาท) 

หมายเหตุ 

 

ภาระผกูพนั 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป 

ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

สัญญาเช่าท่ีดิน  

(Lease Agreement) ระหวา่ง

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์(ผูใ้หเ้ช่า) 

และบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป      

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) (ผูเ้ช่า) 

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

เน้ือท่ี 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา 

• วตัถุประสงค ์: เพ่ือใช้ในการพฒันา

โครงการเจา้พระยา เอสเตท 

• อายสัุญญาเช่า (Lease Term) : 25 ปี 

ติดภาระจาํนอง1/ 

รวม 3,781.99   

หมายเหตุ : 
1/ บริษทั และบริษทัแลนด์ มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดใ้ห้สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดินดงักล่าว ภายใตส้ัญญาหลกัประกนั

แบบมีเง่ือนไข เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีค่าก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท โดยการบงัคบัใชสิ้ทธิในการสวมสิทธิการเช่าจะดาํเนินการไดก้็ต่อเม่ือ

ปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มียอดคงเหลือของหน้ีค่าก่อสร้างจาํนวน 11,374.24 ลา้นบาท 
 

4.1.4 การเช่าทรัพย์สินเพ่ือใช้ดาํเนินงาน 

ก. สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 

บริษทัทาํสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานกบับุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต 

ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 13, 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 ตุลาคม 

2563 และวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 รวมค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดอายสุัญญา 7.07 ลา้นบาท และ 21.12 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

ข.สัญญาเช่ารถยนต์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่ารถยนต ์4 คนั จากบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัย่อย 

โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 4 ปี ส้ินสุด กรกฎาคม 2564 จาํนวน 1 คนั มูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายสุญัญา 3.72 ลา้นบาท และ 

ส้ินสุด เมษายน 2564 จาํนวน 3 คนั โดยมีมูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายสุัญญา 2.93 ลา้นบาท 2.93  ลา้นบาท และ 3.16 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัจะเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยบริษทัจะลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอ ท่ีจะทาํให้บริษทัสามารถเขา้

ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกาํหนดแนวทางของธุรกิจได้นอกจากน้ีจะมีการแต่งตั้ งตัวแทนจากบริษัทเข้าเป็น

กรรมการของบริษทัท่ีลงทุนตามความเหมาะสม 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ประเทศมอริเชียส ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ประเทศเกิร์นซีย ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 96.45 

    

บริษัทย่อยทางอ้อม    
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการ

เจา้พระยา เอสเตท 

67.78(1) 

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ประเทศเกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 96.45(2) 

(1) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  
(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 

 

หมายเหตุ 
1/  ภาระผกูพนัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ทั้งจาํนวน เพ่ือเป็นหลกัประกนั

การชาํระหน้ีค่าก่อสร้างโครงการ เจา้พระยา เอสเตท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน  

6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท  

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

ช่ือยอ่  : CGD 

ท่ีตั้ง  :   เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี13และ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107538000177 (บมจ.540) 

ประเภทธุรกิจ : การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน         : 10,785,353,544 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 10,785,353,544 หุน้   

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  : 8,266,127,954 บาท ประกอบดว้ยหุน้ 8,266,127,954 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   

มูลค่าตราสารหน้ีคงคา้ง            :  บริษทัมีตัว๋แลกเงินระยะสั้นอายไุม่เกิน 270 วนั คงคา้ง มูลค่ารวม 381 ลา้นบาท และมีตราสารหน้ี

ระยะยาวคงคา้ง มูลค่ารวม 4,184 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

เวบ็ไซด ์  : http://www.cgd.co.th  

ท่ีตั้งสาขา  : -ไม่มี- 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์        : โทรศพัท ์0-2658-7888 ต่อ 132 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 (Holding Company) 

ท่ีตั้ง 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

:  

เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ท่ีตั้งสาขา 1   โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ ริมนํ้ าเจา้พระยา เลขท่ี 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ท่ีตั้งสาขา 2  โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เลขท่ี 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 210 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 21,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

ติดต่อ 

ติดต่อสาํนกังานใหญ่ 

ติดต่อสาขา 1 

ติดต่อสาขา 2 

:  

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

โทรศพัท:์ 0-2032-0888 โทรสาร: 0-2032-0887 

โทรศพัท:์ 0-2098-3888 โทรสาร: 0-2098-3899 

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 
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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  32,529,900 บาท (เรียกชาํระแลว้หุ้นละ 2.50 บาท) และ1,074,280 บาท (เรียกชาํระแลว้หุน้ละ10 บาท) 

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

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 67.78 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ถือหุน้ผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั)  

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

 

ช่ือบริษทั : บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่งวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 1 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 

หมายเหต ุ

* บริษทัยอ่ยน้ีไดด้าํเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 

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

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 

หมายเหต ุ

* บริษทัยอ่ยน้ีอยูใ่นระหวา่งการเลิกกิจการ 
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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 96.45 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ถือหุน้ผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั) 

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

ช่ือบริษทั : บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั  

จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมองักฤษเกิร์นซีย ์

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

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

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 5,035,370 ปอนดส์เตอร์ลิง ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 5,035,370 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง 

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 96.45 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  

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

ช่ือบริษทั : บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั* 

จดทะเบียนในดินแดนอาณานิคมองักฤษเกิร์นซีย ์

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

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

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ : 101,000 ปอนดส์เตอร์ลิง ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 101,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

ปอนดส์เตอร์ลิง 

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

หมายเหต ุ

* บริษทัยอ่ยน้ีไดด้าํเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 

6.3 บุคคลอ้างองิอ่ืน  

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์         : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

ผูส้อบบญัชี          : นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 

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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6.1 ข้อมูลสําคญัอ่ืน ทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน  

       -ไม่มี- 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 

7.1 หลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,784,993,608 บาท   

มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 8,266,127,954 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 8,266,127,954 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั้งน้ีหุน้สามญั

ของบริษทัท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท  

  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2563    

 

ลาํดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวน

หุ้นทั้งหมด 

1. นายเบน เตชะอุบล   1,897,626,424  22.96 

2. นายสดาวธุ เตชะอุบล  873,180,191 10.56 

3. บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 747,954,100 9.05 

4. นายทอมม่ี เตชะอุบล  648,373,845 7.84 

5. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ 268,548,385 3.25 

6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 245,149,800 2.97 

7. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 213,891,000 2.59 

8. นายทรงชยั อจัฉริยหิรัญชยั 174,440,400 2.11 

9. ผาแดงอินดีสทรี จาํกดั (มหาชน) 161,299,600 1.95 

10. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 143,832,122 1.74 

    

  ท่ีมา: รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 จดัทาํโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

7.3.1 หลกัทรัพย์แปลงสภาพ   

7.3.1.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่4 (CGD-W4)    

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ของบริษทั มีมติใหบ้ริษทัออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 4” หรือ “CGD-W4”) จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 

หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ โดยมีสรุปสาระสาํคญัดงัน้ี       

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัชนิดระบุ

ช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,653,225,590 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561  

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร/ขายได ้

(หน่วย) 

1,652,865,654 หน่วย โดยจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญ

แสดงสิทธิคงเหลือ และลดทุนจดทะเบียน 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1 หุ้น 

(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิ้ทธิ 2.75 บาท ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ  

วนักาํหนดใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 (กล่าวคือวนั

ทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายน) 

หลงัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ระหวา่งเวลา 9.00 น. 

ถึง 15.30 น. ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ขอ้จาํกดัการโอน ไม่มี 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 น้ี จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบั

หุน้สามญัเดิมของบริษทัท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ไปก่อนหนา้น้ีแลว้ทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั ทั้งน้ี นับแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้  
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7.4 ยอดหนีค้งค้างในการออกหุ้นกู้หรือตัว๋แลกเงนิคร้ังก่อน 

1) หุ้นกู้ 

บริษทัมีหุน้กู ้ซ่ึงยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่ารวมทั้งส้ิน 3,700 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทัมีหุ้นกูป้ระเภทชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ    

มีหลักประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้  ซ่ึงยงัไม่ได้ไถ่ถอน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 4,213.40 ล้านบาท                    

มีรายละเอียดดงัน้ี   

7.4.1.1 หุน้กูมี้ประกนัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ช่ือหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อน

ครบกาํหนด 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ประเภทหุ้นกู้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 

หลกัประกนั : 1. กรรมสิทธ์ิท่ีดินจํานวน 52 โฉนด เน้ือท่ีรวม 22-3-93.6 ไร่ หรือ 9,193.60 

ตารางวา ตั้ งอยู่ท่ี ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 2,000 ลา้นบาท 

2. หุ้นสามญัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (CGH) จาํนวน  80 

ลา้นหุน้ จาํนาํท่ีราคาปิดเฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนัทาํการท่ี 1.31 บาทต่อหุน้  

3. หน่วยลงทุนของกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์อ็มเอฟซีอินดสั

เตรียล (MIT) จาํนวน 15 ลา้นหน่วย  จาํนาํท่ีคิดตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเท่ากบัหน่วยละ 8 บาทต่อหุน้ 

เสนอขายต่อ : ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ ่

จาํนวนหุ้นทีเ่สนอขาย: ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

อายุ: 2 ปี  

อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้: 7.00% ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

การชําระดอกเบีย้: วนัท่ี 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 กนัยายน และ 21 ธนัวาคม ของทุกปี 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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7.4.1.2 หุน้กูมี้ประกนัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ช่ือหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

2/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อน

ครบกาํหนด 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ประเภทหุ้นกู้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 

หลกัประกนั : 1. กรรมสิทธ์ิท่ีดินจาํนวน 7 โฉนด เน้ือท่ีรวม 79-3-63 ไร่ หรือ 31,963.00 ตาราง

วา ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลบางพระ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวงเงิน

จาํนองจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

2. หุ้นสามญัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (CGH) จาํนวน  65 

ลา้นหุน้ จาํนาํท่ีราคาปิดเฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนัทาํการท่ี 1.28 บาทต่อหุน้  

เสนอขายต่อ : ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ ่

จาํนวนหุ้นทีเ่สนอขาย: ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 

อายุ: 2 ปี  

อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้: 7.00% ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

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

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

7.4.1.3 หุน้กูข้องบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ช่ือหุ้นกู้ : หุน้กูข้องบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2561 ครบ

กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 

หลกัประกนั : ไม่มี 

เสนอขายต่อ : ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ ่

จาํนวนหุ้นทีเ่สนอขาย: 500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพ่ือการเสนอขายเพ่ิมเติมอีก 200,000,000

บาท รวมหุน้กูท่ี้เสนอขายทั้งหมด ไม่เกิน 700,000,000บาท  

อายุ: 2 ปี  

อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้: 7.25% ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

การชําระดอกเบีย้: วนัท่ี 19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฏาคม และ 19 ตุลาคม ของทุกปี 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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7.4.1.4 หุน้กูข้องบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

ช่ือหุ้นกู้ : หุน้กูข้องบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 ครบ

กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2562 

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 

หลกัประกนั : ไม่มี 

เสนอขายต่อ : ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ ่

จาํนวนหุ้นทีเ่สนอขาย: 500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพ่ือการเสนอขายเพ่ิมเติมอีก 200,000,000

บาท รวมหุน้กูท่ี้เสนอขายทั้งหมด ไม่เกิน 700,000,000 บาท  

อายุ: 2 ปี  

อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้: 7.25% ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

การชําระดอกเบีย้: วนัท่ี 6 มีนาคม 6 มิถุนายน 6 กนัยายน และ 6 ธนัวาคม ของทุกปี 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

 

2) ตัว๋แลกเงนิระยะส้ัน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดคงคา้งตัว๋แลกเงินระยะสั้น อายไุม่เกิน 270 วนั คงคา้งมูลค่ารวม 395 ลา้นบาท (ราคา

หนา้ตัว๋) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตั๋วแลกเงนิ 
มูลค่าที่ออก 

)ล้านบาท(  

วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 

CGD BE2562/03 50 9 มิ.ย. 2563 6.00% 

CGD BE2562/04 50 9 มิ.ย. 2563 6.00% 

CGD BE2562/05 95 30 มิ.ย. 2563 8.00% 

CGD BE2562/06 100 14 ก.ค 2563 6.00% 

CGD BE2562/07 100 14 ส.ค 2563 6.00% 

รวม 395   
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7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงัหกัภาษีเงินได ้นิติบุคคล 

เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษทัอาจกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ี

กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บริหารงานของบริษทั ทั้งน้ีมติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้

แต่เป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดแ้ละจะดาํเนินการรายงานให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมต่อไป 

 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินของ บริษทัยอ่ยหลงัหกัภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล เงินสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกบักระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน 

สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาดว้ย 

 

7.6 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล  ย้อนหลงั 3 ปี 

-ไม่มี- 

 

 



   

                  แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

8. โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 38 

 

 

8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการองค์กร 

โครงสร้างองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

 

 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการซ่ึงมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจาํนวน 12 ท่าน ในจาํนวนน้ีมีกรรมการ

อิสระ 7 ท่าน   

 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวกิรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2. พล.ต.อ.พชัรวาท  วงษสุ์วรรณ รองประธานกรรมการ 

3. นายศุภกร พลกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. พล.ต.อ.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 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 



   

                  แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

8. โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 39 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ของปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2562 -         

31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  

 

ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

1 นายวกิรม คุม้ไพโรจน ์ 10/10 - - 

2 พล.ต.อ.พชัรวาท วงษสุ์วรรณ 0/10 - - 

3 นายศุภกร  พลกลุ  8/10 9/9 3/3 

4 พล.ต.อ.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี 9/10 8/9 3/3 

5 นายชู เฟ็ง เช 9/10 8/9 - 

6 นายกวนิธร อตัถากร 9/10 - - 

7 พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย ์ 10/10 - - 

8 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั 4/10 - - 

9 นายเบน เตชะอุบล 10/10 - 3/3 

10 นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ  5/10 - - 

11 นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย 5/10 - - 

12 นายย ูซิง ซี 6/10 - - 

 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายเบน เตชะอุบลลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบทีสํ่าคญัของคณะกรรมการบริษทั มดีงันี ้

1.  จดัใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทั รวมทั้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหป้ฏิบติัตาม 

2.  กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

รวมทั้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทั 

3.  ร่วมกบัคณะผูบ้ริหารกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมท่ีบริษทัมุ่งหวงัใหเ้ป็นและใหเ้กิดข้ึนจริง 

4.  พิจารณาและหารือเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวกับทิศทางและ

นโยบายของบริษทั รวมทั้ งพิจารณาและอนุมติังบประมาณ การลงทุนต่างๆ การก่อหน้ี การบริหารทรัพยากรบุคคล และ

เป้าหมายการบริหารงาน เป็นตน้ 

5.  พิจารณากรณีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบและโปร่งใส 

10. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ กรรมการ  

11. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย กรรมการ  

12. นายย ูซิง ซี กรรมการ 
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6.  กาํหนดให้มีระเบียบปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเหมาะสม และให้มีระบบควบคุมภายในท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมี

การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

7.  กาํกบัดูแลใหมี้การตรวจสอบ ทั้งจากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก ใหมี้การทาํหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิผล 

8.  กาํกบัดูแลใหมี้การส่ือสารและการเปิดเผยสารสนเทศในเร่ืองต่างๆ ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

9.  พิจารณามอบอาํนาจให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีอาํนาจดาํเนินธุรกิจภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัและติดตาม

ประเมินผลใหเ้ป็นไปตามแผน 

10. ติดตามการดาํเนินงานของบริษทั และความคืบหนา้ในการดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัการปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบปฏิบติังาน และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบาย

และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการ บริหาร

ความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมทั้งกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมี

กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

8.2 คณะผู้บริหาร 

9. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะผู ้บริหารตามนิยามผู ้บริหารของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี   

10.  

