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ส่วนที ่1 
บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 
1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
 

ช่ือบริษัท : บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
Country Group Development Public Company Limited 

เลขทะเบียนบริษัท : 010758000177 

ช่ือย่อ : “CGD”  – บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
ประเภทธุรกจิ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(Property Development) และการลงทุนโดย

การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ๆ (Holding Company) 
ทุนจดทะเบียน : 7,557,772,720 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 7,557,772,720 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ทุนชําระแล้ว : 2,444,820,629 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 2,444,820,629 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้น 11 หอ้ง 1103 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
เวบ็ไซต์  : www.cgd.co.th 
โทรศัพท์ : (66) 2677 7333 
โทรสาร : (66) 2677 7337 
 
2. ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว 

 1) บริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั 
 ประเภทธุรกจิ : จาํหน่ายผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์สาํเร็จรูปของ Oracle เช่น Customer 

Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Management 
(ERP) รวมถึงการใหบ้ริการดูแลระบบ หรือโฮสต้ิงเซอร์วสิ (Hosting 
Service) โดยเป็นการวางระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ขอ้มูลเพ่ือการดาํเนินงานของบริษทัลูกคา้ 

ทุนจดทะเบียน : 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 6,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนชําระแล้ว : 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 6,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท : ร้อยละ 83.64 
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : 979/53-55 เอส เอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : (66) 2298 0625-32 
โทรสาร : (66) 2298 0053 
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 2) บริษัท เอวช่ัิน จํากดั 
ประเภทธุรกจิ : จาํหน่าย ติดตั้ง ใหบ้ริการ และใหค้าํปรึกษาดา้นระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ของไมโครซอฟทใ์นการบริหารองคก์ร ทั้งดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารลูกคา้ การบริหารระบบการผลิต การบริหาร
บญัชีและการเงิน เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 20,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนชําระแล้ว : 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 20,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท : ร้อยละ 49.00 (ถือหุน้โดย A-HOST) 
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : 979/52 เอส เอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : (66) 2619 5838-9 
โทรสาร : (66) 2619 5838 

 

    3) บริษัท เอบีซีเอส จํากดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยใีนการพฒันา และสร้างสรรคโ์ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพ่ือขายตรงฐานขอ้มูลของ Oracle และใหบ้ริการดา้น
เทคนิค รวมถึงใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร 
(Enterprise Resource Planning – ERP) และใหบ้ริการรับพฒันาระบบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture – SOA)  

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 40,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนชําระแล้ว : 4,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 40,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท : ร้อยละ 90.00 (ถือหุน้โดย A-HOST) 
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : 99/28 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ชั้นท่ี 7 ยนิูตดี  

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
โทรศัพท์ : (66) 2298 0625-32 
โทรสาร : (66) 2298 0053 
 

3.  ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์   : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์:   (66) 2229 2800  โทรสาร :  (66) 2654 5427 

ผู้สอบบัญชี                             : บริษทั สหการบญัชี จาํกดั 
100 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดนอ้ย  
เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100  
โทรศพัท ์:  (66) 2623 3300  โทรสาร : (66) 2623 3020 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ 
“CGD”) ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั และแนวทางในการป้องกนัความเส่ียง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ความเส่ียงเกีย่วกบับริษัทและธุรกจิของบริษัท 
 เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company และพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดว้ยการลงทุนพฒันาโครงการ
อาคารชุด ภายใตช่ื้อโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ ดงันั้น ปัจจยัความเส่ียงของธุรกิจจึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ธุรกจิ Holding Company 

1.1 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกจิโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ (Holding Company) 
และการดาํรงอยู่ของบริษัทขึน้อยู่กบัเงนิปันผลที่ได้จากหุ้นทีบ่ริษัทถืออยู่ 

เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน การดาํรงอยูข่องบริษทัจึงข้ึนอยูก่บัเงินปัน
ผลท่ีไดรั้บจากหุน้ท่ีบริษทัถืออยู ่ ซ่ึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัผลประกอบการและกระแส
เงินสดของบริษทัเหล่านั้น ดงันั้น หากผลประกอบการของ A-HOST ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทั 
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจส่งผลใหบ้ริษทัดงักล่าวไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ตามท่ีคาดการณ์ไว ้ นอกจากน้ี ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลยงัเป็นไปตามขอ้บงัคบั กฎหมาย และ
ขอ้จาํกดัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อยา่งไรกดี็ บริษทัมีนโยบายในการประเมินการลงทุนท่ีรัดกมุ ไม่วา่จะเป็นการพิจารณาถึงโอกาสใน
การเติบโตของธุรกิจ การตรวจสอบสถานะของบริษทัก่อนการลงทุน การทาํประมาณการทางการเงิน การ
วางแผนงานในการลงทุนและการออกจากการลงทุน นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเหมาะสมและจาํเป็นบริษทัยงัได้
พิจารณาวา่จา้งท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือประเมินมูลค่ากิจการ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุน รวมถึง
ตรวจสอบสถานะในดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีจะลงทุนตามความจาํเป็นและเหมาะสม อาทิ ท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางดา้นบญัชี หรืออ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาการลงทุนของ
คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเม่ือบริษทัเขา้ลงทุนแลว้ 
บริษทัไดด้าํเนินการควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัมีนโยบายแต่งตั้ง
ตวัแทนบริษทัเขา้เป็นกรรมการของกิจการท่ีบริษทัเขา้ลงทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แลว้แต่กรณีตามความ
เหมาะสม ซ่ึงนบัวา่จะช่วยลดความเส่ียงในดา้นน้ีลงไดใ้นระดบัหน่ึง  

1.2 ความเส่ียงจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงนิปันผล 

 เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลตอ้งเป็นการจ่ายจากผลการดาํเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ อยา่งไรก็
ตาม บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 จาํนวน 135.40 ลา้นบาท 
โดยเป็นผลขาดทุนสะสมท่ีเกิดจากธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงเป็นธุรกิจเดิมของบริษทัก่อนการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ใน
บริษทัอ่ืนๆ โดยภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็น
จาํนวน 480.43 ลา้นบาท 574.20 ลา้นบาท และ 650.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบกบับริษทัลงทุนพฒันา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ เป็นอาคารชุดพกัอาศยั โครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ ซ่ึงตามมาตรฐานการบญัชีจะ
รับรู้รายไดท้างบญัชีเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหแ้ก่ลูกคา้ ดงันั้น ระหวา่งพฒันาโครงการงบการเงินของ
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บริษทัจะแสดงผลขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการโดยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวส่งผลให้
บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามกฎหมาย 

 อยา่งไรกต็าม บริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายติดตามผลการดาํเนินงานของธุรกิจ
ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนเป็นประจาํทุกไตรมาส นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายติดตามการก่อสร้างโครงการอิลีเมน้ท ์ศรี
นครินทร์ตามแผนงานท่ีกาํหนด เพ่ือดาํเนินการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดโครงการอิลีเมน้ทใ์หแ้ก่ลูกคา้ไดต้าม
กาํหนดการ ทั้งน้ี ภายหลงัจากโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหลู้กคา้ และรับรู้รายไดท้างบญัชีแลว้ บริษทัจะมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหผ้ลขาดทุนสะสมของบริษทัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 

1.3 ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของบริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั (“A-HOST”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

1.3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิเจ้าของผลติภัณฑ์เพยีงรายเดยีว 

เน่ืองจาก A-HOST เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ของ Oracle Corporation 
(“Oracle”) เพียงรายเดียวและมิไดเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ของรายอ่ืนๆ โดยทาํสัญญา
กบั Oracle ในลกัษณะปีต่อปี ดงันั้น A-HOST จึงมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงเจา้ของผลิตภณัฑเ์พียงราย
เดียว โดยหาก A-HOST เกิดความขดัแยง้กบั Oracle ส่งผลให ้ A-HOST ไม่สามารถต่อสัญญากบั 
Oracle และไม่สามารถจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง Oracle ไดอี้กต่อไป อาจส่งผลกระทบกบัผลการ
ดาํเนินงานของ A-HOST ได ้ 

อยา่งไรกดี็ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา A-HOST มีความสัมพนัธ์ท่ีดีและมีการพฒันา
ความสัมพนัธ์กบั Oracle อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2542 A-HOST เป็นบริษทัแรกท่ีมิไดต้ั้งอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น Oracle Application Service Provider ในปี 2546 A-HOST ไดรั้บ
แต่งตั้งเป็น Oracle Approved Education Provider และในปี 2548 ไดรั้บแต่งตั้งเป็น Oracle Certified 
Advantage Partner เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงการแต่งตั้งน้ีถือไดว้า่เป็นความสัมพนัธ์ขั้นสูงสุดท่ี 
Oracle มีกบัตวัแทนจาํหน่าย นอกจากน้ี A-HOST ยงัสามารถสร้างยอดขายใหก้บั Oracle ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองโดยมีอตัราการเติบโตมากกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา นอกจากน้ีในปี 2549          
A-HOST ไดรั้บรางวลั ASEAN Partner of the Year จาก Oracle ในระดบัภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจาก
สามารถทาํยอดขายสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่คา้รายอ่ืน และในปี 2550 A-HOST ไดรั้บรางวลั Value-
Added Distributor of the Year จาก Oracle เน่ืองจากสามารถทาํยอดขายสูงสุดในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลา 3 ปีติดต่อกนั 

นอกจากน้ี A-HOST มีการลงทุนในบริษทั เอวิชัน่ จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจจาํหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของ Microsoft ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงไดอี้กทางหน่ึง 

1.3.2 ความเส่ียงจากการขัดข้องของระบบคอมพวิเตอร์ 

เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของ A-HOST มีความจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ กล่าวคือ โดยทัว่ไป A-HOST จะทาํการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงรวมถึง
อุปกรณ์ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ และทาํการเช่ือมต่อระบบดงักล่าวไปยงับริษทัของลูกคา้
เพ่ือใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการขอ้มูล และการจดัเกบ็ฐานขอ้มูล ดงันั้น หาก
เกิดปัญหาหรือความขดัขอ้งของระบบคอมพิวเตอร์ A-HOST อาจไม่สามารถใหบ้ริการกบัลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ หรืออาจทาํใหข้อ้มูลของลูกคา้เสียหาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้อง          
A-HOST รวมไปถึงส่งผลใหค้วามน่าเช่ือถือของ A-HOST ลดลง  
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อยา่งไรกต็าม A-HOST มีการระบบคอมพิวเตอร์สาํรองเพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูล ทั้งน้ี จากการประกอบ
ธุรกิจของ A-HOST ท่ีผา่นมานั้น A-HOST ไม่เคยมีปัญหาเก่ียวกบัการขดัขอ้งของระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ส่งผลเสียหายใหแ้ก่ลูกคา้ และไม่เคยมีลูกคา้ยกเลิกสัญญาดว้ยเหตุดงักล่าวแต่อยา่งใด  