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายเบน เตชะอุบล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นายสุทธิณฐั จิตติจรุงลาภ  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการ 

4. นายวรากร เตชะมนตรีกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันา 

5. นางสาวภทัรา กนัตะสิริพิทกัษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานลงทุน 

6. นางวาทิณี จาตุรงคกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1.  เป็นผูก้าํกับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของบริษทั 

ตลอดจนกาํกบัดูแลการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด 

คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการอ่ืนๆ ของบริษทัทุกประการ และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ได ้โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจและ/หรือให้

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั คาํสัง่ หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษทัไดก้าํหนดไว ้

3.  ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้ งน้ี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่า

ภายในและภายนอกบริษทั และเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษทั 

4.  พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และสัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัรวมทั้ง

กาํหนดขั้นตอนและวธีิการจดัทาํสญัญาดงักล่าว  
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5.  พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

6.  พิจารณาจดัสรร เงินบาํเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซ่ึงได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ แก่

พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทาํกิจการใหบ้ริษทั 

7.  มีอาํนาจอนุมติัธุรกรรมของบริษทัตามรายละเอียดจาํนวนเงินท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ เช่น 

ก. รายการประเภทสินทรัพยห์รือบริการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

หรือไม่เกินร้อยละ 0.03 ของ NTA (จาํนวนท่ีสูงกวา่) 

ข. รายการประเภทให้ช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงถือหุ้น

มากกวา่บริษทัถือ โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 100 ลา้นบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (แลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตํ่ากวา่) 

ค. การขออนุมติัซ้ือคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชส้าํนกังานเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 10 ลา้น

บาทต่อคร้ัง เป็นตน้ 

ง. การอนุมติัในการทาํลายทรัพยสิ์น หรือการตดัหน้ีสูญ หรือการตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ์อกจากบญัชีโดยไม่มีมูลค่าซาก

ในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆ ไป 
 

10.1 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้ งนายฉัตรชยั ช่อดอกรัก ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคล

ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นผูมี้ความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ

บริษทัได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 

1.  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษทั ในการประสานงานเพ่ือให้การจดัประชุมกรรมการบริษทั และการจดัประชุม

ผูถื้อหุ้นของบริษทั เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัแนว

ปฏิบติัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

2.  ดูแลเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารองคก์ร ในส่วนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทักฎและ

ระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถึงหนา้ท่ีการติดตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4.  จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารสําคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจาํปี ของบริษทั หนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

5.  ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพ่ือใหก้รรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6.  ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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10.2 ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) 

นายฉัตรชยั ช่อดอกรัก เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) โดยเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 เป็นตน้มา และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) กาํหนด 

 
10.3 ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

นางสาวกานตสิ์นี สิงห์คาํ เป็นผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี มีประสบการณ์ในการปฏิบตังานดา้นบญัชีเป็นระยะเวลามากกวา่ 

20 ปี โดยเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2549 เป็นตน้มา และเป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) กาํหนด  
 

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน  5,280,000  

บาท ซ่ึงแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัคณะกรรมการโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนเงนิ (บาท) 

1. นายวกิรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 700,000 

2. พล.ต.อ.พชัรวาท  วงษสุ์วรรณ รองประธานกรรมการ 420,000 

3. นายศุภกร  พลกลุ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

560,000 

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

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

490,000 

5. นายชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  490,000 

6. นายกวนิธร อตัถากร กรรมการอิสระ 420,000 

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

8. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั กรรมการอิสระ 420,000 

9. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

240,000 

10. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ  กรรมการ  420,000 

11. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย กรรมการ 280,000 

12. นายย ูซิง ซี  กรรมการ  420,000 

หมายเหตุ:  

1. กรรมการตรวจสอบจะไดค้่าตอบแทนในอตัราท่ีสูงกว่ากรรมการอ่ืน 

2. ไม่มีค่าตอบแทนสาํหรับการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 และ 2561 เป็นจาํนวนเงินรวม 33,949,498 บาท และ 36,758,176 บาท ตามลาํดบั 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

(ก) เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัให้เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยูใ่นฐานะเป็นพนกังานบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,218,784 บาท และ 1,122,826 บาท ตามลาํดบั  
 

10.5 บุคลากร    

(1)  จาํนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารตามนิยามของ กลต.)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีพนกังาน แบ่งตามแต่ละสายงานไดด้งัน้ี    

 

ลาํดบัท่ี  ฝ่าย จาํนวนพนกังาน (คน)  

1. ฝ่ายสาํนกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 

2. ฝ่ายงานกาํกบัดูแลกิจการ 1 

3. สาํนกัตรวจสอบภายใน 2 

4. ส่วนงานโครงการ 17 

5. ส่วนงานพฒันา 7 

6. ส่วนงานลงทุน 2 

7. ส่วนงานบริหารสินทรัพย ์ 3 

8. ส่วนงานขาย 14 

9. ส่วนงานการตลาด 7 

10. ส่วนงานบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 16 

11. ส่วนงานบญัชี 13 

12. ส่วนงานปฏิบติัการ 25 

จาํนวนพนกังานทั้งหมด 108 

 

ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยมีปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขอ้พิพาทดา้นแรงงานแต่อยา่งใด 

 

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

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่า

ล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ ค่าตอบแทนพิเศษและเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จํานวนทั้ งส้ิน 115,152,949 บาท และ 

92,649,276 บาท ตามลาํดบั   
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(3)  นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งและเป็นกลไกสําคัญท่ีจะทําให้บริษัทประสบ

ความสําเร็จ จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถทํางานในปัจจุบันได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพและมีความพร้อม มีศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษทัในอนาคตนอกจากน้ียงัเน้นให้

บุคลากรของบริษทัมีความสามารถในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการท่ีทนัสมยัมาใชป้ระโยชน์อย่างเหมาะสม โดย

ส่งเสริมใหบ้ริษทัเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองผา่นการ

จดัฝึกอบรมภายในบริษทัและการจดัส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ   

โดยท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้การจดัฝึกอบรมภายในบริษทัเพ่ือให้พนกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั ความคาดหวงั 

รวมทั้งเสริมสร้างทศันคติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้แก่พนักงาน นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัส่งพนักงานเขา้อบรมในหลกัสูตร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูทกัษะใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง  

 

ค่าตอบแทน  (หน่วย : บาท) ปี 2562 ปี 2561 

เงินเดือน โบนสั 111,091,396 87,399,043 

ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ 1,248,879 1,310,381 

ค่าตอบแทนพิเศษ 37,536 1,657,086 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 2,775,138 2,282,766 

รวม 115,152,949 92,649,276 
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9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบักจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมการยกระดบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัให้มีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

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 ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยคณะกรรมการไดเ้ผยแพร่นโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจใหก้รรมการและพนกังานทุกระดบัเขา้ใจและถือปฏิบติัตาม ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมหลกั

สาํคญั ดงัน้ี  

• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  

• คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 

รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแล

ไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํต่อตนเอง  

• การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

• การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

• คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดจรรยาบรรณของบริษทัข้ึน เพ่ือให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั 

ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางในการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยให้ความสําคญักับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กาํกับดูแลฝ่ายบริหารให้

ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้นภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

• ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

ความรู้ดา้นต่างๆ เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการและฝ่ายบริหาร 
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หมวดที ่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัจึงมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่า

เทียมกนั รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกนั ในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บ

ข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ 

การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

2. หุน้ประเภทเดียวกนั มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกนั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

3. บริษทัเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยสมํ่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นยงัสามารถติดต่อขอขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของตนหรือขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัไดโ้ดยตรง

ทาง E-mail : info_ir@cgd.co.th 

4. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้ งมีความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ โดยส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่กรณีท่ีขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดและสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

5. บริษทัแจง้กฎเกณฑ และวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชุ และแจง้ขั้นตอนการ

ออกเสียงลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งในการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีการกาํหนดเป็นลาํดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน มีการ

นาํเสนอ ซกัถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมอยา่งชดัเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ก่อน

เวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โม และต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ รวมทั้งการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

6. บริษทัไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งกะทนัหัน ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้  

7. บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เช่น การประชุมดาํเนินตามลาํดบัขั้นตอนท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม การเลือกตั้งกรรมการผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตอบขอ้ซักถามอย่าง

เพียงพอ  

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกโดยการจดัส่งแบบฟอร์มหนงัสือมอบ

ฉันทะ แบบ ข .ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัสามารถดาวน์โหลด

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

พิจารณามอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

9. บริษทัจดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมท่ีชดัเจนถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงบริษทัจะ

เผยแพร่รายงานการประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายหลงัจากท่ีส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัและคณะผูบ้ริหารไดพิ้จารณาขจดัปัญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจรรยาบรรณท่ีดีเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั  

ดังนั้ น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งท่ีเลขานุการบริษทั และมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัให้คณะกรรมการบริษทัทราบ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อีกทั้ง 

ในการประชุมคณะผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทักาํหนดใหบุ้คคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ทาํรายการใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์กบับริษทังดใหค้วามเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั ซ่ึงให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายช่ือและความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายการกาํหนดราคา และมูลค่าของรายการ 

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการทาํรายงานดงักล่าว โดยไดถื้อปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์ต่อ

ผูถื้อหุน้โดยรวมอยา่งเท่าเทียมกนั  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่ง รอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยนาํขอ้มูลภายในของบริษทัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้นไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ี กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษทัไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ขา้งตน้หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น

บริษทั ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และ

บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยบริษทัไดก้าํหนดบทลงโทษทางวินยัต่อ

พนกังานของบริษทัท่ีกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั หรือประกาศของบริษทัซ่ึงระบุไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของ

พนกังาน 

 

หมวดที ่3 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก  ๆกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ผูร่้วมทุน 

หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก อาทิ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ชุมชนและสงัคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้  : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหมี้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึง

การเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทั้งการดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได ้

 

พนกังาน : บริษทัไดส่้งเสริมและพฒันาความสามารถของพนกังานโดยมุ่งหวงัใหเ้กิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

สูงสุด โดยจดัให้มีสภาพการจา้งงานท่ียติุธรรม และมีโอกาสกา้วหน้าในบริษทัอยา่งเป็นธรรม และจดัให้มี

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและปลอดภยั 
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ผูร่้วมทุน  :    บริษทัปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมืออาชีพและโปร่งใส เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 
 

ลูกคา้ :    บริษทัเนน้ท่ีจะใหบ้ริการตามคาํมัน่สญัญาต่อลูกคา้ โดยใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้เป็นอนัดบัแรกโดย 

สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 

คู่คา้     :     บริษทัมีการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และรักษาความลบั รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและ           

เอ้ือประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 
 

เจา้หน้ี   :    บริษทัจะปฏิบติัตามพนัธะสญัญา และใหค้วามเป็นธรรมแก่เจา้หน้ีตามลาํดบัชั้นของหน้ีตามสญัญา 

ท่ีไดก้ระทาํไว ้
 

คู่แข่ง    :   บริษทัมีการปฏิบติัท่ีเสมอภาค ไม่ดูหม่ินคู่แข่ง และปฏิบติัต่อกนัอยา่งมืออาชีพ 
 

ชุมชน/สงัคม   : บริษทัคาํนึงถึงการสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม เพ่ือสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีแก่คนในสงัคมและ 

   ชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทุกระดบั 
 

หน่วยราชการ  : บริษทัพึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รท่ี 

   เก่ียวขอ้ง 

 

ส่ิงแวดลอ้ม : บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีนโยบายการพฒันา 

โครงการโดยคาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามรายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

บริษทัจึงไดมี้นโยบายท่ีจะสร้างความคุม้ครองสิทธิและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั เน่ืองจากแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม

ต่างๆ มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้กบับริษทั ถือเป็นการสร้างความสําเร็จให้กบับริษทัในระยะยาว 

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มท่ีมีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามขอ้กาํหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีทาํข้ึนระหวา่งกนัรวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่

ดาํเนินการใดๆ อนัจะเป็นการลิดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในดา้นลบกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 

กรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงสัยใดๆ เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทาง

การเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง สามารถแจง้หรือสอบถามไดโ้ดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดย

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

ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีกาํหนดไวแ้ละถือปฏิบติัเป็นเร่ืองลบัและรายงานผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัของบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัทั้ง

ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเช่ือถือ ทัว่ถึง ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยผา่นช่องทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี รวมถึงผา่นทางเวบ็ไซต์

ของบริษทั 
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นอกจากน้ี บริษทัจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจาํปี 

 

2. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัเก่ียวกบั

ความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส น่าเช่ือถือ ทัว่ถึง และทนัเวลา ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสาํคญั โดยได้

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผูล้งทุน นกัวิเคราะห์ และผูส้นใจโดยทัว่ไปไดรั้บทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส่ิงพิมพต์่างๆ รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็น

ผูรั้บผิดชอบงานเก่ียวกับการให้บริการข้อมูล และการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษทั โดยติดต่อได้ท่ี โทร. 66(0) 2658 7888 

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

 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1.  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท่ี้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ ทาํหน้าท่ีเป็นผูช้ี้แนะและ

กาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน ์กลยทุธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และ

สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

การประเมิน และการบริหารงานท่ีรัดกุมต่อเน่ืองอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดย

ผา่นสาํนกัตรวจสอบภายในและนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหรั้บทราบทุกคร้ัง   

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาใหมี้การกาํหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั

และฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดระดับอาํนาจการดําเนินการอย่างชดัเจน รวมทั้ งส่ือสารบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ

กรรมการและพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

2. จรรยาบรรณธุรกจิ  

บริษัทได้จัดทําข้อกําหนดและถือปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทเพ่ือให้กรรมการและ

พนกังานทุกคนไดรั้บทราบ ยดึถือ เขา้ใจถึงมาตรฐานการปฏิบติัตนตามท่ีบริษทัและผูถื้อหุน้คาดหวงั และใชเ้ป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งในการประกอบธุรกิจดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีและจรรยาบรรณกรรมการบริษทั 

2. บริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลกัษณ์ของบริษทั 

3. ไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระทาํกบับริษทัท่ีตนเป็นกรรมการ หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษทัท่ี

ตนเป็นกรรมการอยู ่ทั้งน้ีไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

4. พึงบริหารงาน โดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ือให้การบริหารงาน

เป็นไปอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 

5. บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทาํงาน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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7. ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

8. ไม่เป็นผูป้ระกอบการ หรือเป็นผูถื้อหุน้สาํคญั หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการ หรือ

ธุรกิจการคา้ใดอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั หรือทาํธุรกิจกบับริษทัท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู ่ไม่วา่กระทาํเพ่ือประโยชน์

ของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

ทั้งน้ี กรรมการและพนกังานของบริษทัรับทราบถึงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณ และไดป้ฏิบติัตนและปฏิบติังานอยา่งมือ

อาชีพ มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูส้รรหาและพิจารณาผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ วชิาชีพ คุณสมบติัเฉพาะในดา้นต่างๆ และ

มีความจาํเป็นต่อธุรกิจของบริษทัโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงมี

ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายดา้น โดยมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 แต่ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ง) ไม่เคยหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะ

ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 

หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้า

ประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้ง

ชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี

ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
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ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผู ้

ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษทั หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ช) ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ซ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

   ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจ

ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจใน

รูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ฌ) มีความรู้ และเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง กรรมการมีกาํหนดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวา่ดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดั และไม่มีขอ้จาํกดัจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั 

5. การเป็นกรรมการท่ีอ่ืนของกรรมการ เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาในการทาํหน้าท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี จึงกาํหนดให้กรรมการ

แต่ละท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่

กรณี โดยกรรมการมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนให้คณะกรรมการบริษทัทราบ นอกจากน้ีกรณีท่ีผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทัไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการท่ีบริษทัอ่ืน ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีเปิดเผยให้คณะกรรมการบริษทัทราบ ซ่ึงปัจจุบนั ไม่มี

กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษทั 

 

4. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ดูรายละเอียดในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการ ในขอ้ 8.1 เร่ืองขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จดัข้ึนอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายเป็น

ผูเ้รียกประชุม หรือในกรณีจาํเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีท่ีมี

กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุม

โดยวธีิอ่ืนและกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นก็ได ้โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกนัพิจารณากาํหนดวาระการ

ประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปมีสิทธิเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได ้

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัตามหนา้ท่ีไดถ้า้มีรองประธานกรรมการ

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ีกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนนเวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
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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 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

สูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปี และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทักาํหนดค่าตอบแทน

ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผูแ้จง้ผลการพิจารณาใหผู้บ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทราบ  

 

7. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  

บริษทักาํหนดให้มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 แต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถว้นตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขตการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษทัใหเ้กิดความถูกตอ้ง

เป็นธรรม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย  

- กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  

โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดํารงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบตัิหนา้ท่ีตรวจสอบ

และถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษทัใหเ้กิดความถูกตอ้งเป็นธรรม  

 

8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง  

ประธานกรรมการบริษทัตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนด

นโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ โดยบริษทัไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

และเป็นลายลกัษณ์อกัษรในประกาศอาํนาจดาํเนินการของบริษทัซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบออกจากกนัโดยเด็ดขาดระหวา่งการอนุมติั การบนัทึกรายการทางบญัชี และการดูแลทรัพยสิ์น เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและ

กนัได ้ 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระคือ นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ ส่วนตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัคือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นกรรมการบริษทัอีกท่าน คือ นายเบน เตชะอุบล ซ่ึงทั้งสองตาํแหน่งไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

กนัอยา่งชดัเจน และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสาํคญัไดด้าํเนินการผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขต 

อาํนาจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดท่ี้ ส่วนท่ี 3.2 (8) โครงสร้างการจดัการ ขอ้ 8.1 และ ขอ้ 8.2 เร่ือง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
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9. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมีการกาํหนด

อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ในขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure Manual) และผงั

อาํนาจการอนุมัติ ทั้ งน้ี  เพ่ือเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีสําคัญอย่างสมํ่ าเสมอ โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานระบบการควบคุมภายในอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือให้อยูใ่นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกาํหนดและการ

ประเมินความเส่ียงของกิจการ กาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง และมีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ี

เก่ียวขอ้ง มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนั

อยา่งเหมาะสม 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งสาํนกัตรวจสอบภายในข้ึนเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษทั และบริษทัย่อยให้มีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ือใหค้วามเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจาํปี 

 

10. รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลกระบวนการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลใน

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายใน และการจดัทาํงบการเงินใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และมีประสิทธิภาพ โดยใหเ้ลขานุการบริษทั

เป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

 

11. การพฒันาความรู้และทกัษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

บริษทัให้ความสําคญัในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายบริหารทุกท่านเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริม

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

เป็นการเพ่ิมพนูความรู้ดา้นต่างๆ เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 

12.การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 

สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศเพ่ือให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจของ

บริษทั รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ โครงสร้างทุน ผูถื้อหุ้น ผลการดาํเนินการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ

สําหรับกรรมการซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการของบริษัทให้กับกรรมการ ทั้ งน้ี คู่มือกรรมการอย่างน้อย

ประกอบดว้ย 

คู่มือกรรมการ 

1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

2. หนงัสือรับรองบริษทั 

3. วตัถุประสงคข์องบริษทั 

4. ขอ้บงัคบับริษทั 

5. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

6. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ สาํนกังาน ก.ล.ต. 
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ข้อมูลสําหรับกรรมการ  

1.  ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน 

2.  หนงัสือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

3.  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) 

4.  Company Profile 

5.  รายงานประจาํปีล่าสุด 

 

13. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของบทบาทและหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัดาํเนิน

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกั รายละเอียดในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี

ของเลขานุการบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 3.2 (8) โครงสร้างการจดัการ ขอ้ 8.3  
 

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.อ.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี  กรรมการตรวจสอบ  

 

โดย นายศุภกร พลกุล และ นายชู เฟ็ง เช เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทาํหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน และนางสาวอญัชลี ศรีววิฒัน์กลุ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอโดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ

จดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบบญัชีให้สอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่จาํเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัได ้

 

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

และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน นอกจากน้ี พิจารณาความเป็นอิสระของสํานัก

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูบ้ริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษทั

ผูส้อบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 
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5. จดัให้มีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ในทาง

ปฏิบติัคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการพิจารณางบการเงินประจาํปี 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. พิจารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีขนาดรายการท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามท่ีกาํหนดในกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

8. อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบติังานของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 

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 ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั 

11. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

12. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมี

นยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะ กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทาํดงักล่าว ไดแ้ก่ 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผูบ้ริหาร ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการ

ตรวจสอบรายใดนายหน่ึงอาจรายงานวา่ มีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหน่ึงต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

13. ดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติกรรมอนัควรสงสยัวา่ กรรมการ 

ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามท่ีกําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และ ผูส้อบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
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15. ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงตามหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อ

บุคคลภายนอก 

 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บริษทัมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายศุภกร พลกลุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 พล.ต.อ.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายเบน เตชะอุบล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีเหมาะสม

ท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 

แลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบต่อคณะกรรมการ

บริษทั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาค่าตอบแทน 

1. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนัสประจาํปี 

และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวั

เงินและมิใช่ตวัเงิน และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีหลกัเกณฑห์รือวิธีการ และโครงสร้างท่ีเป็น

ธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และโครงสร้าง

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทั แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม

และบริษทัจดทะเบียนชั้นนาํในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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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

และพิจารณาค่าผลตอบแทน ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี จะพิจารณาคดัเลือกโดยใช้

หลกัเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเช่ือถือ รวมทั้ งเป็นผูมี้คุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษทัได้

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

1. กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้ง

เป็นผูมี้คุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนด 

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหใ้ชว้ธีิเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการใน

ขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนั้น ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

4. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และ

จะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ก็ไดแ้ละนอกจากนั้น ใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและ

สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 



   

                         แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

9. การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 58 

 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทัและจะแจง้

การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั 

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้

เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้น จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งของกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มา

แทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวยงัประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือ

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือก

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

  ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

ซ่ึงจะประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบอยา่ง

นอ้ย 1 ท่านจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินท่ีเพียงพอ ซ่ึงสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงินบริษทัได ้อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษทั 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น    

ผูแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  โดยกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน จะพิจารณาจากคุณสมบติัความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทั ทกัษะความเช่ียวชาญในดา้นกฎหมาย ความเช่ียวชาญในการกาํหนด

โครงสร้างการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยบริษทัไดมี้การใชฐ้านขอ้มูลจากบริษทัท่ีปรึกษาเพ่ือประกอบการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนในองคก์ร เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด  

การสรรหาบุคลากรเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทันั้น มีขั้นตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการคดัเลือกจะอยู่

ในดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 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 และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งรักษาความลบัของบริษทั ไม่นาํขอ้มูล

ภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่

วา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากน้ี เพ่ือมิให้บุคลากรของบริษทันาํขอ้มูลภายในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ่ื้นหรือ

นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์บริษทัจึงอนุมติัการกาํหนดนโยบาย เร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ให้รับทราบเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน  คู่สมรส และ

บุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และจดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษทั ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ดาํเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทราบถึงหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย กรณีท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลทางการเงินของบริษทัหรือขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพย ์จะตอ้งหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผย

ต่อสาธารณชน และหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 
 

9.6 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสําหรับปี 2561 

บริษทั มีค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชี 

ประจาํปี 2561 ของบริษทัเป็นจาํนวน 2,130,000 บาท  
 

9.7 การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ไีปปรับใช้ 

บริษทัไดท้บทวนและนาํหลกัปฏิบติัจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาทบวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี พบวา่บริษทัไดน้าํหลกัปฏิบติัส่วนใหญ่มาปรับใชแ้ลว้ โดยมีบางเร่ืองท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัตาม

หลกัการดงักล่าวโดยมีเร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

- คณะกรรมการบริษทัควรกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี  

คาํช้ีแจง เน่ืองจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ต้องการกรรมการอิสระท่ีมีความรู้                      

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง อีกทั้งกรรมการอิสระของบริษทั ยงัเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษทั ซ่ึงยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ   

คาํช้ีแจง ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิก 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 2 คน 

และกรรมการบริหารจาํนวน 1 คน ซ่ึงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจากผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีผา่นมา กรรมการทั้ง 3 คน มีความเป็น

อิสระในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี บริษทัจึงเห็นวา่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนในปัจจุบนัมีความเหมาะสม สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ปัจจุบัน แนวคิดการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน มิได้มุ่งเน้นแต่สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่บริษัท และผูถื้อหุ้นเท่านั้ น                      

แต่ยงัให้ความสาํคญักบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และการสร้างความยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจ

และสังคม ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัจึงกาํหนดนโยบายดาํเนินธุรกิจโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 

10.1  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทเน้นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยสนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ

สร้างสรรค์ และในทางตรงกนัขา้มก็ต่อตา้นการกระทาํท่ีมีพฤติกรรมท่ีขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม เช่น การสมยอมเสนอราคา                   

การร่วมป่ันราคาในการประมูล การกาํหนดราคาสินคา้ให้ตํ่าผิดปกติ และการวางขอ้กาํหนดหรือคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ให้กบัรายใดเป็นพิเศษ โดยบริษทัดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้

พนกังานใหเ้ห็นความสาํคญัของการปฏิบติัตามการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสงัคมเพ่ือสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

 

10.2  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้ งภายในและภายในองค์กร โดยไดป้ฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยและรายงานเหตุการณ์สาํคญัของบริษทั รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัต่อเหตุการณ์ นอกจากน้ี 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบติังานอยา่งชดัเจนท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงมีการตรวจสอบโดยสาํนักตรวจสอบ

ภายในของบริษทัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ และมีการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้อบบัญชีภายนอกท่ีมีความอิสระและไดรั้บอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นการป้องกนัและขจัดปัญหาการทุจริตภายในองค์กร เช่น การ

คดัเลือกผูรั้บเหมาจะใชว้ธีิประกวดราคา และการจดัซ้ือสินคา้และบริการจะตอ้งมีการเปรียบเทียบราคาอยา่งนอ้ย 3 ราย โดยรักษาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นความลบั เป็นตน้ รวมถึงดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและกลุ่มบริษทัทั้งหมดไม่ใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

โดยจะไม่จ่ายเพ่ือใหเ้กิดการไดง้านหรือธุรกิจในลกัษณะไม่เป็นธรรม 

ทั้งน้ี บริษทัจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่สามารถแจง้

โดยตรงไดท่ี้เลขานุการบริษทั โดยมีมาตรการรักษาความลบัใหก้บัผูร้ายงาน  

 

10.3  การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

พนกังานเป็นรากฐานในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเป็นดัง่สมาชิกในครอบครัวของบริษทั บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัใน

การดูแลพนกังานอยา่งเตม็ท่ีทั้งในดา้นความเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั ค่าตอบแทน สวสัดิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และสร้างสรรคส์งัคม

น่าอยูใ่นสถานท่ีทาํงาน ดงัเช่นตวัอยา่งบางส่วนของแนวปฏิบติัต่อพนกังานของบริษทัดงัเช่นตวัอยา่งดงัน้ี 

- บริษทักาํหนดขอ้บงัคบัการทาํงานและนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายปี และนาํผลการประเมินนั้นเป็นเกณฑก์ารพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทน และการปรับตาํแหน่ง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนกังานและใหพ้นกังานทราบถึงจุดบกพร่องและปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 

- บริษทักาํหนดนโยบายใหพ้นกังานพฒันาความรู้ความสามารถ โดยตอ้งมีการเขา้ร่วมอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 หลกัสูตร  

- บริษทักาํหนดนโยบายแบ่งปันความรู้ในหลกัสูตรท่ีจดัอบรมโดยหน่วยงานภายนอก โดยจะมีการเผยแพร่ความรู้ท่ี

อบรมมาให้พนักงานอ่ืนในบริษทั อย่างน้อย 3 คน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะการนําเสนอในท่ีประชุม และบริหารค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ภายในบริษทั 
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- ให้สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนกังานอยา่งเต็มท่ี ผูบ้ริหารกาํหนดแนวทางชดัเจนเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบั 

ทุกตาํแหน่ง ทุกฝ่าย สามารถเขา้ร่วมประชุมในการประชุมความคืบหน้าโครงการท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือรับฟังขอ้มูล

โครงการต่าง ๆ ของบริษทั รวมถึงเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

- จดัสถานท่ีทาํงานใหน่้าอยู ่และมีมุมโต๊ะกาแฟ สาํหรับประชุมกลุ่มยอ่ยในรูปแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้างบรรยากาศ

การทาํงานท่ีดีและสร้างความสมัพนัธ์แบบเป็นกนัเองระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 

- ความปลอดภยัและสุขอนามยัในท่ีทาํงาน โดยเฉพาะในบริเวณการก่อสร้างโครงการ บริษทักาํหนดใหผู้รั้บเหมาตอ้งมี

แผนความปลอดภยัและคู่มือปฏิบติัท่ีชดัเจนเหมาะสม รวมถึงมีการควบคุมให้ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภยัของพนักงาน

และบุคคลากรในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยมีการจดัทาํสาระเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพท่ีดี ซ่ึงจะจดัส่งให้พนกังานทุกคนทาง

อีเมลลบ์ริษทัเป็นประจาํ และใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสุขภาพประจาํปีของพนกังานทุกคนเพ่ือเสริมสร้างความสุขภาพท่ีแขง็แรง 

 

10.4 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจให้ลูกคา้ของโครงการ โดยให้ความสําคญัแก่การรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็น

ความลบั ห้ามนาํไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์อ่ืนใด และในการให้ขอ้มูลใด ๆ แก่ลูกคา้จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไม่เป็นการโฆษณา

เกินจริง หรือจงใจสร้างความเขา้ใจผิดให้ลูกคา้ ปัจจุบนับริษทัมีโครงการท่ีพฒันาพร้อมส่งมอบให้ลูกคา้ คือ โครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ 

เฟสท่ี 1 - 4 บริษทัเน้นความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นของสินคา้ดว้ยการใชว้สัดุก่อสร้างและตกแต่งท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยัแก่

ลูกคา้ รวมถึงจดัให้มีบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ไดม้าตรฐาน นอกจากน้ี บริษทัยงัคาํนึงถึง

การสร้างชุมชนและสงัคมน่าอยูภ่ายในโครงการ โดยเนน้พ้ืนท่ีสีเขียวและส่วนของสนัทนาการดา้นการพกัผ่อนหยอ่นใจและสุขภาพ ดว้ย

สวนขนาดใหญ่ท่ีพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกในการออกกาํลงักายและพกัผอ่นของผูอ้ยูอ่าศยั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความสาํคญัดา้นบริการท่ีดีแก่ลูกคา้ ทั้งในแง่การแจง้ข่าวสาร ติดต่อประสานงาน รวมถึงการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ดว้ยไมตรีจิต เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้ในการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมน่าอยูภ่ายในโครงการของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีมีมีขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เรียกร้องจากลูกคา้จากสินคา้หรือบริการท่ีไดคุ้ณภาพ หรือการไม่ปฏิบติัให้

เป็นไปตามสัญญา บริษทัมีนโยบายในการเจรจาเพ่ือยติุปัญหาต่างๆ โดยเร็วท่ีสุด และหากขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเกิดจากความผิดของบริษทั 

บริษทัไดมี้การชดเชยให้แก่ลูกคา้อยา่งเป็นธรรม ทั้งน้ี ภายหลงัจากการส่งมอบห้องชุดให้ลูกคา้ บริษทัยงัมีมาตรการในการติดตามดูแล

ใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งต่อเน่ือง และมีการรับประกนัคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

10.5  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

- นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการดา้นพลงังานไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความสําคญัของการอนุรักษ์พลงังานอย่างจริงจงั เช่น                 

การรณรงคล์ดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เช่น ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในช่วงพกักลางวนัและหลงัเลิกงาน ใชห้ลอดประหยดัพลงังาน  

ในส่วนของการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษทั จะเนน้การออกแบบให้ประหยดัพลงังาน โดยใหส้ามารถระบายอากาศ

และเปิดรับทิศทางลม รวมถึงการมีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างความร่มร่ืน เพ่ือลดการใชพ้ลงังานในการเปิดเคร่ืองปรับอากาศทาํ

ความเยน็ตลอดเวลา นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายตรวจสอบให้มีการก่อสร้างตามเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือลดการใชไ้ฟส่องสว่างสําหรับการ

ก่อสร้างในเวลากลางคืน 
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- 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 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจ

วา่ รายงานทางการเงินของบริษทั รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และน่าเช่ือถือ โดยบริษทัมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือดูแลและกาํกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัใหป้ฏิบติัตามนโยบายและขอ้พึงปฏิบติัท่ีไดรั้บมอบหมาย

ใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วม

ประชุมดว้ย ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ร่วมประชุมมีบุคคลท่ีมีความรู้ในดา้นบญัชีและการเงินรวมอยูด่ว้ย คณะกรรมการบริษทัได้

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร                         

การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการของบริษทั

มีความเห็นวา่ ในปัจจุบนับริษทัมีระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีพอเพียงและเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจแลว้ โดยไม่พบประเด็น

ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัในแต่ละส่วน 

ไดด้งัน้ี  

 

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  

บริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและมีการทบทวนเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดระดบัผลตอบแทนของพนกังานอา้งอิงกบัผลประกอบการของบริษทัและผล

การปฏิบติังานของพนกังานอยา่งสมเหตุสมผลสมํ่าเสมอทุกปี  

นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและขอ้ปฏิบติัดา้นจริยธรรม รวมถึงนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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 และภายนอกองค์กร รวมถึงแนวทางการป้องกนั

ความเส่ียง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินโครงการต่างๆ ของบริษทั มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมรูปแบบต่างๆ 

และการเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การความคุมภายในและการเงิน เป็นตน้ 

 

 การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

บริษทัมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารระดบัสูงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี

งานอยา่งชดัเจน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบระหวา่งกนั นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั  
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 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

   บริษทัมีการส่งขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ และเอกสารประกอบการตดัสินใจใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาล่วงหนา้ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงมีรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอทุกคร้ัง นอกจากน้ี บริษทัมีการจดัทาํรายงานการประชุม โดยระบุ

ความเห็นและมติของท่ีประชุมทุกคร้ัง รวมทั้งบริษทัยงัจดัให้มีการเก็บเอกสารการลงบญัชี และเอกสารประกอบไวเ้ป็นหมวดหมู่อยา่ง

ชดัเจน มีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัเก็บ และบริหารขอ้มูลในแต่ละส่วนงาน อาทิเช่น ระบบบริหารจดัการ

เน้ือหา (ECM) มาใชใ้นการบริหารขอ้มูลต่างๆ ในแต่ละส่วนงาน และระบบ Memo Online เป็นตน้   

 

 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัจดัให้มีระบบติดตามการดาํเนินงานของบริษทัและการปฏิบติัตามขอ้ปฏิบัติดา้นจริยธรรม รวมทั้ งขอ้กาํหนดดา้นความ

ป้องกนัขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีสาํนกัตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควมคุมภายในของส่วน

งานต่างๆ ภายในองคก์ร โดยไดก้าํหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกาํหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าในการดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข

ขอ้บกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีท่ีตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัจะตอ้งรายงานเพ่ือพิจารณาสั่งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนั

สมควรโดยมิชกัชา้  

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

นางสาวอญัชลี ศรีวิวฒัน์กุล ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวุโส สาํนกัตรวจสอบภายในซ่ึงมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการ

ตรวจสอบภายในของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มาเป็นระยะเวลา 20 ปี ไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งดี 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่าน

การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั

และบริษัทย่อย ซ่ึงผูส้อบบัญชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 โดยมีรายละเอียดใน

สาระสาํคญั ดงัน้ี 

1) นายสดาวธุ เตชะอุบล 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ : เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 จาํนวน 873,180,191 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 10.56 ของทุนชาํระแลว้ และเป็นบิดาของ นายเบน เตชะอุบล กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2562 

ยอดคงคา้ง  

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2562 

1.ค่าจองซ้ือ ค่าทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

แ ล ะ ค่ าง ว ด  ใ น ก า ร ซ้ื อ อ า ค า ร ชุ ด 

โครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ จาํนวน 

2 ยนิูต  

 

2.ค่าจองซ้ือ ค่าทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

และค่างวด ในการซ้ืออาคารชุด โครงการ

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา จาํนวน 1 ยนิูต 

เงินรับล่วงหนา้ - 

 

 

 

 

- 

 

1,181,244 

 

 

 

 

11,000,000 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นไปตามราคาขายห้องชุดท่ี

กําหนดและมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ป ก ติ เช่ น เดี ย ว กั บ ก า ร ทํ า

รายการกับบุคคลท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้ง 

 

2) นายเบน เตชะอุบล 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 จาํนวน 1,897,626,424 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 22.96 ของทุนชาํระแลว้ โดยดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการของบริษทั  
 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2562 

ยอดคงคา้ง  

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2562 

1.ค่าจองซ้ือ ค่าทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

และค่างวด ในการซ้ือห้องชุด โครงการ

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา จาํนวน 1 ยนิูต  

 

เงินรับล่วงหนา้ 11,722,268 22,722,268 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นไปตามราคาขายห้องชุดท่ี

กําหนดและมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ป ก ติ เช่ น เดี 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 2562 

ยอดคงคา้ง  

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2562 

1.ค่าจองซ้ือ ค่าทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

และค่างวด ในการซ้ือห้องชุด โครงการ

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ 

ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา จาํนวน 1 ยนิูต  

 

เงินรับล่วงหนา้ 10,305,000 37,348,172 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นไปตามราคาขายห้องชุดท่ี

กําหนดและมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ป ก ติ เช่ น เดี ย ว กั บ ก า ร ทํ า

รายการกับบุคคลท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้ง 
 

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

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ลกัษณะความสัมพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 คน คือ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี และมีผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั คือ 

นายสดาวธุ เตชะอุบล ถือหุ้น CGS ทางออ้ม โดยถือหุ้นผ่านบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (CGH) ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2563 

คิดเป็นจาํนวน 604,490,326 หุน้ หรือร้อยละ 13.94 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 



   

                         แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

12. รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 67 

 

 

 
 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2562 

ยอดคงคา้ง  

ณ 31 ธ.ค. 2562 

1. บริษทัวางเงินประกนัซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ 

CGS 

เงินประกนั 

ซ้ือหลกัทรัพย ์

43 5,565 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่รายการดงักล่าว

เป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั

และมี เง่ือน ไข ท่ี เป็ น ป กติ

เช่นเดียวกับการทํารายการ

กั บ บุ ค ค ล ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม

เก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัรับดอกเบ้ียจาก CGS เป็นดอกเบ้ีย

จากเงินประกันหลักทรัพย์ อัตราดอกเบ้ีย 

0.8%  

ดอกเบ้ียรับ 

 

44 - 

3. บริษทัไดมี้การชาํระเงินค่าธรรมเนียมใน

การออกหุน้กู ้

ค่าธรรมเนียม

จ่ายล่วงหนา้ 

ค่าธรรมเนียม 

(2,944,850) 

 

9,536,906 

11,280,010 

 

- 

 

5) บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“CGH”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holdings Company) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 คน คือ พล.ต.ท.วีรพงษ ์ช่ืนภกัดี และมีผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั คือ 

นายสดาวุธ เตชะอุบล โดยถือหุ้นในบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) (CGH) ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2563 คิดเป็นจาํนวน 

604,490,326  หุน้ หรือร้อยละ 13.94 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 
 

 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2562 

ยอดคงคา้ง  

ณ 31 ธ.ค. 2562 

1.บริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั บริษทั คนัทร่ี  

ก รุ๊ ป  โ ฮ ล ด้ิ ง ส์  จํา กั ด  (ม ห าช น )  จําน ว น 

153,061,800 หุน้ 

เงินลงทุนใน

หุน้สามญั 

 

 

- 

 

123,980,058 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั

แล ะมี เง่ือน ไข ท่ี เป็ น ป ก ติ

เช่นเดียวกับการทํารายการ

กบับุคคลและ/หรือนิติบุคคล

ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

2.ได้ รับ ใบ สําคัญ แสดงสิทธิ  CGH-W3 จาก

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน)

จาํนวน 51,020,600 หน่วย 

CGH-W3  

- 

 

1,530,618 
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6) บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“MFH”)  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอ่ืน 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผูถื้อหุ้นของบริษทั และ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“CGH”) ซ่ึง CGH เป็นผูถื้อหุ้น

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

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 

รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
มูลค่ารายการ 

ในปี 2562 

ยอดคงคา้ง  

ณ 31 ธ.ค. 2562 

1.บริษทัออกตัว๋แลกเงินใหแ้ก่ MFH 

• ออกวนัท่ี 18  ตุลาคม 2562 จาํนวนเงิน 

100 ล้าน บ าท  เงิน ต้น ครบ กําห น ด 14 

กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 270 วัน 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี  

• ออกวนัท่ี 19 พฤศจิกายน2562 จํานวน

เงิน 100 ล้านบาท เงินต้นครบกําหนด 14 

สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 269 วัน 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 

ชาํระดอกเบ้ีย ณ วนัออกตั๋วแลกเงิน โดย

หักเป็นส่วนลดจากมูลค่าท่ีตราไวข้องตั๋ว

แลกเงินฉบบันั้น 

ตัว๋แลกเงิน 

 

 

- 200,000,000 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่รายการดงักล่าว

เป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั

และมี เง่ือน ไข ท่ี เป็ น ป กติ

เช่นเดียวกับการทํารายการ

กั บ บุ ค ค ล ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม

เก่ียวขอ้ง 

 

2.ดอกเบ้ียจ่ายจากตัว๋แลกเงิน ดอกเบ้ียจ่าย 

ล่วงหนา้ 

ดอกเบ้ียจ่าย 

5,477,871 

 

11,490,933 

6,658,485 

 

- 
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12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการและขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนั 

โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

หากรายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความ

เหมาะสมของรายการ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัหาผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือ ผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี

ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
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12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายหรือแนวโนม้ในการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต โดยการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน

ในอนาคตนั้น บริษทัจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการคา้ปกติทัว่ไป สามารถอา้งอิงไดก้บัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ี

บริษทัทาํกับบุคคลภายนอก ทั้ งน้ี บริษทัจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บังคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั

ของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

โดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ี หากรายการระหวา่งกนัของบริษทัเกิดกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของ

รายการ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัหาผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้น (แลว้แต่

กรณี) และจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
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ส่วนที ่3 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

13.1 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2559 - 2561   

สรุปได้ดงันี ้

1) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสด 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 และ 2562  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 425.1 2.5 1,518.0 6.2 274.0  0.9  

เงินลงทุนชัว่คราว - - 100.5 0.4 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,269.3 7.6 1,932.8 7.9 2,362.8  8.2  

ท่ีดินและโครงการระหวา่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 3,465.7 20.7 5,842.7 24.0 8,270.4  28.6  

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - - - - 308.7  1.1  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - 3.3 0.0 3.4 0.0  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 245.4 1.5 1.0 0.0 28.4 0.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,405.5 32.3 9,398.3 38.6 11,247.7 38.9 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 1,581.8 9.4 1,764.9 7.2 1,992.7  6.9  