1.3.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

ปัจจุบนั ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ มีกระบวนการวจิยัและพฒันาท่ีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง 
ทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ ตอ้งปรับตวัใหท้นักบักระบวนการพฒันาดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการพฒันา
รูปแบบสินคา้ บริการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลง 

จากการท่ี A-HOST ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ และใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ A-HOST หากมีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ข้ึนมาทดแทน
สินคา้ และ/หรือบริการของ A-HOST หรืออาจส่งผลให ้ A-HOST มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุน เพ่ือพฒันา
บริการและบุคลากรใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน   

อยา่งไรกดี็ จากวธีิการดาํเนินงานของ A-HOST ซ่ึงจะสั่งผลิตภณัฑจ์าก Oracle Corporation 
และส่งตรงใหก้บับริษทัลูกคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายเม่ือมีการสั่งซ้ือเท่านั้น ทาํให ้ A-HOST ไม่มีความ
เส่ียงจากการท่ีสินคา้คงเหลือจะลา้สมยัและไม่สามารถจาํหน่ายได ้ ในดา้นของการพฒันาบุคลากรให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยนีั้น บุคลากรของ A-HOST จะไดรั้บการฝึกอบรมเร่ือง 
ผลิตภณัฑ ์ และเทคโนโลยใีหม่ๆ จาก Oracle อยา่งต่อเน่ือง โดย A-HOST ใชก้ารฝึกอบรมเป็นส่วน
หน่ึงของการประเมินผลงานของพนกังาน โดยพนกังานระดบัสูงจะตอ้งผา่นการอบรมต่างๆ ตามท่ี A-
HOST กาํหนดไว ้

ในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ท่ีใชเ้พ่ือการประกอบธุรกิจนั้น A-HOST มีการป้องกนั
ความเส่ียงจากการพฒันาทางเทคโนโลย ี ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของอุปกรณ์รุ่นเก่าไม่ทดัเทียมกบั
รุ่นใหม่ๆ โดยใชน้โยบายการทยอยการลงทุนซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เพ่ือใหมี้อุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ เพ่ือใชใ้น
การดาํเนินงาน โดยอุปกรณ์รุ่นเก่านั้นสามารถนาํไปใชท้าํระบบทดสอบระบบตวัอยา่ง นาํไปใชใ้นการ
ฝึกอบรม หรือนาํไปใชเ้ป็นระบบสาํรองได ้

2. ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ (โครงการอลิเีม้นท์ ศรีนครินทร์) 

2.1  ความเส่ียงของความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุนเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการ  

ในการก่อสร้างโครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ บริษทัจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ซ่ึง
หากบริษทัไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอตามแผนพฒันาโครงการท่ีบริษทักาํหนดไว ้ กอ็าจ
ส่งผลกระทบต่อแผนการดาํเนินงานและผลประกอบการได ้

อยา่งไรกดี็ ผูบ้ริหารไดค้าํนึงถึงความเส่ียงดงักล่าวจึงแบ่งการก่อสร้างโครงการออกเป็น
โครงการยอ่ย เพ่ือใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการก่อสร้างและการขาย รวมทั้งทาํใหมี้เงินทุนหมุนเวยีน
อยา่งต่อเน่ืองในการก่อสร้างแต่ละโครงการ และสามารถลดความเส่ียงดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง 

2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ 

ในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายนั้น ราคาวสัดุก่อสร้างเป็นตน้ทุนหลกัท่ีสาํคญั 
โดยในช่วงท่ีผา่นมาราคาวสัดุก่อสร้างมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีความตอ้งการวสัดุ
ก่อสร้างท่ีเพ่ิมมากข้ึนประกอบกบัความผนัผวนของราคานํ้ามนั และสินคา้โภคภณัฑต่์างๆ ท่ีปรับราคา
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เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการนั้นอาจจะทาํใหก้ารประมาณ
การตน้ทุนและการกาํหนดราคามีความผดิพลาด อนัจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตได ้

อยา่งไรกดี็ บริษทัมีแนวทางบริหารความเส่ียงดว้ยการกระจายความเส่ียงดงักล่าว โดยการ
กาํหนดราคาวสัดุก่อสร้างรวมไวใ้นสัญญาวา่จา้งรับเหมาก่อสร้าง ทาํใหต้ลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการแต่ละโครงการ บริษทัไม่ตอ้งรับความเส่ียงจากความผนัผวนดงักล่าว  จึงลดความเส่ียงไปได้
ในระดบัหน่ึง นอกจากน้ีบริษทัยงัมีนโยบายชาํระเงินค่าก่อสร้างใหแ้ก่ผูรั้บเหมาเป็นงวดตามงานท่ีแลว้
เสร็จจริงและตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาการก่อสร้าง โดยท่ีควบคุมใหไ้ม่มีการเบิกงวดงานเกินกวา่
ปริมาณงานท่ีแลว้เสร็จ  จึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัสามารถควบคุมตน้ทุน รวมทั้งควบคุมระยะเวลา
ก่อสร้าง และคุณภาพของงานได ้ นอกจากน้ี บริษทัไดต้รวจสอบและเปรียบเทียบราคาวสัดุก่อสร้าง
อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีมีคุณภาพและประหยดัตน้ทุน 

 2.3 ความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง  

บริษทัดาํเนินการก่อสร้างโดยการวา่จา้งผูรั้บเหมาจากภายนอก หากผูรั้บเหมาส่งมอบงานล่าชา้ 
หรือผูรั้บเหมาส่งมอบงานท่ีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษทั บริษทัอาจไม่สามารถควบคุม
ตน้ทุนได ้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผูรั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ
ก่อสร้าง โดยในการคดัเลือกผูรั้บเหมาบริษทัจะพิจารณาความสามารถของผูรั้บเหมาโดยดูจากผลงาน
ในอดีต และจะชาํระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผูรั้บเหมาเป็นงวดตามงานท่ีแลว้เสร็จจริง และตามท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นสัญญาการก่อสร้าง โดยท่ีควบคุมให้ไม่มีการเบิกงวดงานเกินกว่าปริมาณงานท่ีแล้วเสร็จ 
นอกจากน้ี บริษัทยงัมีผูค้วบคุมงานก่อสร้างของบริษัท และผูบ้ริหารก่อสร้างโครงการท่ีมีความ
เช่ียวชาญ ซ่ึงได้รับการว่าจ้างจากบริษทั เขา้ไปตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพ่ือให้แน่ใจถึง
คุณภาพงานของผูรั้บเหมาแต่ละรายอยา่งต่อเน่ือง จึงทาํให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัสามารถควบคุมระยะเวลา
ก่อสร้าง ควบคุมตน้ทุน และคุณภาพของงานได ้

 2.4 ความเส่ียงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ 

โครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ ไดมี้การกาํหนดราคาขายและระยะเวลาขายโครงการยอ่ยแต่ละ
โครงการเอาไวแ้ลว้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการก่อสร้างแต่ละโครงการ ทั้งน้ีหากบริษทัไม่สามารถขายได้
ตามท่ีคาดการณ์ไว ้อาจจะส่งผลใหก้ารก่อสร้างโครงการยอ่ยตอ้งหยดุชะงกัลง 

อยา่งไรกดี็ ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจวา่โครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ จะไดรั้บการตอบรับจาก
ลูกคา้อยา่งดีเน่ืองจากมีจุดขายและแผนการขายท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ประกอบกบัตั้งอยูใ่น
ทาํเลท่ีดี เป็นจุดท่ีมีความตอ้งการคอนโดมีเนียมอยูม่าก ซ่ึงจะส่งผลบริษทัสามารถขายโครงการไดต้าม
ประมาณการท่ีวางไว ้ ทั้งน้ี ภายหลงัจากเปิดขายโครงการมีการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ท่ีเขา้ชมหอ้ง
ตวัอยา่งท่ีสาํนกังานขายซ่ึงส่งผลใหมี้ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับแผนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
และโปรโมชัน่การขายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้น ผูบ้ริหาร
คาดวา่จะสามารถปิดการขายโครงการไดต้ามเป้าหมาย 

 2.5 ความเส่ียงจากภาระผูกพนัในภาระเงนิกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 883 ลา้นบาท เพ่ือ
พฒันาโครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ 4 โครงการ โดยจะเบิกเงินกูต้ามมูลค่างานก่อสร้างและยอดขาย
แต่ละโครงการ ซ่ึงหากบริษทัไม่สามารถทาํยอดขายไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวอ้าจส่งผลกระทบต่อการ
ชาํระคืนเงินกู ้ 
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อยา่งไรกต็าม บริษทัคาดวา่จะสามารถมีรายไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ดงัจะเห็นไดจ้าก ณ วนัท่ี 
25 มีนาคม 2556 บริษทัมีมูลค่าขายของโครงการท่ี 1 รวมประมาณ 431.28 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80 
ของมูลค่าขายทั้งหมดของโครงการท่ี 1 โดยบริษทัเร่ิมเปิดขายอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ โครงการท่ี 2 เดือน
กมุภาพนัธ์ 2556 ซ่ึง ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 บริษทัมีมูลค่าขายของโครงการท่ี 2 รวมประมาณ 107.71 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของมูลค่าขายทั้งหมดของโครงการท่ี 2 ซ่ึงเป็นรายไดข้องบริษทัในอนาคต 

3. ความเส่ียงทางด้านเศรษฐกจิการเงนิและนโยบายจากภาครัฐ 

3.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  

ความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อบริษทั ในกรณีท่ีดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึนลูกคา้
จะชะลอการซ้ือลง เน่ืองจากตน้ทุนการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องลูกคา้สูงข้ึน รวมถึงในดา้นของตน้ทุน
ทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินในรูปของเงินกู ้ เพ่ือนาํมา
ก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย ์  

อยา่งไรกดี็ บริษทัมีการวางแผนงานเพ่ือลดความเส่ียงจากภาวะอตัราดอกเบ้ียขาข้ึน โดยการ
สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง เพ่ือเปรียบเทียบขอ้เสนอท่ีมีตน้ทุนเหมาะสม
ท่ีสุด  รวมทั้งสร้างพนัธมิตรกบันกัลงทุนและกองทุนอสังหาริมทรัพยต่์างๆ ทัว่โลก นอกจากน้ี การเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ กเ็ป็นอีกช่องทางหน่ึง ทาํใหบ้ริษทัสามารถระดมทุน
เพ่ือนาํมาใชใ้นการพฒันาโครงการทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคต 

 3.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะส่งผลต่อตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการของบริษทัโดยตรง เช่น 
ขอ้บงัคบัของผงัเมืองเร่ืองอตัราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพ้ืนท่ีท่ีดิน (FAR) นโยบายการกาํหนดพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง ขอบเขตการประเมินและการจดัทาํรายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ฯลฯ ซ่ึงหากมี
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเขม้งวดข้ึนกอ็าจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