เงินลงทุนเผ่ือขาย 307.1 1.8 219.0 0.9 169.3  0.6  

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 895.5 5.3 895.5 3.7 895.5  3.1  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 845.7 5.0 789.2 3.2 744.0  2.6  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,945.0 23.5 7,608.1 31.3 10,206.1  35.3  

สิทธิการเช่า 100.0 0.6 - - - - 

ค่าความนิยม 3,614.4 21.6 3,614.4 14.8 3,614.4  12.5  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2.1 - 5.9 0.0 22.3  0.1  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.0 0.1 38.3 0.2 -  -  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 64.2 0.4 10.5 0.0 13.0  0.0  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,376.8 67.7 14,945.7 61.4 17,657.3 61.1 

รวมสินทรัพย์ 16,782.3 100.0 24,344.0 100.00 28,905.1 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 287.8 1.7 717.7 2.9 3,044.4 10.5 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,444.2 14.6 3,863.1 15.9 4,442.5 15.4 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 8.9 0.1 8.3 0.0 8.0 0.0 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - - 11,374.2 39.4 

ตัว๋แลกเงิน 667.3 4.0 437.1 1.8 381.0 1.3 

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,750 10.4 - - 3,682.0 12.7 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - - - 1.6 0.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 61.8 0.4 - - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,220.0 31.2 5,026.2 20.6 22,933.7 79.3 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 796.4 4.7 1,485.3 6.1 - - 

เงินกูย้มืระยะยาว 4,067.6 24.2 8,954.1 36.8 358.3 1.2 

หุ้นกูร้ะยะยาว 750.0 4.5 3,643.1 15.0 502.0 1.7 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 38.2 0.1 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6.8 0.0 8.5 0.0 26.5 0.1 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27.4 0.2 - - 3.1 0.0 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,648.2 33.6 14,091.0 57.9 928.2 3.2 

รวมหนีสิ้น 10,868.2 64.8 19,117.2 78.5 23,861.9 82.6 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้       

หุ้นสามญั 8,266,127,954 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 8,266.2 49.3 8,266.2 34.0 8,266.2 28.6 

ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้นสามญั (1,559.5) (9.3) (1,559.5) (6.4) (1,559.5) (5.4) 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (819.4) (4.9) (819.4) (3.4) (819.4) (2.8) 

ส่วนปรับปรุงจากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (732.9) (4.4) (732.9) (3.0) (732.9) (2.5) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 1,578.6 9.4 1,578.6 6.5 1,578.6 5.5 

 6,733.0 40.1 6,733.0 27.7 6,733.0 23.3 

ขาดทุนสะสม (895.1) (5.3) (1,359.0) (5.6) (1,714.9) (5.9) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (277.7) (1.7) (422.8) (1.7) (344.0) (1.2) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,560.2 33.1 4,951.2 20.3 4,674.1 16.2 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 353.9 2.1 275.6 1.1 369.0 1.3 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,914.1 35.2 5,226.8 21.5 5,043.1 17.4 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,782.3 100.0 24,344.0 100.0 28,905.1 100.0 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2561 และ 2562  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 908.6 82.0 244.1 66.0 412.4 43.4 

รายไดค้่านายหน้า 1.0 0.1 0.5 0.1 - - 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 52.5 4.7 51.4 13.9 47.4 5.0 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 5.7 0.5 8.8 2.4 7.3 0.8 

รายไดเ้งินปันผลรับ 4.2 0.4 5.4 1.5 - - 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
4.5 

 
0.4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 124.8 11.3 51.1 13.8 468.7 49.3 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - - - - 2.2 0.2 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว - - 0.5 0.1 - - 

รายไดอ่ื้น 6.3 0.6 7.8 2.2 13.1 1.4 

รายได้รวม 1,107.6 100.0 369.6 100.0 951.1 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขายอาคารชุด 544.4 49.1 146.9 39.7 181.5 19.1 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก       
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3.2 0.3 3.0 0.8 2.8 0.3 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (ค่าใชจ่้ายในการขาย) 286.5 25.9 180.5 48.8 183.0 19.2 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 207.4 18.7 209.2 56.6 464.4 48.8 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือการลงทุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15.7 

 
1.7 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 51.1 4.6 42.7 11.6 39.9 4.2 

ตน้ทุนทางการเงิน 211.4 19.1 330.1 89.3 454.6 47.8 

รวมค่าใช้จ่าย 1,304.0 117.7 912.4 246.8 1,341.9 141.1 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (196.4) (17.7) (542.7) (146.8) (390.8) (41.1) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 3.0 0.3 0.3 0.1 (43.7) (4.6) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (193.4) (17.4) (542.4) (146.7) (434.5) (45.7) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษเีงนิได้       

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
ในภายหลงั 

      

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (72.8) (6.5) (68.1) (18.4) (33.1) (3.5) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 
งบการเงินในต่างประเทศ 

 
(0.6) 

 
(0.1) 

 
(77.1) 

 
(20.8) 

 
112.0 

 
11.8 

รายการท่ีไม่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
ในภายหลงั 

      

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 
ท่ีกาํหนดไว ้

 
2.4 

 
0.2 

 
0.3 

 
0.1 

 
(10.1) 

 
(1.1) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 
(71.0) 

 
(6.4) 

 
 (144.9) 

 
(39.2) 

 
68.7 

 
7.2 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (264.4) (23.8) (687.3) (185.9) (365.8) (38.5) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (144.3) (13.0) (464.1) (125.4) (489.2) (51.4) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (49.1) (4.4) (78.3) (21.2) 54.7 5.8 

 (193.4) (17.4) (542.4) (146.7) (434.5) (45.7) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (215.3) (19.4) (609.0) (164.8) (418.0) (44.0) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (49.1) (4.4) (78.3) (21.2) 52.2 5.5 

 (264.4) (23.8) (687.3) (185.9) (365.8) (38.5) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.018)  (0.056)  (0.059)  
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งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 

งบกระแสเงนิสดรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
สําหรับปี 2560 สําหรับปี 2561 สําหรับปี 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (196.4) (542.7) (390.8) 

ปรับปรุงด้วย    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 80.3 33.2 32.6 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - - (2.2) 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว - (0.5) - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 30.7 1.7 - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (124.5) (8.5) (604.4) 

ขาดทุน(กาํไร)จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (4.4) - 15.6 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2.6 2.1 5.4 

รายไดด้อกเบ้ีย (5.7) (8.8) (7.3) 

รายไดเ้งินปันผล (4.2) (5.4) - 

ตน้ทุนทางการเงิน 211.4 330.1 454.6 

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง    

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (10.2) (198.9) (496.5) 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    

เงินลงทุนชัว่คราว 0.8 (100.0) 102.7 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 458.9 (432.8) (465.8) 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 308.7 (255.2) (472.8) 

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - - (82.4) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (87.4) (1.0) (27.4) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.9 52.1 (2.6) 

หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7.3) 50.1 (413.5) 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 901.7 1,418.8 581.0 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8.9 - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11.7 (27.4) 1.4 

เงนิสดรับจากการดําเนินงาน 1,587.7 505.7 (1,275.8) 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 5.8 9.8 7.3 

เงินสดรับจากเงินปันผล 4.2 5.4 - 

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (129.6) (159.3) (241.0) 

เงินสดรับจากภาษีเงินไดข้อคืน 1.2 - - 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (11.5) (3.3) (3.4) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,457.8 358.3 (1,512.9) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (869.5) (197.2) (366.2) 

เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผ่ือขาย 5.3 3.0 8.3 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,833.3) (336.9) (358.9) 
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งบกระแสเงนิสดรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
สําหรับปี 2560 สําหรับปี 2561 สําหรับปี 2562 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 0.8 0.1 - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1.3) (3.0) (18.5) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,698.0) (534.1) (735.3) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 1.8 - - 

เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 505.9 146.0 89.7 

เงินสดจ่ายชาํระคืนตัว๋แลกเงิน (1,368.7) (410.7) (168.2) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 459.7 455.2 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 1,350.0 3,621.7 500.0 

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว - (2,500.0) - 

เงินสดรับค่าเพ่ิมทุนหุ้นสามญัจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 1.6 - - 

เงินสดรับค่าหุ้นของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 1.1 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 490.6 1,316.7 877.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (749.6) 1,140.8 (1,370.4) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 116.2 (48.0) 126.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,058.5 425.1 1,518.0 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 425.1 1,518.0 274.0 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัจากงบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงนิ  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

งบรวม งบรวม งบรวม 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.04 1.87 0.49 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.08 0.32 0.01 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.38 0.10 (0.09) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้1/ (เท่า) N/A  N/A  N/A 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย1/ (วนั) N/A  N/A  N/A 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 1.25 0.12 0.10 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั)  287   2,893   3,636  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (Profitability Ratio)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 40.08 39.79 55.99 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (%) 1.65 (87.2) 15.48 

อตัรากาํไรอ่ืน (%) 17.97 33.97 56.64 

อตัราขาดทุนสุทธิ (%) (17.46) (146.75) (45.68) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) (3.25) (9.74) (8.46) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) (1.31) (2.64) (1.63) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) (4.36) (8.81) (4.51) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.08 0.02 0.04 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น2/   (เท่า) 1.84 3.66 4.73 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามนิยามในขอ้กาํหนดสิทธิหุ้นกู ้9/ (เท่า) 1.29 2.18 3.18 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น3/ (เท่า) 1.36 2.49 3.23 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น4/ (เท่า) 1.29 2.18 3.18 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคม 

และค่าตดัจาํหน่าย (net debt to EBITDA ratio)5/  
(เท่า) 93.01 (87.67) 223.99 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio: ICR)6/ (เท่า) 0.45 (0.54) 0.21 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (debt service coverage 

ratio : DSCR)7/ 
(เท่า) 

0.04 (0.41) 0.01 

อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 8/ (เท่า) 0.08 0.03 0.02 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกาํหนดใน 1 ปี ต่อหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ียทั้งหมด  
(เท่า) 

0.30 0.03 0.95 

อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม  (เท่า) 0.37 0.47 0.49 

อตัราการจ่ายเงินปันผล* (%) N.A N.A N.A 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  0.75 0.63 0.61 

ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น  (0.02) (0.06) (0.06) 
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หมายเหตุ :      1/ บริษทัมีรายได้หลกัจากการขายอาคารชุด แต่ลูกหน้ีการคา้เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากธุรกิจการลงทุน ดังนั้นจึงทาํให้อตัราส่วน

ดงักล่าว ไม่สะทอ้นการดาํเนินงานของธุรกิจหลกัของบริษทั 
 2/ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 3/ อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หน้ีสินส่วนท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย/ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 4/ อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = หน้ีสินส่วนท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิจากเงินสด และ/หรือรายการ

เทียบเท่าเงินสด และ/หรือเงินลงทุนชัว่คราว / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
                                  5//  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (Net Debt to EBITDA 

Ratio) คาํนวณจาก (หน้ีสินรวมสุทธิจากเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเงินลงทุนชัว่คราว)/(กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี

เงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย) 
6/   อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio : ICR) (EBITDA Basis) คาํนวณจากกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่า

เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย / ดอกเบ้ียจ่ายหรือตน้ทุนทางการเงิน 
      7/    อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) (EBITDA Basis) คาํนวณจาก กาํไรก่อนหัก

ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีจะครบกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี) 
      8/    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 บริษทัมียอดคงคา้งตัว๋แลกเงินจาํนวน 680 ลา้นบาท 444 ลา้นบาท และ 395 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
      9/  ผูอ้อกหุ้นกูมี้หน้าท่ีดาํรงไวซ่ึ้งอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯหุ้นกูรุ่้นน้ี ตลอดอายุหุ้นกู ้ในงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีของผู ้

ออกหุ้นกูแ้ลว้ เป็นอตัราส่วนไม่เกิน 5.5 : 1 (ห้าจุดหา้ต่อหน่ึง) เท่า ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาสของผูอ้อกหุ้นกูใ้นแต่ละไตรมาส ตามงบ

การเงินรวมรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชีของผูอ้อกหุน้กูใ้นแต่ละปี ตามงบการเงินรวมประจาํปี 

 

หมายเหตุ :  * บริษทัยงัไม่มีการจ่ายปันผล 
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14. คาํอธิบายการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 

1. ภาพรวมธุรกจิ 
บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ CGD ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวเน่ืองกับ

อสงัหาริมทรัพยใ์นดา้นการพฒันาและการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา ในส่วนของ

การพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2558 นบัวา่บริษทัประสบความสาํเร็จอยา่งสูงจากการเปิดตวัโครงการโฟร์ซีซัน่ส์

ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นโครงการแบบผสมผสานริมแม่นํ้ าเจา้พระยา โดยโครงการไดรั้บ

การตอบรับท่ีดีมากในวงกวา้งหลงัเปิดตวัไปในเดือนมกราคม 2558 สามารถทาํลายสถิติหลายดา้นของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ไทย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราคาหรือการทุบสถิตยอดขายสูงสุดในโรดโชวต์่างประเทศ ท่ีสําคญัคือโครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท 

เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบรรทดัฐานใหม่สาํหรับโครงการท่ีพกัอาศยัระดบัซูเปอร์

ลกัชวัร่ีในเอเชีย ความสําเร็จเหล่าน้ียอ่มมีผลต่อราคาของยนิูตท่ีเหลืออยูท่าํให้บริษทัสามารถสร้างรายไดท่ี้สูงมากข้ึนใน

อนาคต โดยมียอดจองจากการเปิดขายโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจ้าพระยา อย่างต่อเน่ือง

นบัตั้งแต่เปิดตวัโครงการในเดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบนั และในส่วนของโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ ไดท้าํการ

ก่อสร้างจนแลว้เสร็จในช่วงปลายปี 2558 และมีการขายรวมถึงโอนกรรมสิทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง โดยในระหวา่งปี 2561 บริษทั

ไดปิ้ดการขายสาํหรับโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์แลว้ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนับริษทัอยู่ในระหว่างการเตรียมการเปิดตวั

โครงการใหม่เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัต่อไป สาํหรับธุรกิจดา้นการลงทุน ในระหวา่งปี 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนโดยผ่านบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 96.45) 

ไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์น ตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ยท่ีดิน 20.24 เอเคอร์ (ประมาณ 881,654 ตารางฟุต) อาคาร

เรียน หอพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวกรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มูลค่า 842 ลา้นบาท ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดมี้สญัญา

เช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวในการประกอบธุรกิจโรงเรียนโดยสัญญาเช่ามีอายคุงเหลือประมาณ 1- ปี ซ่ึงปี 

2560  2561 และ 2562 สร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มบริษทัไดถึ้ง 52.5, 51.4 และ 47.4 ลา้นบาท 

 

ภาพรวมธุรกจิในปี 2562 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2562 โดยมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 434.5 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 19.9 จากปีท่ีผ่านมา และรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

157.3 จากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากการเร่ิมรับรู้รายไดข้องโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ 

แม่นํ้ าเจา้พระยาในไตรมาศท่ี 4  และบริษทัรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 โดยมีขาดทุนสุทธิ 526.7 ลา้นบาท 

ขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 127.5 จากปีท่ีผานมา และรายไดร้วมลดลงร้อยละ 62.1 จากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจาก

โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ซ่ึงไดปิ้ดโครงการลงในปี 2561 

 

พฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2562 

- โครงการเจ้าพระยา เอสเตท มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปอย่างมาก ซ่ึงทั้ ง 3 โครงการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการเจา้พระยา เอสเตท ซ่ึงประกอบดว้ย 1. โครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา 

ซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยเ์พ่ือขาย ไดเ้ร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาศ 4  2.โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยเ์พ่ือ

รับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง คาดวา่การก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2563 3.โรงแรมโฟร์ซีซัน่ กรุงเทพ ณ 

แม่นํ้ าเจา้พระยาซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยเ์พ่ือรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง คาดวา่การก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 

2563 
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- โครงการพระราม 3 ซ่ึงมีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเป็นท่ีดินในระหวา่งปี 2560 นั้น ในปี 2561 ไดมี้ความคืบหนา้ในการ

วางแผนดาํเนินธุรกิจไปอยา่งมาก โดยในประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562

ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในโครงการโรงเรียนนานาชาติบนท่ีดินขนาด 16 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวาจากท่ีดิน

ทั้ งหมดของโครงการ โดยมีเงินลงทุนจาํนวนไม่เกิน 3,742 ลา้นบาท (ไม่รวมมูลค่าท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ

บริษทั)  

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

ปี ความเห็น/ขอ้สรุปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

2 ผลการดาํเนินงาน 
  

รายได้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมสาํหรับ ปี 2561 และ 2562 จาํนวน 369.6 ลา้นบาทและ 951.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

157.3 และมีรายไดร้วมในปี 2560 และ 2561 จาํนวน 1,107.6 ลา้นบาทและ 369.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือลดลงร้อยละ 

66.6 รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายอาคารชุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 66.0 และร้อยละ 43.4 ของรายไดร้วมสําหรับปี 2561 และ 

2562 ตามลาํดบั และคิดเป็นร้อยละ 82.0 ของรายไดร้วมสาํหรับปี 2560 ส่วนท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้นเช่น รายไดเ้งินปันผล

รับ กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน กาํไรจากการซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นตน้  

• รายได้จากการขายอาคารชุด  

บริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการขายอาคารชุดอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 โดยไดปิ้ดการขายเฟส

สุดทา้ยของโครงการในปี 2561 ซ่ึงมีการทยอยรับรู้รายไดจ้ากโครงการดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนเสร็จส้ินในตน้ปี 2562 

และบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากโครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ในไตรมาสท่ี 4 ของ

ปี 2562 โดยสาํหรับ ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอาคารชุด 412.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.0  เปรียบเทียบกบัปี 

2561 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายอาคารชุด 244.1 ลา้นบาท สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากกลุ่มบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการขายอาคาร

ชุดโครงการโฟร์ซีซัน่ ไพรเวทเรสซิเดน้ท ์กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา จาํนวน 404.6 ลา้นบาท ถึงแมว้า่บริษทัจะมีรายได้

จากการขายอาคารชุดของโครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ ลดลงจาํนวน 236.3 ลา้นบาท เน่ืองจากปิดโครงการไปในปี 

2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิ จาํนวน 244.1 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 73.1 เปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2560 ท่ีมีรายได้จากการขายอาคารชุด 908.6 ลา้นบาท ทั้ งน้ี

ยอดขายลดลงสืบเน่ืองจากโครงการ อิลีเมน้ทศ์รีนครินทร์ ไดปิ้ดการขายลงในปี 2561 
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• รายได้อ่ืน  

ในปี 2561 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้อ่ืนอยู่ท่ี 125.6 ลา้นบาท และ 538.7 ลา้นบาท ตามลาํดับ เพ่ิมข้ึน  

413.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 328.9 สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ โดยปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 468.7 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 417.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 816.2  เปรียบเทียบกับปี 2561 ท่ีมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศจาํนวน 51.2 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

คือการท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญั ประกอบกบับริษทัยอ่ยในประเทศมีการกูย้ืมเงินในสกลุดอลลาร์สหรัฐ

เพ่ิมข้ึน ตามความคืบหนา้ของการก่อสร้างโครงการเจา้พระยาเอสเตทซ่ึงมีความคืบหนา้ไปมากในปี 2562 สาํหรับรายการ

อ่ืน ๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  
 

ในปี 2560 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดอ่ื้นจาํนวน 199.1 ลา้นบาท และ 125.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง

จาํนวน 73.5 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 36.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560โดยสาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงจาํนวน 73.7 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนมาก 

ในขณะท่ีปี 2561 เงินบาทแข็งค่าข้ึนนอ้ยกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยในประเทศมีการกูย้ืมเงินใน

สกุลดอลลาร์สหรัฐเพิ่มข้ึนตามความคืบหนา้ของการก่อสร้างโครงการเจา้พระยาเอสเตทซ่ึงมีความคืบหนา้ไปมากใน

ระหวา่งปี 2561 สาํหรับรายการอ่ืน ๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  
 

ค่าใช้จ่าย 

บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 จาํนวน 912.4 ลา้นบาท และ 

1,341.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึน 429.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.1 และมีค่าใชจ่้ายรวมสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 จาํนวน 1,304.0 ลา้นบาทและ 912.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือลดลงร้อยละ 30.0  

ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนขายอาคารชุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 49.2 ของรายไดร้วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ส่วนท่ีเหลือเป็น ตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศ ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่สําหรับปี 2561 และ 2562 มาจาก

ค่าใชจ่้ายในการบริหารซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 56.6 และ ร้อยละ 48.8 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั และมีตน้ทุนขายอาคารชุดซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 39.8 และ ร้อยละ 19.1 ของรายได้รวม ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการโอน

กรรมสิทธิอาคารชุดของโครงการ อิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ 
 

• ต้นทุนขายอาคารชุด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษทัมีตน้ทุนขายอาคารชุดจาํนวน 146.9 ลา้นบาท และ 181.5 ลา้น

บาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 60.2 และ 44.0 ของรายไดอ้าคารชุด ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 39.8 

และ 56.0 ของรายไดจ้ากการขายอาคารชุด ตามลาํดบั 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัมีตน้ทุนขายอาคารชุดจาํนวน 544.4 ลา้นบาท และ 146.9 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 59.9 และ 60.2 ของรายไดอ้าคารชุด ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 40.1 และ 39.8 

ของรายไดจ้ากการขายอาคารชุด 
 

• ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย ประกอบดว้ยค่านายหนา้ ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการ

โอนกรรมสิทธ์ิ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการจดั
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จาํหน่ายจาํนวน 180.5 ลา้นบาท และ 183.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2.5 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 โดยต้นทุนในการจัดจาํหน่ายหลกัท่ีเกิดข้ึนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มาจากค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการตลาดของโครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายจาํนวน 286.5 ลา้นบาท และ 

180.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายลดลงจาํนวน 106 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 37.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

โครงการ อิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ไดปิ้ดการขายในระหวา่งปี 2561 ประกอบกบัมีการกิจกรรมทางการตลาดของโครงการ โฟร์ซี

ซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ  ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ลดลง  
 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 

209.2 ลา้นบาท และ 464.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจาํนวน 255.2 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 122.0 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเพ่ือเตรียมการเปิด โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ 

กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงคาดวา่จะเปิดดาํเนินการในไตรมาส 2 ปี 2563 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 207.4 ลา้นบาท และ 

209.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.8 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 โดยค่าใชจ่้ายท่ี

เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มากจากจากการเพ่ิมข้ึนของค่าตอบของแทนพนกังานและผูบ้ริหาร 
 

• ต้นทุนทางการเงนิ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 330.1 ลา้นบาท และ 454.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาํนวน 124.5 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.7 สาเหตุหลกัเกิดจากการท่ีบริษทัออกตัว๋

แลกเงิน การออกหุ้นกูร้ะยะยาว และการกูย้ืมเงินระยะยาว เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และใชเ้พ่ือขยายธุรกิจของกลุ่ม

บริษทั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียเท่ากบั 0.21 เท่า 

เพ่ิมข้ึนจาก (0.54) เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจากในปี 2562 มีการเพ่ิมข้ึนของกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี

เงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายอาคารชุดอยา่งมีนยัสาํคญัจากโครงการโฟร์ซีซัน่ 

ไพรเวทเรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจ้าพระยา ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561  บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 211.4  ลา้นบาท 

และ 330.1 ลา้นบาท ตามลาํดับ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาํนวน 118.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.1 สาเหตุหลกัเกิดจากการท่ี

บริษทัออกตัว๋แลกเงิน การออกหุ้นกูร้ะยะยาว และการกูย้ืมเงินระยะยาว เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และใชเ้พ่ือขยาย

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียเท่ากบั 

(0.54) เท่า ลดลงจาก 0.45 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่า

เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายจากการลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัของรายไดจ้ากการขายอาคารชุดโครงการ อิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ 

สืบเน่ืองจากการปิดการขายในปี 2561 
 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้ภาษีเงินได้จาํนวน 0.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 43.7 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายภาษีเงินเพ่ิมข้ึน
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จาํนวน 44.0 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12,780.2 สาเหตุหลกัมาจากการรับรู้รายไดจ้ากการขายอาคารชุดโฟร์ซีซัน่ ไพรเวทเรส

ซิเดน้ท ์กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยาในปี 2562  
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดภ้าษีเงินไดจ้าํนวน 3.00 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยรายไดภ้าษีเงินไดล้ดลงจาํนวน 2.7 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 88.5 สาเหตุหลกัมาจากในระหวา่งปี 2560 

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดัสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนได ้
 

• กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 542.4 ลา้นบาท 

และ 434.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยขาดทุนสุทธิลดลงจาํนวน 107.9 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19.9 สาเหตุหลกัมาจากในปี 

2562 มีการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายอาคารชุดอยา่งมีนัยสําคญัจากโครงการโฟร์ซีซั่น ไพรเวทเรสซิเดน้ท์ กรุงเทพ ณ 

แม่นํ้ าเจา้พระยา ประกอบกบับริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั

เช่นกัน ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษทัย่อยมีอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 45.68 ลดลงจากอตัรา

ขาดทุนสุทธิร้อยละ 146.75 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 193.4 ลา้นบาท และ 542.4 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ซ่ึงขาดทุนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 349 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 180.5 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัของ

รายไดจ้ากการขายอาคารชุดโครงการ อิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ สืบเน่ืองจากการปิดการขาย จึงส่งผลให้รายไดล้ดลงจาํนวน 664.5 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 73.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2560 ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 146.75 เพ่ิมข้ึนจากอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 17.46 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 

14.3 ฐานะการเงนิ 

 สินทรัพย์  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 28,905.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ท่ี มีสินทรัพย์รวมท่ี 24,344.0 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน 4,561.1 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7 โดย

สินทรัพยห์ลกัท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค จาํนวน 2,427.6 ลา้นบาท 

โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.5 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างสาธารณูปโภค

ของโครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ท่ีเพ่ิมข้ึน 

2,598.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.1 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการก่อสร้างโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 

กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจาํนวน 24,344.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 จาํนวน 7,561.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 45.1 โดยสินทรัพยห์ลกัท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากท่ีดินและตน้ทุนโครงการ 

ระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค จาํนวน 2,377.0 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.6 จากปี 2560 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากการ

เพ่ิมข้ึนของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างสาธารณูปโภคของโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 

กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 3,663.1 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 92.9 จากปี 2560 ซ่ึงมาจากความคืบหนา้ในการก่อสร้างของโรงแรม คาเพลลา และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 

กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตท นอกจากนั้นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,092.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 257.1 จากปี 2560 เป็นผลจากกระแสเงินสด

จากการท่ีบริษทัออกหุน้กูร้ะยะยาวเพ่ิมเติม ในปี 2561 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และใชเ้พ่ือขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั  
 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

บริษัทและบริษทัย่อยมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 จาํนวน 5,405.5 ลา้นบาทและ 

9,398.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 32.2 และ 38.6 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวยีนรวม จาํนวน 11,247.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38.9 

ของสินทรัพยร์วม โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

• ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 มีจาํนวน 1,269.3 ลา้นบาท และ 1,932.8 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ 7.9 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน จาํนวน 663.5 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุท่ีสําคญัเกิดจากค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน 86.5 ลา้นบาท เงินมดัจาํจ่ายล่วงหน้าค่า

ก่อสร้างท่ีจ่ายล่วงหน้าให้กับผูรั้บเหมาโครงการเจา้พระยา เอสเตต เพ่ิมข้ึนจาํนวน 93.6 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนจาํนวน 

434.2 ลา้นบาท จากการจดัประเภทรายการใหม่จากสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนมาแสดงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีน

อ่ืนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 2,362.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.2 ของ

สินทรัพยร์วม ซ่ึงเพ่ิมข้ึน จาํนวน 430.0 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจาก 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างท่ีจ่ายล่วงหน้าให้กบัผูรั้บเหมาโครงการเจา้พระยา เอสเตต เพ่ิมข้ึนจาํนวน 309.1 ลา้นบาท 

ลูกหน้ีกรมสรรพากรเพ่ิมข้ึนจาํนวน 169.9 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 79.9 ลา้นบาท 
 

• ทีด่นิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างสาธารณูปโภค ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีจาํนวน 3,465.7 ลา้นบาท 

และ 5,842.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ 24.0 ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.6 จากปี 2560 

หรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,377.0 ลา้นบาท สาเหตุท่ีสําคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค่าก่อสร้างอาคารชุดโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ 

ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตท ซ่ึงการก่อสร้างมีความ

คืบหนา้ไปอยา่งมากในปี 2561 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคจาํนวน 

8,270.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.6 ของสินทรัพย์รวม โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.6 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 หรือ

เพ่ิมข้ึนจํานวน 2,427.6 ล้านบาท สาเหตุ ท่ีสําคัญเกิดจากเพ่ิมข้ึนของท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

สาธารณูปโภคของโครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ

เจา้พระยา เอสเตท  

 
 

• สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 มีจาํนวน 245.4 ลา้นบาท และ 1.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็น

ร้อยละ 1.5 และ 0.0 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั หรือลดลงร้อยละ 99.6 จากปี 2560 หรือลดลงจาํนวน 244.4  ลา้นบาท 
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สาเหตุท่ีสําคญัเกิดจากการจัดประเภทรายการใหม่จากสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนไปแสดงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 28.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ

สินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2,728.3 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 27.4 ลา้นบาท สาเหตุท่ีสาํคญั

เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีเตรียมนาํไปติดตั้งในโรงแรมคาเพลลากรุงเทพและโรงแรมโฟร์ซี

ซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตต 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

• เงนิฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีจาํนวน 1,581.8 ลา้นบาท และ 1,764.9 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 9.4 และ 7.2 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัจาํนวน 183.1 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 11.6 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระเงินตามสัญญาก่อสร้าง

ของโครงการเจา้พระยา เอสเตท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัจาํนวน 1,992.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

6.9 ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 227.8 ลา้นบาท สาเหตุท่ี

สาํคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระเงินตามสัญญาก่อสร้างของโครงการเจา้พระยา 

เอสเตท 
 

• เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  2561 และ 2562 มีจาํนวน 307.1 ลา้นบาท 219.0 ลา้นบาท และ 169.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 1.8 ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 0.6 ของสินทรัพยร์วม โดยยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลง

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 49.7 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 22.7 เกิดจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดซ่ึงมี

การปรับตวัลดลง 
 

• เงนิมดัจาํจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 มีจาํนวน 895.5 ลา้นบาท 895.5 ลา้นบาท 

และ 895.5 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 5.3 ร้อยละ 3.7 และร้อยละ 3.1 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 
 

• อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 มีจาํนวน 845.7 ลา้นบาท 789.2 ลา้นบาท และ 

744.0 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 5.0 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.6 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดับ โดยยอดคงเหลือ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 45.2 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.7 เกิดจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนตามราคาตลาดซ่ึงมีการปรับตวัลดลง และผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

• ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560  2561 และ 2562 มีจํานวน 3,945.0 ล้านบาท 7,608.1 ล้านบาท และ 

10,206.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 23.5 ร้อยละ 31.3 และร้อยละ 35.3 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยสาเหตุท่ี
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ทาํให้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีเน่ืองจากการรับรู้ตน้ทุนค่าก่อสร้างของโรงแรมคาเพลลากรุงเทพและ

โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจา้พระยา เอสเตต ทาํใหท่ี้ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 2,598.0 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.1 
 

• สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.6 และลดลงทั้งจาํนวน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 จากการจดัประเภทรายการใหม่โดยถูกจดัประเภทเป็น ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค และ

จดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

• ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  2561 และ 2562 มีจาํนวน 3,614.4 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 21.6 ร้อยละ 14.8 

และร้อยละ 12.5 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ค่าความนิยมดงักล่าวเป็นผลจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัและการ

คาํนวณตน้ทุนการรวมธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัมีราคายุติธรรมของตราสารทุนท่ีมีหลกัฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนมากกว่า

เน่ืองจากเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงใชมู้ลคา่ยติุธรรมของตราสารทุนบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) ก่อนการรวมธุรกิจเป็นฐานในการคาํนวณตน้ทุนการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั ส่วนต่างของตน้ทุนการรวม

ธุรกิจท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของผูถู้กซ้ือทางบญัชีในมูลค่ายติุธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยม 
 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 มีจาํนวน 64.2 ลา้นบาท และ 10.5 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

53.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 83.7 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจากการจดัประเภทค่าใชจ่้ายทางตรงในการออก

หุน้กูร้อตดัจ่าย จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนไปแสดงสุทธิกบัหุน้กูร้ะยะยาว จึงส่งผลใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน จาํนวน 13.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 จาํนวน 2.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.8 สาเหตุท่ีสาํคญัเกิดจาก เงินประกนัสญัญาท่ีเก่ียวของกบัเรือท่ีจะนาํมา

ใหบ้ริการในโครงการเจา้พระยา เอสเตต จึงส่งผลใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน  

หนีสิ้น 

บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 จาํนวน 10,868.2 ลา้นบาท และ 19,117.2  ลา้นบาท 

ตามลาํดบั หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 8,249.0 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 75.9  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจาํนวน 23,861.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 จาํนวน 4,744.8 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.8  
 

หน้ีสินท่ีสําคัญ ได้แก่ เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ระยะยาว เจ้าหน้ีค่า

ก่อสร้าง และเงินกูย้มืระยะยาว เป็นตน้ 
 

หนี้สินหมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวยีนลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 193.9 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 สาเหตุหลกัเกิดจากในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดจาํนวน 

1,750 ลา้นบาท และจ่ายชาํระคืนตัว๋แลกเงินท่ีครบกาํหนดอีกจาํนวน 230.2 ลา้นบาท ถึงแมว้า่บริษทัจะไดรั้บเงินมดัจาํรับ

ล่วงหน้าจากลูกคา้จากการขายอาคารชุดโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวทเรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา เพ่ิมอีก
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จาํนวน 1,418.8 ลา้นบาท แต่ก็ยงันอ้ยกวา่การลดลงจากหุน้กู ้และตัว๋แลกเงินจึงเป็นเหตุใหห้น้ีสินหมุนเวยีนลดลง อยา่งไร

ก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั (0.41) เท่า ลดลง

จาก 0.04 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัเกิดจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงิน

ได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายจากการดาํเนินงานในปี 2561 จาํนวน 179.5 ลา้นบาท ในขณะท่ี บริษทัและบริษทัยอ่ย

มีกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายจากการดาํเนินงานในปี 2560 จาํนวน 95.3 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 17,907.6 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 356.3 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการจดัประเภทหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี จากหน้ีสิน

ไม่หมุนเวยีนมาเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน จึงส่งผลใหห้น้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน และการจดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจะครบ

กาํหนดชาํระใน 1 ปี จากหน้ีสินไม่หมุนเวยีนมาเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าวมียอดเพ่ิมข้ึนจาก บริษทั แลนด์

มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินโครงการ เจา้พระยา เอสเตท เพ่ิมในระหวา่ง

ปี 2562 จาํนวน 2,791.7 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีความสามารถในการ

ชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 0.01 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก (0.41) เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัเกิดจาก บริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายจากการดาํเนินงานในปี 2562 จาํนวน 96.4 ลา้น

บาท ในขณะท่ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายจากการ

ดาํเนินงานในปี 2561 จาํนวน 179.5 ลา้นบาท 
 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 

8,442.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 149.5 สาเหตุหลกัเกิดจากในระหว่างปี 2561 บริษทัออกหุ้นกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 

3,700 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และใชเ้พ่ือขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ประกอบกบั บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินโครงการ เจา้พระยา เอสเตท เพ่ิมในระหวา่งปี 2561 จาํนวน

4,886.5 ลา้นบาท และมีหน้ีค่าก่อสร้างระยะยาวเพ่ิมข้ึนจาํนวน 688.9 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษทัย่อยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 

13,162.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93.4 สาเหตุหลกัเกิดจากการจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 

จากหน้ีสินไม่หมุนเวียนไปเป็นหน้ีสินหมุนเวียน และการจดัประเภทหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี จาํนวน 

3,700 ลา้นบาท จากหน้ีสินไม่หมุนเวยีนไปเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน จึงเป็นเหตุใหห้น้ีสินไม่หมุนเวยีนสุทธิลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคม และค่าตดั

จาํหน่าย เท่ากบั 233.99 เท่า ซ่ึงถือว่าอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากบริษทัมีหน้ีสินสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 5,861.35 

ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

โครงสร้างเงนิทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 10,868.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของสินทรัพยร์วม 

และมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 5,914.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.2 ของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุน้อยูท่ี่ 1.84 เท่าและอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 1.36 เท่า  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 19,117.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78.5 ของสินทรัพยร์วม 

และมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 5,226.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 ของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุน้อยูท่ี่ 3.66 เท่าและอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 2.49 เท่า โดยมีอตัราส่วนเพ่ิมข้ึนจาก
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ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือใชข้ยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ประกอบกบั บริษทั 

แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินเพ่ิมในระหว่างปี 2561 เพ่ือ

พฒันาโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 23,861.9 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของสินทรัพยร์วม 

และมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 5,043.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ     

ผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 4.73 เท่าและอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 3.23 เท่า โดยมีอตัราส่วนเพ่ิมข้ึน

จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือใชข้ยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ประกอบกบั บริษทั 

แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดรั้บการสนับสนุนทางการเงินเพ่ิมในระหว่างปี 2562 เพ่ือ

พฒันาโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

 

สภาพคล่อง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 1,518.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2560 จาํนวน 1,092.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 257.1 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

ดาํเนินงานจาํนวน 358.3 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการรับเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้จาํนวน 1,418.8 ลา้น

บาท อย่างไรก็ตามไดใ้ชเ้งินไปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 534.1 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์

ถาวร จาํนวน 336.9 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพ่ือเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัจาํนวน 197.2 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,316.7 ลา้นบาท โดยเป็นการออกหุน้กูร้ะยะยาว จาํนวน 

3,621.7 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวน 459.7 ลา้นบาท และออกตัว๋แลกเงินเพ่ิมจาํนวน 147.4 

ลา้นบาท แต่ไดจ่้ายคืนเงินตัว๋แลกเงินท่ีครบกาํหนดจาํนวน 410.7 ลา้นบาท และชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาวจาํนวน 2,500 ลา้น

บาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 274.0 ลา้นบาท ลดลงจากส้ิน

ปี 2561 จาํนวน 1,243.9 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยใชเ้งินสดสุทธิไปในกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 1,512.9 ลา้นบาท 

ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคจาํนวน 472.8 ลา้นบาท และ

มาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนจาํนวน 465.7 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้งิน

ไปในกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 735.3 ลา้นบาท โดยเป็นการจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมเติมจาํนวน 358.9 ลา้นบาท 

และจ่ายเพ่ือเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัจาํนวน 366.2 ลา้นบาท สาํหรับกิจกรรมจดัหาเงินบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บ

เงินสดกิจกรรมการจดัหาเงินจาํนวน 877.7 ลา้นบาท โดยเป็นการออกหุ้นกูร้ะยะยาว จาํนวน 500.0 ลา้นบาท และมีเงินสด

รับจากเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 455.2 ลา้นบาท และออกตัว๋แลกเงินเพ่ิมจาํนวน 89.7 ลา้นบาท แต่ไดจ่้ายคืนเงินตัว๋แลก

เงินท่ีครบกาํหนดจาํนวน 168.2 ลา้นบาท 

สรุปเงินสดสุทธิไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สําหรับปี 

ส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2560 

สําหรับปี 

ส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 

สําหรับปี 

ส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,457.8 358.3 (1,512.9) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,698.0) (534.1) (735.3) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 490.6 1,316.7 877.7 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.87 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 1.04 เท่า ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของทรัพยสิ์นหมุนเวียนท่ีร้อยละ 73.9 สาเหตุท่ีสําคญัเกิดจากการเพ่ิมข้ึน

ของค่าก่อสร้างอาคารชุดโครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดน้ซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงการก่อสร้างมีความ

คืบหน้าไปอย่างมากในปี 2561 ประกอบกบับริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนอย่างมี

สาระสาํคญัจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 ส่งผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.32 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.08 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.49 เท่า ลดลงจาก 1.87 เท่า ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีร้อยละ 356.3 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการจดัประเภท

หุน้กูร้ะยะยาวท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี จากหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

มาเป็นหน้ีสินหมุนเวียน จึงส่งผลให้หน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน อยา่งมีสาระสาํคญั ประกอบกบับริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานในปี 2562 ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.01 เท่า ลดลงจาก 0.32 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
14.4 ปัจจยัทีอ่าจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น ผลประกอบการของบริษทัจะข้ึนอยูก่บัช่วงของการรับรู้รายไดอ้นั

เน่ืองมาจากโอนกรรมสิทธ์ิจากโครงการต่างๆ ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดข้ยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือท่ีจะ

สามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเน่ือง เช่น การลงทุนในโครงการ เจ้าพระยา เอสเตต ซ่ึงประกอบด้วยโรงแรม คาเพลลา 

กรุงเทพ, โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ และโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรซิเดน้ซ์ กรุงเทพ นอกจากน้ีปัจจยัสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบ

ต่อรายไดใ้นอนาคตของบริษทั เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทัว่โลกในแต่ละช่วงเวลา สภาวะการแข่งขนั 

รวมถึงตน้ทุนการก่อสร้าง เป็นตน้ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัภายใน

วงเงิน 5,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ การลงทุนโครงการต่างๆ โดยรวมถึงการขยายธุรกิจ  
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 2,519,225,590 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเพ่ือ 1) เสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 2) เพ่ือ

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังาน

ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ 3) รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 

ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 826,000,000  

หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเพ่ือ 1) เสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ส่งผล

ใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 9,958,993,608 บาท เป็นจาํนวน 10,784,993,608 บาท    
 

ท่ีประชุมสามญัวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดอ้นุมติัให้บริษทัออกและสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินเพ่ิมเติมจาํนวน 

2,000,000,000.-(สองพนับาทลา้น) บาท (เม่ือรวมกบัวงเงินเดิมตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 แลว้ บริษทัจะมี

วงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ั้ งส้ินไม่เกิน 7,000,000,000.- (เจ็ดพนัลา้น) บาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ี

เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหน่ึง (Revolving Basis) 
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ทั้งน้ีสาํหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

1/2563 ครบกาํหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงใหสิ้ทธิผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนไดก่้อนครบกาํหนด ในคร้ังน้ีเพ่ือใชช้าํระคืนหุน้กู้

มูลค่า 2,000 ลา้นบาทท่ีจะครบกาํหนดวนัท่ี  21 มีนาคม 2563 

 





 แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายบญัชีและการเงิน 

                         ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั         

  

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงนิ 

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชีและเลขานุการบริษัท 

ลาํดบั 
ที่ 

ช่ือ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์

− ประธานกรรมการ 

− กรรมการอิสระ  

 

74 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาโท และปริญญาเอก (Ph.D.) สาขา

ประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ Michigan State University, USA 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา

มานุษยวิทยา (Humanities)  จาก Schiller 

International University, UK 

- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 63/2550 IOD  

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 14/2555  

-  Anti-Corruption for Executive Program 

รุ่นท่ี 7/2556 IOD  

- หลกัสูตร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE)  

รุ่นท่ี 22/2557 IOD 

-  หลกัสูตร Role  of  the Chairman 

   Program รุ่นท่ี  36/2559 IOD 

-  หลกัสูตร Advanced Audit 

Committee Program 

รุ่นท่ี 23/2559 IOD 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

2553 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2558 – 2560 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2550 – ปัจจุบนั 

 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2556 – 2559 

 

 

2555 – 2559 

 

 

2550 – ปัจจุบนั 

2546 – 2549 

 

 

 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 

และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานบริษทั 

 

กรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ 

กรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษทั 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราช

อาณาจกัร และ เอกอคัรราชทูต  ณ กรุง

ดบัลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด ์

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน)  

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน่ แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

 

หอการคา้องักฤษ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

 

 



 แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายบญัชีและการเงิน 

                         ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั         

  

ลาํดบั 
ที่ 

ช่ือ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

2. 