อยา่งไรกดี็ บริษทัไดล้ดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวโดยบริษทัมีการทาํการสาํรวจและศึกษาถึง
ขอ้จาํกดัและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหบ้ริษทั
สามารถเตรียมรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสามารถวางแผนการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจต่อไป 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ประวตัิความเป็นมา     

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เร่ิมดาํเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทั
อ่ืนๆ (Holding Company) ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2549 เป็นตน้มา อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้
รายใหญ่ โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างทางการเงินและนโยบายอ่ืนๆ ของบริษทั พร้อมทั้งเปล่ียนแปลงลกัษณะ
การประกอบธุรกิจจากเดิมซ่ึงประกอบธุรกิจหา้งสรรพสินคา้  

ในปี 2552 บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ และโครงการการบริหารโดยมี นาย
เบน เตชะอุบล เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และขยายฐานธุรกิจของบริษทัใหค้รอบคลุมดา้นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2552 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือท่ีดินเปล่าจาํนวน 2 แปลงซ่ึงตั้งอยูบ่น
ถนนศรีนครินทร์ มีเน้ือท่ีรวม 13-89-0 ไร่ 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2553 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายเบน เต
ชะอุบล เป็นกรรมการผูจ้ดัการ และอนุมติัการพฒันาโครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ โครงการ 1 ซ่ึงเป็นโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นแบบอาคารชุดพกัอาศยั บนท่ีดินของบริษทั 

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2553 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ทาํ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย  

1) การเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT) จากบริษทั แลนดม์าร์ค ดี
เวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั (“LDG”) ซ่ึงระดมเงินทุนในการทาํรายการโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG  และ 

2) การลงทุนเพ่ือพฒันาโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ ในโครงการ 2-5    

วนัท่ี 19 มกราคม 2554 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 มีมติอนุมติัการเขา้ทาํรายการ 1) และ 2) 
ดงักล่าว  โดยภายหลงัการเขา้ทาํรายการ กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทั้งน้ี การเขา้ทาํรายการ
ดงักล่าวเขา้ข่ายการจดทะเบียนโดยออ้ม (BackDoor Listing) ซ่ึงบริษทัจะตอ้งยืน่ใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จึงไดมี้การปรับปรุงงบการเงินของ LDG ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 
และเม่ือมีการปรับปรุงแลว้พบวา่ มีความแตกต่างจากงบการเงินท่ีบริษทัไดน้าํเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2554 บริษทัจึงไดจ้ดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2554 ข้ึนเม่ือวนัท่ี 
13 กนัยายน 2554 เพ่ือเสนอขอ้มูลภายหลงัการปรับปรุงงบการเงินดงักล่าว โดยผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัอีกคร้ังใหเ้ขา้ซ้ือและ
รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT) จาก LDG ซ่ึงระดมเงินทุนในการทาํรายการโดยการออกหุน้
เพ่ิมทุนเพ่ือขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG 

วนัท่ี 30 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 อนุมติัยนืยนัมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 อนุมติัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิมและ
อนุมติัการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Whitewash) อนัเน่ืองมาจากการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ี
เหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,700,000,000 หุน้ ในราคาจองซ้ือหุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ 
กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ซ่ึงภายใตห้ลกัเกณฑแ์ห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการขอ้ 11 กาํหนดวา่บุคคลท่ีไดรั้บการผอ่นผนัการทาํคาํ
เสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บผอ่นผนั หากพน้
ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ใหก้ารผอ่นผนัเป็นอนัส้ินสุดลง อยา่งไรกต็าม กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการ
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัตามจาํนวนท่ีไดรั้บการผอ่นผนั (Whitewash) ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวได ้(กล่าวคือ
ภายในวนัท่ี 12 มีนาคม 2555) เน่ืองดว้ยเกิดขอ้ขดัขอ้งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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(1) การจดัเตรียมเงินท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้ LDG จะใชส้าํหรับจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั  

(2) การจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวกบัการโอนขายทรัพยสิ์นตามสัญญาซ้ือขายกิจการทั้งหมด (“สัญญาซ้ือ
ขายกจิการทั้งหมด”) ระหวา่งบริษทัและบริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั (“LDG”) และ 

(3) เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสําคญัท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายกิจการทั้งหมดอีกประการหน่ึงซ่ึงกาํหนดว่า
บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัในเบ้ืองตน้ (pre-approval) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ให้รับหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (re-
listing) ก่อนนั้นไม่สาํเร็จลงภายในกาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนั (ภายในวนัท่ี 12 มีนาคม 2555) 
การดังกล่าวส่งผลให้การซ้ือขายกิจการทั้ งหมดของ LDG ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ภายในกําหนด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนั  

ทั้งน้ี ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 บริษทัไดรั้บจดหมายจากตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ว่าคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาแลว้มีความเห็นว่า บริษทัมีคุณสมบัติครบถว้นในการเป็นบริษทัจด
ทะเบียนและทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ยกเวน้เร่ืองการมีผลการดาํเนินงานไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี ซ่ีงจะครบ 1 ปีในวนัท่ี 3 เมษายน 2555 และตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพ่ิมเติม เม่ือบริษทัมีผลการดาํเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
และบริษทันาํหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่กลุ่มผูถื้อหุ้น LDG จาํนวนร้อยละ 55 ของหุ้นเพ่ิมทุนของ
บริษทัท่ีจดัสรรให้กลุ่มผูถื้อหุ้น LDG มาฝากไวท่ี้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั ตามเง่ือนไข Silent Period  

  ในการน้ี  ด้วยเหตุผลข้างต้นกลุ่มผูถื้อหุ้นของ LDG จึงได้ยื่นคาํขอผ่อนผนัการทําคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดมี้หนงัสือท่ี กลต พษ. 322/2555 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 
2555 เร่ืองการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ผอ่นผนัให้
กลุ่มผูถื้อหุ้น LDG ไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นเดิม โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัภายใตเ้ง่ือนไขเดิมท่ีเคยไดรั้บการผ่อนผนัตามมติ Whitewash โดยให้การผ่อนผนัดงักล่าวมีผลตั้งแต่
วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังน้ีมีมติยนืยนัการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ตามมติ Whitewash 
คร้ังก่อน โดยกลุ่มผูถื้อหุน้ LDG จะตอ้งไดหุ้น้ในบริษทัภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ีมี
มติยนืยนัการเพ่ิมทุนดงักล่าว แต่ไม่เกินระยะเวลาท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด 

 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2555 ไดอ้นุมติัเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2556 พิจารณาอนุมติัยนืยนัมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ท่ีไดอ้นุมติั
ยืนยนัมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 ของบริษทั ซ่ึงมีมติอนุมติัการเสนอขายหุ้น
เพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมและอนุมัติการผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของบริษัท 
(Whitewash) อนัเน่ืองมาจากการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 
3,700,000,000 หุ้น  ในราคาจองซ้ือหุ้นละ 1 บาท  ให้แก่กลุ่มผูถื้อหุ้น  LDG ซ่ึงภายใต้หลักเกณฑ์แห่งประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ครอบงาํกิจการขอ้ 11 กาํหนดวา่บุคคลท่ีไดรั้บการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
หุน้ของกิจการภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บผอ่นผนั หากพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ใหก้ารผอ่นผนัเป็นอนัส้ินสุดลง 
อยา่งไรกต็าม กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัตามจาํนวนท่ีไดรั้บการผอ่นผนั 
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(Whitewash) ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวได ้(กล่าวคือภายในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2555) เน่ืองดว้ยเกิดขอ้ขดัขอ้งในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย  ์CGD เป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนแลว้ ตามเกณฑ์การจดทะเบียนโดยออ้ม เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการประชุมผู ้
ถือหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ได้มีข่าวและขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการท่ีกรุงเทพมหานครได้ศึกษา
โครงการสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงมีแนวทางการก่อสร้าง 3 ทางเลือก โดยหน่ึงในนั้นจะผ่านพ้ืนท่ีของ
โครงการแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ ดงันั้น บริษทัจึงขอชะลอการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG เพ่ือท่ี
บริษัทจะทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องจุดท่ีจะสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ าดังกล่าว และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแก่
โครงการแลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์อนัเป็นการป้องกนัความเส่ียงงของบริษทั โดยจดัทาํรายงานผลกระทบร่วมกบั 
LDG แลว้เสร็จเม่ือเดือนกนัยายน 2555 และศึกษาขอ้มูลจนเป็นท่ีพอใจแลว้ โดยจะดาํเนินการซ้ือและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ LDG ต่อไป แต่จากการท่ีบริษทัใชร้ะยะเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวและชะลอการซ้ือและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ LDG ส่งผลให้กลุ่มผูถื้อหุ้น LDG ไม่สามารถจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาผอ่น
ผนั คือ ภายในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2555  

 ในการน้ี ดว้ยเหตุผลขา้งตน้กลุ่มผูถื้อหุ้นของ LDG จึงไดย้ื่นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ของบริษทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ไดมี้หนงัสือท่ี กลต พษ. 3243/2555 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 เร่ืองการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั 
คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ผอ่นผนัใหก้ลุ่มผูถื้อหุ้น LDG ไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิ
ของผูถื้อหุน้เดิม โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัภายใตเ้ง่ือนไขเดิมท่ีเคยไดรั้บการผอ่นผนัตามมติ 
Whitewash โดยให้การผ่อนผนัดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังน้ีมีมติยืนยนัการเพิ่มทุนเพ่ือเสนอ
ขายหุ้นให้แก่กลุ่มผูถื้อหุ้น LDG ตามมติ Whitewash คร้ังก่อน โดยกลุ่มผูถื้อหุ้น LDG จะตอ้งไดหุ้้นในบริษทัภายใน 6 
เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ีมีมติยืนยนัการเพ่ิมทุนดงักล่าว แต่ไม่เกินระยะเวลาท่ีผูถื้อหุ้น
กาํหนด 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 7,557,772,720 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
7,557,772,720 หุน้ และทุนชาํระแลว้ 2,444,820,629 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,444,820,629 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท โดยมีนายวกิรม คุม้ไพโรจน์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ และนายเบน เตชะอุบล เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยถือหุน้จาํนวน 453,680,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.56 ของทุนชาํระแลว้ของ
บริษทั 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัภายในปี 2555 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปี/เดือน เหตุการณ์สําคญั 

2553 
พฤษภาคม 
 
 
 
 

 
- A-HOST ซ่ึงเป็นบริษทัแกน เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั โมบิซายน์ จาํกดั  จาํนวน 

120,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 1.2 ลา้นบาท จากนายจรูญรัฐ ปิง
คลาศยั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัแผนพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ภายใตช่ื้อ
โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ โครงการ 1 ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาบนท่ีดินของบริษทั 
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ปี/เดือน เหตุการณ์สําคญั 
พฤศจิกายน 
 
 
 
 
 
 
ธนัวาคม 

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG 
และการลงทุนในโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ โครงการ 2-5  

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จาํนวน 3,909,743,684 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และใหน้าํหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิมไปขายใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ 
LDG ทั้งน้ีไม่เกิน 3,700,000,000 หุน้ โดยกลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ขอการผอ่นผนัไม่ตอ้งทาํ
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

-  คณะกรรมการ A-HOST มีมติจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั โมบิซายน์ จาํกดั จาํนวน 
120,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ละ 10 บาท ซ่ึงเป็นราคา
ตามมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 1.2 ลา้นบาท ใหแ้ก่ นายสิทธิสร ปราโมช ณ 
อยธุยา ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

2554 
มกราคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-     ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2554 อนุมติัการลงทุน

การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั 
(“LDG”) โดยมีเน้ือหาสาํคญั ดงัน้ี 

        1) อนุมติัเขา้ทาํรายการพฒันาโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ โครงการท่ี 2-5  
        2) อนุมติัเขา้ทาํรายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG เป็นจาํนวนเงิน 3,700 

ลา้นบาท โดยจะไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดของ LDG โดยทรัพยสิ์น
หลกัของ LDG ไดแ้ก่ สิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ มีระยะเวลา 20 ปี โดยต่ออายกุารเช่าไดอี้ก 25 ปี และมีสิทธิเช่า
ก่อนในคราวต่อไป ซ่ึงมีโครงการพฒันาเป็นโรงแรมและอาคารชุดระดบัไฮเอนด ์
ไดแ้ก่ โครงการแลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์ ประกอบดว้ย (1) โรงแรม Capella 
ซ่ึงเป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ท่ีมีแต่หอ้งพกัแบบสวทีทั้งหมด จาํนวน 101 หอ้ง  
(2) คอนโดมีเนียม Capella Residences ซ่ึงเป็นอาคารสูง 73 ชั้น จาํนวน 352 ยนิูต 
และ (3) โรงแรม Jumeirah ซ่ึงเป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว จาํนวน 305 หอ้ง โดย
สัญญาเช่าท่ีดินมีกาํหนดระยะเวลา 25 ปี ซ่ึงสามารถต่อสัญญาเช่าไดอี้ก 25 ปี และ
มีสิทธิเช่าก่อนในคราวต่อไป โดยท่ีดินตั้งอยูท่ี่ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร บนเน้ือท่ีทั้งหมด 14,268 ตารางวา 

        3) อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวน 3,909,743,684 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1.6 หุน้สามญัเพ่ิมทุน (กรณีท่ี
มีเศษใหปั้ดท้ิง) ราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

        4) อนุมติัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือโดยผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัใหแ้ก่ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายสดาวธุ เตชะอุบล นายเบน เตชะ
อุบล นายบี เตชะอุบล นายทอมม่ี เตชะอุบล นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยธุยา และ
นางสาวจุรีพร กวีวโิรจน์กลุ (รวมเรียกวา่ “กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG”) จาํนวนไม่เกิน 
3,700 ลา้นหุน้ ราคาขายหุน้ละ 1 บาท ทั้งน้ี ภายหลงัจากซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว 
กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG จะถือหุน้ในบริษทัรวมกนั 67.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

        5) อนุมติัผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ี
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ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ในการไดม้าซ่ึงหุน้ของ
บริษทัท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิม ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ตอ้งไดหุ้น้
ของบริษทัมาภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

         ทั้งน้ี จากการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์าม 1) และ 2) มีขนาดรายการเกินกวา่
ร้อยละ 100 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั ซ่ึงเขา้เกณฑก์ารจดทะเบียนโดยออ้ม (Back 
Door Listing) ซ่ึงบริษทัจะตอ้งยืน่คาํขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอีกคร้ัง 

- บริษทัยืน่คาํขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตามเกณฑ์
การเขา้จดทะเบียนโดยออ้ม 

- ผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 
19 มกราคม 2554 ระหวา่งวนัท่ี 14-21 กมุภาพนัธ์ 2554 จาํนวน 2,574 หุน้ เป็นเงิน 
2,574 บาท โดยบริษทัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ เป็น 2,443,592,377 บาท 
เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 

-       ภายหลังจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นบริษัทคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 
2554 อนุมติัการเขา้ทาํรายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG แลว้ บริษทัจึง
ไดม้อบหมายให้บริษทั สหการบญัชี พีเคเอฟ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีข้ึนทะเบียน
กบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พิจารณาและ
จดัทาํงบการเงินของ LDG ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีของบริษทัจดทะเบียน  โดย
เม่ือบริษทัไดป้รับปรุงรายการบนัทึกบญัชีของงบการเงินของ LDG ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานพบวา่มีการเปล่ียนแปลงของตวัเลขในงบการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั ประกอบ
กับการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่กลุ่มผูถื้อหุ้น LDG ไม่อาจดําเนินการภายใน
กาํหนดระยะเวลาการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการ
โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554  
ดงันั้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลผลประกอบการและฐานะทางการเงินท่ีถูกตอ้ง
ของ LDG ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสําคญั เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นใหม่
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสพิจารณาขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดว้ยเหตุดงักล่าว ท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 6/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2554 
จึงเห็นสมควรท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัพิจารณาอนุมติัเร่ืองดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2554 ไดอ้นุมติัประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
1) อนุมติัยกเลิกมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
19 มกราคม 2554 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 9 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้บริษทั 
(ก) ซ้ือและรับโอนกิจการทั้ งหมด (Entire Business Transfer-EBT) จากบริษัท 
แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท์ กรุ๊ป จาํกดั และ (ข) นาํหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรและ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นมาจดัสรรและเสนอ
ขายใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ของ LDG ในจาํนวนไม่เกิน 3,700,000,000 หุน้ในราคาจอง
ซ้ือหุน้ละ 1 บาท 

2) อนุมติัเขา้ทาํรายการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG เป็นจาํนวนเงิน 3,700 
ลา้นบาท โดยจะไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดของ LDG โดยทรัพยสิ์น
หลกัของ LDG ไดแ้ก่ สิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
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พระมหากษตัริย ์ มีระยะเวลา 20 ปี โดยต่ออายกุารเช่าไดอี้ก 25 ปี และมีสิทธิเช่า
ก่อนในคราวต่อไป ซ่ึงมีโครงการพฒันาเป็นโรงแรมและอาคารชุดระดบัไฮเอนด ์
ไดแ้ก่ โครงการแลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์ ประกอบดว้ย (1) โรงแรม Capella 
ซ่ึงเป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ท่ีมีแต่หอ้งพกัแบบสวทีทั้งหมด จาํนวน 101 หอ้ง  
(2) คอนโดมีเนียม Capella Residences ซ่ึงเป็นอาคารสูง 73 ชั้น จาํนวน 352 ยนิูต 
และ (3) โรงแรม Jumeirah ซ่ึงเป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว จาํนวน 305 หอ้ง โดย
สัญญาเช่าท่ีดินมีกาํหนดระยะเวลา 25 ปี ซ่ึงสามารถต่อสัญญาเช่าไดอี้ก 25 ปี และ
มีสิทธิเช่าก่อนในคราวต่อไป โดยท่ีดินตั้งอยูท่ี่ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร บนเน้ือท่ีทั้งหมด 14,268 ตารางวา 

3) อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวน 3,909,747,803  
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1.6 หุน้สามญัเพ่ิมทุน (กรณีท่ี
มีเศษใหปั้ดท้ิง) ราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

4) อนุมติัเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือโดยผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัใหแ้ก่ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายสดาวธุ เตชะอุบล นายเบน เตชะอุบล 
นายบี เตชะอุบล นายทอมม่ี เตชะอุบล นางหลุยส์ ดิศกลุ ณ อยธุยา และนางสาวจุรี
พร กววีโิรจน์กุล (รวมเรียกวา่ “กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG”) จาํนวนไม่เกิน 3,700 ลา้นหุน้ 
ราคาขายหุน้ละ 1 บาท ทั้งน้ี ภายหลงัจากซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว กลุ่มผูถื้อหุน้ 
LDG จะถือหุน้ในบริษทัรวมกนั 67.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

5) อนุมติัผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ในการไดม้าซ่ึงหุน้ของ
บริษทัท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิม ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ตอ้งไดหุ้น้
ของบริษทัมาภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

-   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CGD-W1) ครบกาํหนดใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 26 ตุลาคม 2554 ซ่ึงมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน
จาํนวน 101 หุน้ เป็นเงิน 101 บาท โดยบริษทัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ 
เป็น 2,443,592,478 บาท เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 

-     ผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 13 
กนัยายน 2554 ระหวา่งวนัท่ี 2-8 พฤศจิกายน 2554 จาํนวน 1,153,151 หุน้ เป็นเงิน 
1,153,151 บาท โดยบริษทัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ เป็น 2,444,745,629 
บาท เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 

2555 
มีนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 

 
-      ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลอนุมติัว่า บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นบริษทัจด

ทะเบียนและทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ยกเวน้เร่ืองการมีผลการ
ดําเนินงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  ซ่ีงจะครบ  1 ปีในวนัท่ี  3 เมษายน  2555 และตลาด
หลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพ่ิมเติม 
เม่ือบริษทัมีผลการดาํเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และบริษทันาํหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่
กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG จาํนวนร้อยละ 55 ของหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจดัสรรใหก้ลุ่มผูถื้อ
หุ้น  LDG มาฝากไวท่ี้บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตาม
เง่ือนไข Silent Period  

-     เน่ืองดว้ยกลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ไม่อาจจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของ CGD ภายในระยเวลาท่ี
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ธนัวาคม 
 
 
 

ไดรั้บการผอ่นผนัทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ เน่ืองจากเง่ือนไข
บงัคบัก่อนของสัญญา EBT ยงัไม่สาํเร็จเสร็จลง โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 อนุมติัยนืยนัมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 โดยมีเน้ือหาสาํคญั คือ อนุมติัผอ่นผนัการ
ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(Whitewash) ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ในการไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัท่ีเหลือจากการ
จองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิม ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ตอ้งไดหุ้น้ของบริษทัมาภายใน 6 
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

-  เน่ืองจาก CGD ไดรั้บกระแสข่าวการสร้างสะพานขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาบริเวณท่ี 
จะสร้างโครงการแลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์ดงันั้น CGD และ LDG ใชเ้วลาศึกษา
ผลกระทบของโครงการแลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์ จากการโครงการสร้างสะพาน
ขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาบริเวณถนนจนัทน์-เจริญนคร ซ่ึงส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ LDG ไม่อาจ
จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของ CGD ภายระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนัทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ ดว้ยเหตุดงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
8/2555 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 จึงอนุมติัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการออกไปอีกคราวหน่ึง 

 
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแยกตามประเภทของธุรกิจได ้2 ส่วน ดงัน้ี 
 
1. ธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

ดาํเนินงานโดย A-HOST ซ่ึงประกอบธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์สาํเร็จรูปของ Oracle เช่น 
Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Management (ERP) และธุรกิจในการใหบ้ริการ
ดูแลระบบ หรือโฮสต้ิงเซอร์วสิ (Hosting Service) โดยเป็นการวางระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ขอ้มูลเพ่ือการดาํเนินงานของบริษทัลูกคา้ โดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลของ Oracle ในการใหบ้ริการลูกคา้ขนาด
กลางไปจนถึงขนาดใหญ่  

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 7,557.77 ลา้นบาท 
ทุนชาํระแลว้ 2,444.82 ลา้นบาท 

บริษทั เอวช่ัิน จํากดั 
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 2.00 ลา้นบาท  

49.00% 

บริษทั เอ-โฮสต์ จํากดั (“บริษทัแกน”) 

ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 60.00 ลา้นบาท  

83.64% 

บริษทั เอบซีีเอส จํากดั 
ทุนจดทะเบียน และชาํระแลว้ 4.00 ลา้นบาท 

90.00% 
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ทั้งน้ี A-HOST มีบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั ไดแ้ก่  
(1) AVision ประกอบธุรกิจจาํหน่าย ติดตั้ง ใหบ้ริการ และใหค้าํปรึกษาดา้นระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ของไมโครซอฟทใ์นการบริหารองคก์รทั้งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารลูกคา้ การบริหารระบบการผลิต การบริหารบญัชีและการเงิน และ  

(2) ABCs ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยใีนการพฒันาและสร้างสรรคโ์ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัถือหุน้ของบริษทั เอ-โฮสต ์ จาํกดั (“A-HOST”) จาํนวน 
5,018,570 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.64 ของทุนชาํระแลว้ โดยมีบริษทัท่ีถือหุน้ทางออ้ม โดย A-HOST จาํนวน 2 บริษทั 
ไดแ้ก่ บริษทั เอวชิัน่ จาํกดั จาํนวน 9,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49% ของทุนชาํระแลว้ และบริษทั เอบีซีเอส จาํกดั 
จาํนวน 36,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 90 ของทุนชาํระแลว้ 
 
บริษัทย่อย 
 บริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั (“A-HOST” หรือ “บริษัทแกน”) 

A-HOST ประกอบธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์สาํเร็จรูปของ Oracle เช่น Customer 
Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Management (ERP) โปรแกรมท่ีไดรั้บการพฒันาให้
เหมาะสมแก่การใชง้าน ระบบจดัการฐานขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมเพื่อใหไ้ดอ้อกมาเป็น
โปรแกรมสาํเร็จรูป โดยการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีมีทั้งการจาํหน่ายโดยตรงและการจาํหน่ายผา่นตวัแทน
จาํหน่ายกวา่ 100 รายทัว่ประเทศไทย 

 นอกจากน้ี A-HOST ยงัประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการดูแลระบบ หรือ โฮสต้ิงเซอร์วสิ (Hosting 
Service) โดยเป็นการวางระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารขอ้มูลเพ่ือการดาํเนินงานของบริษทั
ลูกคา้ โดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลของ Oracle ในการใหบ้ริการลูกคา้ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ โดย        
A-HOST จะเป็นผูล้งทุนในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัวางระบบ โดยอุปกรณ์ดงักล่าวตั้งอยูท่ี่
สาํนกังานของ A-HOST และมีสายเช่ือมต่อขอ้มูล (Leased Line) จากบริเวณจดัเกบ็อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงั
บริษทัของลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้สามารถใชง้านระบบฐานขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุนเอง หากเป็นกรณีท่ีลูกคา้
ตอ้งการลงทุนในระบบขอ้มูลและจดัตั้งอุปกรณ์บริหารระบบขอ้มูลท่ีบริษทัลูกคา้เองนั้น A-HOST จะใหบ้ริการ
ปรึกษาการจดัระบบขอ้มูล พร้อมทั้งจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหก้บั
ลูกคา้ตามท่ีตอ้งการ นอกจากบริการดงักล่าวแลว้ A-HOST  ยงัใหก้ารบริการเป็นท่ีปรึกษาดา้นระบบขอ้มูล และ
บริการศูนยเ์รียนรู้อีกดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญั 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ A-HOST โดยถือหุน้คิดเป็น
ร้อยละ 83.64 ของทุนชาํระแลว้ของ A-HOST ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้รายอ่ืนของ A-HOST คือ นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข 
เป็นกรรมการผูจ้ดัการของ A-HOST ซ่ึงไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั 

 

โครงสร้างผูถื้อหุน้ของ A-HOST ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1. บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 5,018,570 83.64 
2. นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั 10 0.00 
3. นายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์ 10 0.00 
4. นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข 981,410 16.36 
รวม 6,000,000 100.00 

หมายเหตุ    1.  ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 2-3 เป็นตวัแทนบริษทั 
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ทั้งน้ี  A-HOST ลงทุนโดยตรงในบริษทั เอวชิัน่ จาํกดั จาํนวน 9,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของทุน

ชาํระแลว้ และลงทุนโดยตรงในบริษทั เอบีซีเอส จาํกดั จาํนวน 36,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 90 ของทุนชาํระแลว้ 
 

 บริษัท เอวิช่ัน จํากดั (“AVision”) – บริษทัย่อยของ A-HOST 

AVision ประกอบธุรกิจจาํหน่าย ติดตั้ง ใหบ้ริการ และใหค้าํปรึกษาดา้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของไมโครซอฟทใ์นการบริหารองคก์รทั้งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารลูกคา้ การบริหาร
ระบบการผลิต การบริหารบญัชีและการเงิน เป็นตน้ สาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็โดย
ไดรั้บการรับแต่งตั้งจาก ไมโครซอฟท ์ ใหเ้ป็น 1 ใน 8 Certified Partner ในประเทศไทยซ่ึงมีสิทธิจาํหน่าย
สินคา้ประเภท Microsoft Dynamics 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 AVision มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 2,000,000 บาท   แบ่งออกเป็น
หุน้สามญั 20,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยมี A-HOST เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของ
ทุนชาํระแลว้  

โครงสร้างผูถื้อหุน้ของ AVion ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้รายอ่ืนของ AVision ไม่มี
ผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั 

ช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1. บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั  9,800 49.00 
2. นางสาวศิริพร พิพฒัน์พงษพ์นัธ์  5,598 28.00  
3. นางสาวกนกพร พตัตานิชานนท ์ 2,500 12.50  
4. บริษทั แอคชีพเอเบิล จาํกดั  1,700 8.50  
5. นายกิติพนธ์ ถ่ินไทรงาม  400 2.00 
6. นางสาวนภาภรณ์ อารีประชาภิรมย ์ 1 0.00 
7. นายขรรคช์ยั พฒันพนัธ์ชยั 1 0.00 
รวม 20,000 100.00 

 บริษัท เอบีซีเอส จํากดั (“ABCS”) – บริษทัย่อยของ A-HOST 

ABCS ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยใีนการพฒันาและสร้างสรรคโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการดงัน้ี 

1.  ขายตรงฐานขอ้มูลของ Oracle และใหบ้ริการดา้นเทคนิค 
2. ใหบ้ริการปรึกษาระบบบริหารประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคก์ร (Enterprise Performance  
     Management – EPM)  
3. ใหบ้ริการรับพฒันาระบบดว้ยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture – SOA) ซ่ึง
เป็นแนวทางท่ีใชพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ของระบบใหอ้ยูใ่นรูปแบบของบริการ ซ่ึงจะทาํงานเป็นอิสระต่อ
กนั แต่สามารถติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัได ้

โดย ABCS ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เม่ือวนัท่ี 6 
กมุภาพนัธ์ 2551 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ABCS มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 40,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และมีทุนชาํระแลว้ 4,000,000 บาท โดยมี A-HOST เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ABCS 
โดยถือหุน้ร้อยละ 90.00 ของทุนชาํระแลว้  
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โครงสร้างผูถื้อหุน้ของ ABCS ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้รายอ่ืนของ ABCS ไม่มี
ผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั 

ช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1. บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 36,000 90.00 
2. นายเลิศ รักษศิ์ริวณิช 1,000 2.50 
3. นายมนตรี สันติไชยกลุ 1,000 2.50 
4. นายชยัณรงค ์ล้ิมเพียรชอบ 1,000 2.50 
5. นายวิชยั วงศจ์ริยกลุ 1,000 2.50 
รวม 40,000 100.00 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 2-5 เป็นผูบ้ริหารและพนกังานในบริษทัแกน แต่ไม่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
เน่ืองจาก A-HOST ถือหุน้ใน ABCS ถึงร้อยละ 90 และการดาํเนินงานของ ABCS เป็นฝ่ายงานหน่ึง
ท่ีแยกออกมาจาก A-HOST 

 

2. ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ไดแ้ก่ ธุรกิจพฒันาอาคารชุดพกัอาศยัคอนโดมีเนียม ซ่ึงปัจจุบนัมี
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา ไดแ้ก่ โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ ประกอบดว้ยอาคาร 8 ชั้น 7 อาคาร และอาคาร
จอดรถ 1 อาคาร ตั้งอยูท่ี่สุภาพงษ ์ 1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ (ตรงขา้มซีคอนสแควร์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ มีคอนโดมิเนียมสไตลเ์ออร์เบิร์นรีสอร์ท มีพ้ืนท่ีสวนกวา่ 6 ไร่ จาก
พ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด 13 ไร่ ดว้ยแนวคิด Living in the park โดยผสมผสานกบัทาํเลท่ีตั้งท่ีสะดวกสบายใจกลางยา่น
การคา้ของถนนศรีนครินทร์ ใกลก้บัซีคอนสแควร์ และพาราไดซ์ 

ทั้งน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหรั้บรู้รายไดเ้ม่ือโอนกรรมสิทธ์ิ ดงันั้น บริษทัคาดวา่จะมี
รายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพยง์วดแรกในปี 2556 เน่ืองจากโครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ จะสร้างแลว้เสร็จโดย
สามารถโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2556  

 
3.3 โครงสร้างรายได้  

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดห้ลกัมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนใน A-HOST โดยโครงสร้างรายได้
บริษทัเป็นดงัน้ี 

รายได ้
(ลา้นบาท) 

ดาํเนินการ
โดย 

2553 2554 2555 
จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย A-HOST 224.62 63.79 318.27 71.00 416.15 75.05 
 AVision 7.13 2.03 10.09 2.25 20.01 3.31 
 ABCS 2.02 0.57 6.50 1.45 7.37 1.33 
 Mobiscience 19.65 5.58 - - - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ A-HOST 66.69 18.94 74.72 16.67 61.87 11.16 
 AVision 16.07 4.56 20.71 4.62 25.45 4.58 
 ABCS 2.81 0.80 6.94 1.55 8.14 1.47 
 Mobiscience 3.16 0.90 - - - - 
เงินปันผลรับ บริษทั - - 1.20 0.28 - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย 