 

พล.ต.อ. พชัรวาท วงษสุ์วรรณ 

− รองประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70  วุฒิการศึกษา 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 

เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2  

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสงัคม)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ รุ่นท่ี 25 โรงเรียน

นายร้อยตาํรวจ  

การอบรม 

 - หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) IOD 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2551 

2548 

2545 

 

รองประธานกรรมการ  

 

กรรมการ และประธานกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

กรรมการอิสระ กรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ

กรรมการบรรษทัภิบาล 

สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

3. นายเบน เตชะอุบล 

− กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

− กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

− ประธานกรรมการ

พิจารณาการลงทุน  

− ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (LLB), 

University of New South Wales, 

ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

-  ปริญญาตรี Commerce (BCOM), 

University of New South Wales, 

ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

การอบรม  

-  Director Certification Program (DCP) 

รุ่นท่ี 123/2552 IOD   

  

 

 

 

 

16.91 ไม่มี 2552 – ปัจจุบนั 

 

 

2561 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั

2556 – 2562 

 

 

 

 

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณา

การลงทุน และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั คนัทร่ี สเตท จาํกดั 

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั 

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั 
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ลาํดบั 
ที่ 

ช่ือ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศุภกร พลกุล 

− ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

− ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

− กรรมการอิสระ 
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-  ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน  

   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

การอบรม 

-   Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นท่ี 19/2547 IOD  

-   Director Certification Program (DCP) รุ่น

ท่ี 69/2549 IOD  

-   Audit Committee Program (ACP)  

รุ่นท่ี 16/2550 IOD 

-   Role of The Compensation Committee 

(RCC) รุ่นท่ี 13/2554 IOD    

ไม่มี ไม่มี 2549 – ปัจจุบนั 

 

 

2561– ปัจจุบนั 

2561 – ปัจจุบนั 

2543 – 2561 

2557 – 2561 

2548 – 2558 

 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการและอุปนายก 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหา 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั มาคอ บร้ีดด้ิง แอนดรี์เสิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทั สวนปาลม์ฟาร์มนก จาํกดั 

สมาคมอสัสมัชญั (สมาคมศิษยเ์ก่าอสัสมัชญั) 

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จาํกดั 

บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

5. พล.ต.อ.วีรพงษ ์ช่ืนภกัดี 

− กรรมการตรวจสอบ  

− กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

− กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

62 วุฒิการศึกษา  

-   ปริญญาโท สาขาพฒันบริหารศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

-   ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต 

    โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

การอบรม 

- Anti-Corruption the Practical Guide 2561 

IOD 

-   Role of The Compensation Committee 

(RCC) รุ่นท่ี 13/2554 IOD 

-  Director Certification Program (DCP) รุ่น 

146/2554 IOD 

-  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 

34/2554 IOD 

-  Financial Statement for Directors (FSD) 

รุ่น 12/2554 IOD 

ไม่มี ไม่มี 2552 – ปัจจุบนั 

 

2561 – ปัจจุบนั 

 

2560 – ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ            

ประธานกรรมการดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ไทร เบคกา้ เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั    

 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)    

บริษทั อรินสิริ แลนด ์จาํกดั 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั ไทยฮั้ว ยางพารา จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั หนงัสือพิมพ ์ซินเสียน เยอะเป้า จาํกดั 

 

บริษทั ฟูสิน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย)               

จาํกดั 

บริษทั ริชแลนด ์พร๊อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
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ลาํดบั 
ที่ 

ช่ือ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

86/2553 IOD 

2545 – ปัจจุบนั 

 

2554 – ปัจจุบนั 

2561 – ปัจจุบนั 

2559 – 2561 

2558 –  2559 

2557 – 2558 

2556 – 2557 

  

2555 – 2556 

 

2554 – 2555 

 

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

ท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษาพิเศษสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ  

ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค 9 

ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค 7 

รองผูบ้ญัชาการ ผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจภูธร 

ภาค 4 

รองผูบ้ญัชาการ สาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการตาํรวจ 

รองผูบ้ญัชาการ ผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจภูธร

ภาค 8 

 

มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อขา้ราชการตาํรวจ                                          

และครอบครัว 

สมาคมอุตสาหกรรมไทย 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

6. นายชู เฟ็ง เช 

− กรรมการตรวจสอบ 

− กรรมการอิสระ 

 

 

52 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี Science in Electrical 

Engineering, the Cooper Union, USA 

การอบรม 

- Director Certification Program (DCP) รุ่น

ท่ี 123/2552 IOD 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

2552 – ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั มาร์จินอล จาํกดั 

7. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ  

ลวณะมาลย ์

− กรรมการอิสระ 

 

67 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์

มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียน

นายเรืออากาศ 

 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั 

2561 – ปัจจุบนั 

 

2555 – 2556 

2554 – 2555 

2552 – 2554 

2551 – 2552 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

รองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

เสนาธิการทหารอากาศ 

รองเสนาธิการทหารอากาศ 

ผูช่้วยเสนาธิการทหารอากาศ 

ฝ่ายยุทธบริการ 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

กองทพัอากาศ 

กองทพัอากาศ 

กองทพัอากาศ 

กองทพัอากาศ 



 แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายบญัชีและการเงิน 

                         ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั         

  

ลาํดบั 
ที่ 

ช่ือ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

8. นายกวินธร อตัถากร 

− กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

45 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี Mechanical Engineering with 

Business Management (Hons), University 

of Sussex Brighton, UK 

การอบรม 

-  Director Certification Program (DCP) รุ่น

ท่ี 123/2552 IOD    

ไม่มี ไม่มี 2552 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

2553 – 2558 

2549 – 2553 

 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

 

กรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อาร์ทลิงค ์จาํกดั 

มูลนิธิศาสตราจารยบุ์ญชนะ – ท่านผูห้ญิงแส 

อตัถากร เพื่อการศึกษาและวิจยั 

บริษทั พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอคโค่ 360 จาํกดั 

บริษทั โอโซน เทคโนโลยี จาํกดั 

 

 

 

9. พล.ต.ต.อิทธิพล  

อิทธิสารรณชยั 

− กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

53 วุฒิการศึกษา 

-  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  

    มหาวิทยาลยัเคนทกักีสเตต สหรัฐอเมริกา 

-  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนาย

ร้อยตาํรวจ (นรต. 43) 

การอบรม 

-  หลกัสูตรนกับริหาร การยุติธรรมทาง

ปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นท่ี 6 

-  หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง 

รุ่นท่ี 13 (ปปร.13) สถาบนัพระปกเกลา้ 

-  หลกัสูตร Supervisory Criminal 

Investigation Course สถาบนั ILEA 

(International Law Enforcement 

Academy) สหรัฐอเมริกา  

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 

2561– ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 

 

2559 – 2560 

2557 – 2559 

2556 – 2557 

 

2554 – 2556 

 

2552 – 2554  

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

รองผูบ้ญัชาการ สาํนกังานตรวจคนเขา้

เมือง 

ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดันครปฐม 

ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดันครนายก 

ผูบ้งัคบัการอาํนวยการ สาํนกังาน 

ส่งกาํลงับาํรุง 

รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการสืบสวน

สอบสวน สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้

เมือง 5 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง  

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

10. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักุล 

− กรรมการ 

49 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรม 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 89/2554 IOD 

3.25 ไม่มี 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 



 แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายบญัชีและการเงิน 

                         ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั         

  

ลาํดบั 
ที่ 

ช่ือ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

11. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย 

− กรรมการ 

 

39 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

   Imperial College London 

-  ปริญญาตรี  

   สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

   University College London 

  

0.32 ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจุบนั  

2556 – 2559 

 

2553 – 2556 

2552 

2548 – 2551 

กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

Business development 

Strategy, Merger & Acquisitions 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

The Great Room 

Capital H Private Ltd 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

Credit Suisse 

Citigroup 

 

12. นายยู ซิง ซี 

− กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

36 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาตรี Business, Marketing and 

Advertising, University of Technology, 

ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย   

 

1.72 ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 

2561 – ปัจจุบนั  

2559 – ปัจจุบนั  

2558 – ปัจจุบนั  

2555– ปัจจุบนั  

2554 – ปัจจุบนั  

2551 – ปัจจุบนั    

2549 – ปัจจุบนั   

  

 

กรรมการ 

ผูก่้อตั้งและกรรมการ 

ผูก่้อตั้ง และกรรมการ 

ผูก่้อตั้ง และกรรมการ 

กรรมการ 

ผูก่้อตั้ง และกรรมการ 

ผูก่้อตั้ง  

กรรมการ 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

Epic Capital 

ED Ventures Ltd 

Campfire  

Nikuya 298 

Providore Global Australia 

Ancardi, Hong Kong  

Ancardi Capital 

 

13. นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก 

− เลขานุการบริษทั  

− ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสาย

งานบญัชีและการเงิน 

− รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ส่วนงานบญัชีและการเงิน 

− คณะกรรมการพิจารณา

การลงทุน 

36 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ     

   มหาวิทยาลยัมหิดล 

-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรม 

- หลกัสูตร Company Reporting Program 

(CRP) รุ่นท่ี 14/2016 IOD 

- หลกัสูตร Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นท่ี 67/2015 IOD 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั

2556 – 2562 

2552 – 2555 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

ส่วนงานบญัชีและการเงิน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั 

บริษทั ออสสิริส จาํกดั 

 



 แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายบญัชีและการเงิน 

                         ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั         

  

ลาํดบั 
ที่ 

ช่ือ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

14. นายสุทธิณฐั จิตติจรุงลาภ 

− รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ส่วนงานปฏิบติัการ 

44 วุฒิการศึกษา 

-  ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

  

 

0.0087 ไม่มี 2560 – ปัจจุบนั 

 

2557 – 2560  

2551 - 2557 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ส่วนงานปฏิบติัการ 

ผูอ้าํนวยการ ส่วนงานบญัชีและการเงิน 

ผูอ้าํนวยการ สายงานวางแผนและวิเคราะห์

ทางการเงิน 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

15. นายวรากร เตชะมนตรีกุล 

− รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ส่วนงานพฒันา 

41 วุฒิการศึกษา 

  - ปริญญาโท  

    สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Savannah 

College of Art and Design, USA 

-  ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั 

 

2557 - 2559 

2555 - 2557 

 

2549 - 2555 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

ส่วนงานพฒันา 

ผูอ้าํนวยการ ส่วนงานพฒันา 

ผูอ้าํนวยการ  

ฝ่ายออกแบบและพฒันาสินคา้ 

Senior Architect 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอพี ไทยแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart, 

and Associates Atlanta, GA, USA 

16. น.ส.ภทัรา กนัตะสิริพิทกัษ ์

− รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ส่วนงานลงทุน  

 

36 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี Commerce, University of 

Melbourne, Australia 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

2559 – ปัจจุบนั 

2557 – 2559 

 

2555 – 2557 

2550 – 2554  

2549 – 2550 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานลงทุน  

รองประธานกรรมการ ส่วนงานลงทุนและ

โครงการ 

ผูบ้ริหาร ส่วนงานลงทุน 

ผูบ้ริหาร ส่วนงานวาณิชธนกิจ 

นกัวิเคราะห ์ส่วนงานตลาดทุน 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั วินเวสตเ์มน้ท ์จาํกดั 

 

บริษทั แคปปิตอล แอดไวซอร่ี จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

17. นางวาทิณี จาตุรงคกุล 

− รองกรรมการผูจ้ดัการ  

ส่วนงานขาย  

 

40 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Texax A&M 

Commerce     

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต                                  

สาขาสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยี 

   พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั 

2561 – 2562 

2558 – 2561  

2550 – 2588 

รองกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนงานโครงการ 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส ส่วนงานโครงการ 

ผูอ้าํนวยการ ส่วนงานโครงการ 

ผูจ้ดัการโครงการอาวุโส 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์แอ๊ดไวซอร่ี จาํกดั 

 

18. นางสาวกานตสิ์นี สิงห์คาํ 

− ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี 

 

49 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาการบญัชี 

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ไม่มี ไม่มี 2553 – ปัจจุบนั 

2549 – 2552 

 

ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนงานบญัชีและการเงิน 

ผูจ้ดัการ ส่วนงานบญัชีและการเงิน 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

  



แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เอกสารแนบ 2 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย       

เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

รายช่ือ บริษัท 
บริษัทย่อย 

LH BCEGCE CER  CGDD CGDDP CGUK1 LSPL HYUK 

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ D         

2. พล.ต.อ.พชัรวาท วงษส์วุรรณ VD         

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

4. นายจิรศกัดิ ์ผ่องหทยักลุ  d         

5. นายกวินธร อตัถากร  ID         

6. นายศภุกร พลกลุ  A, ID         

7. นายช ูเฟ็ง เช  a, ID         

8. พล.ต.อ.วีรพงษ ์ช่ืนภกัดี  a, ID         

9. พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย ์ ID         

10. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั  ID         

11. นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย d         

12. นายย ูซิง ซี d         

13. นายฉัตรชยั ชอ่ดอกรกั x    d d    

14. นายสทุธิณฐั จิตติจรุงลาภ x   d      

15. นายวรากร เตชะมนตรกีลุ x         

17. นางสาวภทัรา กนัะสิรพิิทกัษ ์ x         

18.นางวาทิณี จาตรุงคกลุ x         

19. นายสดาวธุ  เตชะอบุล    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 

 

 



แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เอกสารแนบ 2 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย       

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

  A = ประธานกรรมการตรวจสอบ   a = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   x = ผูบ้รหิาร 

 LH   =  บรษัิท แลนดม์ารค์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั  

 BCEGCE =  บรษัิท บีซีอีจี คนัทรี ่กรุป๊ เอ็นจิเนียริง่ จาํกดั  

 CER  =  บรษัิท เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั 

 CGDD  =  บรษัิท ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั  

 CGDDP =  บรษัิท ซีจีดี ดิจิตอล พารท์เนอรส์ จาํกดั 

 CGUK1 =  บรษัิท ซีจียเูค 1 จาํกดั 

 LSPL   =  บรษัิท ลีดดิง้ สคลู พารท์เนอรชิ์พ จาํกัด 

 HYUK   = บรษัิท เอชวายยเูค จาํกดั 



แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวอญัชลี  ศรีววิฒัน์กลุ  

ผูจ้ดัการอาวโุส สาํนกัตรวจสอบภายใน 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 



แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                                     

เอกสารแนบ 4                                                         

เอกสารแนบ 4 

 

 

- ไม่ม ี- 

 

 



แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                                     

เอกสารแนบ 5                                                          

เอกสารแนบ 5 

 

 

- ไม่ม ี- 
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	ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
	500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีก 200,000,000บาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด ไม่เกิน 700,000,000บาท 
	500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีก 200,000,000บาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด ไม่เกิน 700,000,000 บาท 

	Unit8_โครงสร้างการจัดการ
	Unit9_การกำกับดูแลกิจการ
	Unit10_ความรับผิดชอบต่อสังคม
	Unit11_การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Unit12_รายการระหว่างกัน

	3
	Unit13_ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
	Unit14_คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
	2 ผลการดำเนินงาน
	รายได้
	ค่าใช้จ่าย
	สินทรัพย์
	หนี้สิน

	14.4 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต


	4
	5
	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท 23 Marv1

	6
	เอกสารแนบ 2 กรรมการของบริษัทย่อย

	7
	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	8
	เอกสารแนบ 4 -ไม่มี

	9
	เอกสารแนบ 5 -ไม่มี