บริษทั 0.15 0.04 - - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน
ในหลกัทรัพย ์

บริษทั 4.34 1.23 2.20 0.49 7.14 1.29 
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รายได ้ ดาํเนินการ 2553 2554 2555 
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนชัว่คราว 

บริษทั 0.54 0.15 - - 0.25 0.05 

รายไดอ่ื้น บริษทั 1.90 0.54 2.75 0.61 1.29 0.23 
 A-HOST 1.72 0.49 4.76 1.06 6.44 1.16 
 AVision 0.41 0.12 0.05 0.01 0.30 0.05 
 ABCS 0.23 0.06 0.03 0.01 0.10 0.02 
 Mobiscience 0.70 0.20 - - - - 
รวมรายได้  352.14 100.00 448.22 100.00 554.51 100.00 

 
3.4 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

สาํหรับธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ บริษทัจะยงัคงนโยบายการลงทุนเอาไวต้ามเดิมคือ ลงทุนในบริษทั
ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตและสร้างผลกาํไร หรือมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ในอนาคต เพ่ือสร้างผลกาํไรและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว นอกจากน้ีในส่วนของกลุ่ม 
A-HOST ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีเป้าหมายในระยะ 1 - 3 ปีขา้งหนา้ท่ีจะขยายฐานลูกคา้ในส่วนของหน่วยงาน
รัฐบาลใหม้ากข้ึน และนอกจากน้ี Oracle ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้หลกัแก่ A-HOST ทาํการซ้ือบริษทัไอทีชั้นนาํ
ในต่างประเทศหลายบริษทั ทาํให ้ Product Line เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให ้ A-HOST มีโอกาสในการขาย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการไดเ้พ่ิมข้ึน  

นอกจากน้ี สาํหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาโครงการในลกัษณะผสมผสาน
การใชป้ระโยชน์ในแต่ละโครงการ (Mixed-use) เช่น โครงการผสมผสานระหวา่งโรงแรมและอาคารชุดพกั
อาศยั เป็นตน้ เพ่ือใหบ้ริษทัมีรายไดป้ระจาํต่อเน่ือง นอกเหนือจากรายไดจ้ากการขายโครงการ นอกจากน้ี
บริษทัจะมองหาโอกาสในการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยอ์ยูเ่สมอๆ โดยอาจจะเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นท่ียากแก่การ
จดัการ (Distress Asset) หรือบริษทัท่ีมีศกัยภาพแต่ประสบปัญหาทางดา้นการเงิน เพ่ือนาํมาบริหารและสร้าง
กาํไรต่อไป 
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4. การประกอบธุรกจิแต่ละสายภัณฑ์ 

บริษทัจะดาํเนินธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ ซ่ึงลงทุนในบริษทัยอ่ย A-HOST และ 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทั 

4.1 ธุรกจิลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ (Holding Company) 

หน่ึงในธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ๆ (Holding Company) โดยเนน้การ
ลงทุนหลกัในธุรกิจท่ีจาํหน่ายสินคา้และ/หรือใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลย ี เช่น ธุรกิจจาํหน่ายและพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจบริการดา้นซอฟตแ์วร์ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บับริษทัในระยะยาว มีศกัยภาพท่ีจะเติบโตและสร้างผลกาํไร ซ่ึงอยูใ่นรูปเงินปันผลและกาํไรจากการ
จาํหน่ายเงินลงทุน นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การลงทุนในธุรกิจอ่ืน ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตหรือสร้างผลกาํไรในอนาคต 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวคม 2555 บริษทัมีการลงทุนดงัน้ี 

บริษัท ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย 

1. บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั จาํหน่ายและใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงการจดัวางระบบและใหบ้ริการเสริมต่าง ๆ 

83.64 

 

2. บริษทั เอวชิัน่ จาํกดั  จาํหน่าย ติดตั้ง ใหบ้ริการ และใหค้าํปรึกษาดา้นระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

40.981/ 

3. บริษทั เอบีซีเอส จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลย ีในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 75.282/ 

หมายเหตุ  1/ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน A-HOST โดย A-HOST ถือร้อยละ49.00 
2/ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน A-HOST โดย A-HOST ถือร้อยละ90.00 

การลงทุนในกิจการต่าง ๆ ขา้งตน้ บริษทัจะเนน้การลงทุนระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจยัพ้ืนฐานของธุรกิจ
ท่ีจะเขา้ไปลงทุน รวมถึงแนวโนม้ของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสาํคญั โดยบริษทัมีนโยบายหลกัในการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

ธุรกิจท่ีลงทุน ไม่จาํกดัประเภท แต่เนน้ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
และอสังหาริมทรัพย ์เป็นหลกั   

รูปแบบการลงทุน แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. เงินลงทุน 
 ลงทุนในฐานะผูล้งทุนทางการเงิน โดยไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการประจาํวนัของธุรกิจ 
 มีการแต่งตั้งตวัแทนจากบริษทัเป็นกรรมการของบริษทัท่ีเขา้ลงทุน 
 คงไวซ่ึ้งโครงสร้างบริหารและนโยบายเดิมของบริษทัท่ีลงทุน 

2. บริษทัยอ่ย 
 ลงทุนในฐานะผูด้าํเนินการมีอาํนาจและเป็นผูบ้ริหารจดัการธุรกิจ

ทั้งหมด 
สัดส่วนการลงทุน 1. เงินลงทุน : ร้อยละ 10 - 50 ของทุนจดทะเบียน 

2. บริษทัยอ่ย: มากกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
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ในการพิจารณาตดัสินใจเขา้ลงทุน บริษทัมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการลงทุนทาํหนา้ท่ี
พิจารณาวเิคราะห์ความเป็นไปได ้ ทั้งในดา้นการตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและพิจารณาถึงศกัยภาพในการทาํกาํไร
รวมถึงปัจจยัความเส่ียงในการลงทุน  ผลการดาํเนินงาน ผลตอบแทน กลุ่มผูบ้ริหาร และการมีการควบคุมภายในท่ีดี 
และนาํเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพ่ือพิจารณาอนุมติัเบ้ืองตน้ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติั ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แหล่งเงินทุนท่ีบริษทัใชใ้นการลงทุนในบริษทัต่าง ๆ จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจ
และขนาดของการลงทุน ซ่ึงจะกาํหนดโครงสร้างการลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม  เช่น เงินเพ่ิมทุนจาก
ผูถื้อหุน้ เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน หรือ ทั้งสองอยา่งรวมกนั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ภายหลงัการตดัสินใจลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัไดติ้ดตามถึงผล
ประกอบการและการดาํเนินงานของธุรกิจท่ีลงทุน และนาํเสนอผลการติดตามต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากาํหนด
นโยบายหรือปรับปรุงการลงทุนดงักล่าว เช่น การคงไวซ่ึ้งการลงทุนในบริษทันั้น หรือถอนตวัจากบริษทั หรือ
มาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั  เช่น การลดสัดส่วนการลงทุน การตั้งดอ้ยค่าการลงทุน เป็นตน้ 

ปัจจุบนั บริษทัมีการลงทุนถือหุน้และมีรายไดห้ลกัจากการเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั เอ-โฮสต ์ จาํกดั (“A-
HOST”) (เดิมช่ือ บริษทั แอพพลิเคชัน่ โฮสต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั) ซ่ึงประกอบธุรกิจจาํหน่ายและใหบ้ริการเก่ียวกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใหบ้ริการจดัวางระบบไอที และใหบ้ริการเสริมต่างๆ สาํหรับลูกคา้
ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ โดย A-HOST ไดรั้บการแต่งตั้งจาก Oracle Corporation (“Oracle”) ใหเ้ป็นตวัแทน
จาํหน่ายและใหบ้ริการผลิตภณัฑ ์ Oracle ท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงของประเทศไทย นอกจากน้ี A-HOST ยงัไดล้งทุนใน
บริษทัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บริษทั เอวชิัน่ จาํกดั (“AVision”) และ บริษทั เอบีซีเอส จาํกดั (“ABCs”)  ดงันั้นในส่วนของธุรกิจ
ลงทุนในบริษทัอ่ืนน้ี จะอธิบายถึงลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของ A-HOST เป็นหลกั 

 

ระยะเวลาการลงุทน 1.  เงินลงทุน :  ประมาณ  3 - 5 ปี  
2.   บริษทัยอ่ย : ไม่มีกาํหนดระยะเวลา  

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน หุน้สามญั 
มูลค่าการลงทุน 100 - 300 ลา้นบาท ทั้งน้ี สามารถปรับมูลค่าการลงทุนไดโ้ดยข้ึนกบัธุรกิจ

ท่ีลงทุนและโอกาสในการทาํธุรกิจ 
อตัราผลตอบแทน  เงินปันผล หรือกาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

 อตัราผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัธุรกิจท่ีลงทุน 
นโยบายในการติดตามการ
ลงทุน 

 แต่งตั้งตวัแทนของบริษทัเขา้เป็นกรรมการบริษทัท่ีเขา้ลงทุน โดยมี
จาํนวนตามสัดส่วนการถือหุน้ 

 ติดต่อกบับริษทัท่ีเขา้ลงทุนเป็นระยะ เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ของ
บริษทันั้นๆ ณ ปัจจุบนั 

 ติดตามผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส โดยมีการจดัทาํรายงานการ
ควบคุม (Monitoring Report) และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนเพ่ือพิจารณากาํหนดนโยบายหรือปรับปรุงการลงทุนต่อไป และ
กาํหนดมาตรการอ่ืน ๆ ต่อไป 

การออกจากการลงทุน
(Exit Strategy) 

 นาํบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
หรือ ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (MAI)  

 ขายหุน้ใหก้บัพนัธมิตรทางธุรกิจรายอ่ืน 
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4.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

A-HOST ประกอบธุรกิจจาํหน่าย และใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
บริการจดัวางระบบไอทีและใหบ้ริการเสริมต่าง ๆ สาํหรับลูกคา้ตั้งแต่กิจการขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น การ
ใหบ้ริการวางระบบ การใหบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิ ซ่ึงเป็นบริการดูแลบริหารจดัการระบบและสนบัสนุนการใชง้าน
ระบบคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่ลูกคา้ การรับบริหารระบบไอที การใหเ้ช่าเซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงการ
ใหบ้ริการหลงัการขายอ่ืนๆ เช่น การใหบ้ริการฝึกอบรม หรือการใหบ้ริการท่ีปรึกษา เป็นตน้ 

A-HOST ไดรั้บแต่งตั้งจาก Oracle Corporation (“Oracle”) ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการผลิตภณัฑ ์
Oracle ท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงในประเทศไทย และเป็นพนัธมิตรในประเทศรายแรกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นพนัธมิตร
ในระดบั Oracle Certified Advantage Partner ซ่ึงเป็นพนัธมิตรระดบัสูงสุดท่ีบริษทั Oracle จะแต่งตั้งใหแ้ก่ตวัแทน
จาํหน่าย โดยจะไดรั้บสิทธิในการคน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูลของ Oracle ไดรั้บสิทธิในการส่งพนกังานไปฝึกอบรมกบั 
Oracle ไดรั้บสิทธิในการตั้งศูนยฝึ์กอบรม (Oracle Approval Education Program) เป็นตน้ ทั้งน้ี Oracle จดัระดบั
ความสัมพนัธ์พนัธมิตรของ Oracle เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัแรก Oracle Partner Network ระดบักลาง คือ Oracle 
Certified Partner และระดบัสูงสุด คือ Oracle Certified Advantage Partner 

อน่ึง  Oracle เป็นหน่ึงในผูพ้ฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) เคร่ืองมือ
สาํหรับการพฒันาระบบฐานขอ้มูล (Tools for Database Development) และ ระบบตวักลางเช่ือมต่อโปรแกรม 
(Middle-Tier Software) และระบบโปรแกรมสาํเร็จรูป (Application) เช่น ระบบบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
(Customer Relationship Management Software - CRM), ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource 
Planning – ERP) และระบบ Supply Chain Management Software (SCM) รายใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยเป็นผูจ้าํหน่าย 
Technology Products และ Application Products ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Oracle” 

A-HOST ประกอบธุรกิจการจาํหน่ายผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ของ Oracle และใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองควบคู่กนั
ไปกบัผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การใหบ้ริการวางระบบและติดตั้งซอฟตแ์วร์ รวมไปถึงการใหบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิแก่ลูกคา้ท่ี
ตอ้งการใชบ้ริการ หรืออาจรวมถึงการใหบ้ริการหลงัการขายอ่ืน ๆ เช่น การใหบ้ริการฝึกอบรม หรือการใหบ้ริการท่ี
ปรึกษา เป็นตน้ โดยสามารถจาํแนกผลิตภณัฑแ์ละบริการของ A-HOST ไดด้งัน้ี 

 
4.1.1.1  ผลติภัณฑ์ของ  A-HOST 

1) ซอฟแวร์ (Software) 

 โปรแกรมสําเร็จรูป  (Application) 

A-HOST จาํหน่ายโปรแกรมสาํเร็จรูปของ Oracle ท่ีเรียกวา่ Oracle e-Business Suite ซ่ึงเป็นโปรแกรมจดัการ
ใหร้ะบบการทาํงานของทุกหน่วยงานในองคก์รเช่ือมต่อกนัโดยสมบูรณ์ (Full Integration) นอกจากน้ี ทุกระบบงาน
ยอ่ยของ Oracle e-Business Suite ยงัถูกออกแบบใหส้ามารถทาํงานแยกกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต่างจากการ
นาํเอาระบบงานจากหลายๆ ผูผ้ลิตมาใชง้านร่วมกนั ซ่ึงผูใ้ชอ้าจประสบปัญหาในอนาคตเม่ือทาํการอพัเกรดระบบ 
เน่ืองจากความต่างกนัของผลิตภณัฑซ์อฟแวร์ อีกทั้งยงัมีปัญหาของระบบท่ีไม่ทาํงานเช่ือมต่อกนัอยา่งสมบูรณ์ 

ทั้งน้ี Oracle e-Business Suite มีความหลากหลายของระบบการทาํงานใหอ้งคก์รไดเ้ลือกใชง้านตามความ
เหมาะสมมากกวา่ 100 ระบบ ครอบคลุมทุกประเภทของงาน เช่น ระบบบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer 
Relationship Management - CRM) ระบบ Professional Service Automation ระบบการผลิต ระบบ Supply Chain 
Management ระบบจดัการโครงการ (Project Management) และระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource 
Planning - ERP) เป็นตน้  
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Oracle e-Business Suite สามารถรองรับความตอ้งการเฉพาะดา้นของแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจ
โทรคมนาคม การเงิน การธนาคาร ธุรกิจประเภทการบินและอากาศยาน กลุ่มสินคา้เทคโนโลย ี กลุ่มสินคา้อุปโภค 
กลุ่มธุรกิจรถยนต ์กลุ่มธุรกิจยา กลุ่มรัฐวสิาหกิจและราชการ และสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

 Core Technology Product 

A-HOST จาํหน่ายระบบจดัการฐานขอ้มูลของ Oracle และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมเพ่ือใหไ้ด้
ออกมาเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีรองรับการทาํงานบนอินเทอร์เน็ต (Oracle Platform) โดยสินคา้เหล่าน้ี จะเป็น
เคร่ืองมือท่ีสาํคญัสาํหรับนกัพฒันาระบบโปรแกรม ท่ีจะนาํไปใชใ้นการสร้างสรรคโ์ปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
อาศยัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และทาํใหเ้กิดระบบสารสนเทศท่ีสามารถรองรับการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี A-HOST ไดรั้บแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายหลกัของ Oracle Core Technology ในฐานะ Value Added 
Distributor  

ปัจจุบนั A-HOST จาํหน่ายระบบจดัการฐานขอ้มูล Oracle 11g โดยระบบจดัการฐานขอ้มูลเหล่าน้ีใชใ้นการ
จดัเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็นระเบียบ ในส่วนของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบและพฒันาโปรแกรมนั้น รวมถึง
ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Java ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการพฒันาเป็นโปรแกรมใชง้าน โดยสามารถ
แบ่งผลิตภณัฑใ์นหมวดน้ีออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 

1. Oracle Database 

ผลิตภณัฑน้ี์เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารและจดัการฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพและใหมี้ความปลอดภยัสูงสุด  โดย Oracle ไดผ้สานเทคโนโลยยีคุใหม่อยา่ง XML และ 
Enterprise Java Engine เขา้มาทาํใหก้ารส่ือสารแอพพลิเคชัน่ต่างๆ เป็นภาษามาตรฐานเดียวกนั โดย
สามารถปรับใหเ้ขา้กบัขนาดขององคก์รท่ีแตกต่างกนั และสามารถใชง้านไดบ้นระบบปฏิบติัการ Unix, 
Windows และ Linux   

2. Oracle Developer Suite 

ผลิตภณัฑน้ี์เป็นชุดซอฟตแ์วร์ท่ีรวบรวมเคร่ืองมือในการเขียนโปรแกรม เพ่ือการพฒันาโปรแกรม
สาํเร็จรูป โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่นั้น มีการใชเ้ทคโนโลยขีอง Java และ 
Oracle โดยสามารถใชไ้ดก้บัหลายภาษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษา C และ Cobol และยงัสามารถใชไ้ด้
กบัระบบปฏิบติัการหลายรูปแบบ 

3. Oracle Application Server 

ผลิตภณัฑน้ี์เป็นแอพพลิเคชัน่เซิร์ฟเวอร์ท่ีรองรับการใชง้านท่ีครอบคลุม และเหมาะสาํหรับการ
รองรับเวบ็ไซตท่ี์มีฐานขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบสาํคญั โดยมีหลกัการทาํงานคือ การรวบรวม
แอพพลิเคชัน่ขององคก์รเขา้ดว้ยกนั โดยการรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและฟังกช์ัน่การทาํงานท่ีจาํเป็นต่อ 
e-Business ใหเ้ป็นหน่ึงเดียว (Single Platform) บนอินเทอร์เน็ต  

 
2) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

โดยปกติแลว้ A-HOST จะเป็นผูล้งทุนในฮาร์ดแวร์เพ่ือการใหบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิ โดยจะเช่าฮาร์ดแวร์
ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการจากบริษทัผูผ้ลิตฮาร์ดแวร์ แต่หากลูกคา้มีความประสงคท่ี์จะติดตั้งระบบดูแลขอ้มูลท่ี
บริษทัของลูกคา้เองนั้น A-HOST จะจดัหาฮาร์ดแวร์ใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ โดยท่ี    A-HOST ไม่มีนโยบายท่ี
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จะจดัจาํหน่ายฮาร์ดแวร์ แต่การจาํหน่ายฮาร์ดแวร์ท่ีผา่นมานั้น ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการตามความตอ้งการ
ของลูกคา้เท่านั้น 

 

4.1.1.2  บริการของ  A-HOST 

1) การวางระบบและการตดิตั้งระบบงานคอมพวิเตอร์ (Implementation) 

การวางระบบและการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นการวางระบบและติดตั้งโปรแกรมสาํเร็จรูปต่างๆ 
เช่น ระบบบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management - CRM) ระบบบริหารทรัพยากร
องคก์ร (Enterprise Resource Management - ERP) และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารขอ้มูลเพ่ือการดาํเนินงาน
ลูกคา้ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปของ Oracle ในการใหบ้ริการ โดยการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์นั้น บุคลากรของ 
A-HOST จะทาํการเกบ็ขอ้มูลทางเดินของเอกสารและขั้นตอนการทาํงาน และสาํรวจความตอ้งการใชง้านของแต่ละ
ฝ่ายงานของบริษทัลูกคา้วา่ตอ้งการประมวลผลขอ้มูลชนิดใด จากนั้นจะมีการวางระบบ และควบคุมขอ้มูลโดยป้องกนั
การเขา้ถึงขอ้มูลของแต่ละฝ่าย เพ่ือใหใ้ชห้รือเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดต้ามอาํนาจหนา้ท่ีของฝ่ายนั้น ๆ  

การวางระบบและการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์น้ี เป็นการบริการท่ีต่อเน่ืองกบัการขายโปรแกรม
สาํเร็จรูป ซ่ึงทุกคร้ังท่ี A-HOST ขายโปรแกรมสาํเร็จรูป จะตอ้งมีการใหบ้ริการวางระบบควบคู่ไปดว้ย นอกจากน้ี A-
HOST ยงัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเป็นตวันาํเพ่ือใหส้ามารถเสนอบริการอ่ืนๆ ใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

นอกจากน้ี  A-HOST ยงัใหบ้ริการพฒันาโปรแกรมสาํเร็จรูปของ Oracle เดิมใหใ้ชง้านไดเ้หมาะสมตาม
ความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน โดยเพ่ิมฟังกช์ัน่การประมวลผลขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหาร (Business Intelligence) ซ่ึง
เป้าหมายหลกัของโปรแกรมชนิดน้ี คือ การช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการนาํขอ้มูลจาก
แผนกต่าง ๆ ในบริษทัลูกคา้มาสรุปและประมวลผล 

2) การให้บริการโฮสติง้เซอร์วสิ (Hosting Service) 

การใหบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิแก่ลูกคา้นั้น เป็นธุรกิจท่ี A-HOST พฒันาข้ึนเน่ืองจากเลง็เห็นศกัยภาพของ 
A-HOST ในการนาํเสนอบริการโฮสต้ิงเซอร์วสิแก่ลูกคา้ ซ่ึงยงัไม่เคยมีผูป้ระกอบการรายใดเคยใหบ้ริการแก่องคก์ร
ขนาดกลางมาก่อนเน่ืองจากเป็นการบริการท่ีตอ้งใชก้ารลงทุนสูง โดย A-HOST จะเป็นผูล้งทุนในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัวางระบบคอมพิวเตอร์การบริหารจดัการตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยจะเช่า
ฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการจากผูผ้ลิตฮาร์ดแวร์ ซ่ึงอุปกรณ์ดงักล่าวตั้งอยูท่ี่สาํนกังานของ A-HOST และมี
สายเช่ือมต่อขอ้มูล (Leased Line) จากบริเวณจดัเกบ็อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงับริษทัของลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้สามารถ
ใชง้านระบบคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุนเอง นอกจากน้ี A-HOST ยงัมีบริการเพ่ิมเติมเพ่ือดูแลลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
โฮสต้ิงเซอร์วสิ เช่น การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัลูกคา้ และแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามช่วงเวลาท่ีบริษทั
ลูกคา้ไดท้าํสัญญาไวก้บั A-HOST 

การใหบ้ริการดงักล่าวนั้น A-HOST จะทาํสัญญาใหบ้ริการลูกคา้ โดยสัญญาทัว่ไปจะมีระยะเวลา 1 - 3 ปี 
ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้จะทาํการต่อสญัญากบั A-HOST หลงัจากอายสุัญญาเดิมไดส้ิ้นสุดลง  

ทั้งน้ี A-HOST มีการป้องกนัความเส่ียงในการสูญหายของขอ้มูลของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิ
เน่ืองมาจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงและเพ่ือใหก้ารใชง้านของลูกคา้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง โดย A-HOST ได้
มีการนาํฮาร์ดแวร์ท่ีปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านในการใหบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิมาใชจ้ดัเกบ็ขอ้มูลสาํรอง เพ่ือใหลู้กคา้
สามารถเรียกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสาํรองไปใชไ้ดท้นัที หากมีเหตุการณ์ขดัขอ้ง 
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นอกจากน้ี ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการลงทุนในระบบบริหารจดัการขอ้มูล และจดัตั้งอุปกรณ์บริหารระบบ
ขอ้มูลท่ีบริษทัลูกคา้เองนั้น A-HOST จะใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาการจดัวางระบบขอ้มูล พร้อมทั้งจดัหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหก้บัลูกคา้ตามความตอ้งการ โดย A-HOST เรียกบริการชนิดน้ีวา่ 
บริการ Outsourcing รวมถึงการจดัวางระบบขอ้มูล และการหาซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ และหากลูกคา้ตอ้งการ 
A-HOST จะจดัส่งบุคลากรไปประจาํท่ีบริษทัของลูกคา้เพ่ือใหบ้ริการเพ่ิมเติม แกไ้ขปัญหา และดูแลระบบฐานขอ้มูล
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

3) การให้บริการเป็นทีป่รึกษา 

การใหบ้ริการท่ีปรึกษาเป็นการใหบ้ริการเพ่ิมเติมจากบริการวางระบบและบริการโฮสต้ิงเซอร์วสิ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้น โดย A-HOST จะใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาแลว้แต่กรณีไป เช่น กรณีท่ี
ลูกคา้มีระบบขอ้มูลท่ีใชอ้ยูแ่ลว้แต่เกิดปัญหาข้ึน หรือตอ้งการปรับปรุงระบบขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัและเหมาะสมต่อ
การใชง้านใหม้ากข้ึน หรือกรณีอ่ืน ๆ แลว้แต่ท่ีลูกคา้ตอ้งการ รวมถึงการใหบ้ริการท่ีปรึกษาเพ่ิมเติมภายหลงัการวาง
ระบบ และการขายซอฟตแ์วร์แก่ลูกคา้  

4) บริการศูนย์การเรียนรู้ 

A-HOST มีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ (Training Center) เพ่ือจดัสอนเร่ืองการใชร้ะบบบริหารจดัการขอ้มูล 
และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปของ Oracle แก่ผูใ้ชง้านของบริษทัลูกคา้ อยา่งไรกต็าม บริการศูนยก์ารเรียนรู้น้ี ยงัเป็น
บริการใหม่ของ A-HOST ซ่ึงทาง A-HOST ไดว้างแผนพฒันาบริการน้ีเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต 

 
บริษทัย่อยของ A-HOST 

ก. บริษัท เอวิช่ัน จํากดั (“AVision”)  

AVision ประกอบธุรกิจจาํหน่าย ติดตั้ง ใหบ้ริการ และใหค้าํปรึกษาดา้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของไมโครซอฟทใ์นการบริหารองคก์รทั้งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารลูกคา้ การบริหารระบบการผลิต 
การบริหารบญัชีและการเงิน เป็นตน้ สาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็โดยไดรั้บการรับแต่งตั้งจาก 
ไมโครซอฟท ์ใหเ้ป็น 1 ใน 8 Certified Partner ในประเทศไทยซ่ึงมีสิทธิจาํหน่ายสินคา้ประเภท Microsoft Dynamics 

ข. บริษัท เอบีซีเอส จํากดั (“ABCs”)  

ABCs ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยใีนการพฒันา และสร้างสรรคโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการดงัน้ี 

(1)  ขายตรงฐานขอ้มูลของ Oracle และใหบ้ริการดา้นเทคนิค 

(2) ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning – ERP)  

(3) ใหบ้ริการรับพฒันาระบบดว้ยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture – SOA) ซ่ึง
เป็นแนวทางท่ีใชพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ของระบบใหอ้ยูใ่นรูปแบบของบริการ ซ่ึงจะทาํงานเป็นอิสระ
ต่อกนั แต่สามารถติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัได ้

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

ในส่วนของ A-HOST ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ใดๆ ในการประกอบธุรกิจ แต่บริษทั เอบีซีเอส จาํกดั (“ABCs”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ A-HOST ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ซอฟทแ์วร์ ประเภทซอฟตแ์วร์สาํหรับองคก์ร (Enterprise Software) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1113(7)/2551 
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ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2551 วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ 30 กนัยายน 2551  โดยมีสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ี
ไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน ดงัน้ี 

(1)  ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม เป็นเวลา 8 
ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น   

(2)  ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั โดยจะตอ้งนาํเขา้ เคร่ืองจกัรภาย 
ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2553 

(3)  ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามขอ้ 1 ไป
รวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

ทั้งน้ี จากรายละเอียดในขอ้ท่ี 3 ขา้งตน้ ส่งผลให ้ A-HOST ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในส่วนของเงินปัน
ผลท่ีไดจ้าก ABCs ตลอดระยะเวลาท่ี ABCs ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ท่ีระบุไวใ้นบตัร
ส่งเสริมการลงทุน 

 
4.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนัของธุรกจิลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ 

เน่ืองจาก A-HOST เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัตามงบการเงินรวมของบริษทั ดงันั้นในหวัขอ้
น้ี จะกล่าวถึงภาวะการแข่งขนัของ A-HOST ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสาํคญั 

การตลาด 

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เน่ืองจากระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศตอ้งใชก้ารลงทุนสูง ดงันั้น บริษทัท่ีมีขนาดกลางถึงใหญ่
และมีผลประกอบการค่อนขา้งดีจึงมีความสามารถและความตอ้งการท่ีจะลงทุนในระบบเหล่าน้ี เพ่ือเป็นพ้ืน
ฐานรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ี ระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศยงัเป็นระบบท่ีมี
ความสามารถในการใชง้านสูง ครอบคลุมถึงการบริหารขอ้มูลของหลายฝ่ายในบริษทั ซ่ึงหากเป็นบริษทัท่ีมีขนาดเลก็ 
อาจมีการใชง้านระบบเหล่าน้ีไดไ้ม่เตม็ท่ีนกั จึงอาจไม่คุม้ต่อการลงทุน 

ระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ยงัมีความจาํเป็นต่อกิจการท่ีมีการเรียกใชข้อ้มูลขา้มฝ่าย 
ตวัอยา่งเช่น ฝ่ายผลิตตอ้งการเรียกขอ้มูลจาํนวนสินคา้ท่ีสั่งจากแผนกขายเพ่ือประกอบการวางแผนการผลิต     ซ่ึงการ
เรียกใชข้อ้มูลในลกัษณะน้ี มีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมต่อทุกฝ่ายเขา้ดว้ยกนั ใน
ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีป้องกนัการแกไ้ขขอ้มูลจากผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายผลิตไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลของลูกคา้ได ้
เป็นตน้ ทั้งน้ี รวมถึงธุรกิจในกลุ่มการจดัจาํหน่าย การส่ือสาร และกลุ่มธนาคารซ่ึงตอ้งการการเช่ือมต่อขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพ่ือใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ดงันั้น ระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมถึงกนัและซอฟตแ์วร์ท่ี
ใชจึ้งมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี A-HOST ยงัมีการขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัองคก์รของรัฐ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายใหห้น่วยงาน
ราชการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล เพ่ือใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง รวมทั้งยงัเป็นการ
พฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ือใหง่้ายต่อการเรียกใชใ้นอนาคต  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑป์ระเภทระบบฐานขอ้มูลและเคร่ืองมือในการพฒันา เพ่ือใหเ้ป็น
โปรแกรมสาํเร็จรูปนั้น ไดแ้ก่ ผูข้ายและใหบ้ริการติดตั้งระบบ (System Integrator) และผูค้า้ซอฟตแ์วร์อิสระ 
(Independent Software Vendor) โดยลูกคา้กลุ่มน้ีจะนาํผลิตภณัฑไ์ปพฒันาต่อก่อนท่ีจะนาํไปขายใหแ้ก่ผูใ้ช ้(End-User) 
อีกทอดหน่ึง 
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ข.    นโยบายราคา 

A-HOST ไม่มีนโยบายท่ีจะแข่งขนัทางดา้นราคา แต่จะยกเวน้ในบางกรณีบา้ง โดย A-HOST ให้
ความสาํคญักบัการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินคา้และบริการ (Value-Added) และเนน้การใหบ้ริการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดใ้น
ระยะยาว กล่าวคือ A-HOST มีนโยบายท่ีจะรักษากลุ่มลูกคา้เดิมไว ้โดยภายหลงัจากการขาย A-HOST มีการใหบ้ริการ
บาํรุงรักษา และติดตามผลการใหบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เดิมมีแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้ซํ้ าหรือต่อ
สัญญาสาํหรับบริการประเภทต่าง ๆ กบั A-HOST เกือบทั้งส้ิน 

นอกจากน้ีดว้ยความเป็นผูน้าํรายหน่ึงในธุรกิจน้ี จึงมีความไดเ้ปรียบในเชิงปริมาณ (Economy of Scale) 
และประกอบกบัการพฒันาความเช่ียวชาญของบุคลากร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานอยูเ่สมอ ทาํให ้ A-
HOST มีความยดืหยุน่สูง และสามารถกาํหนดราคาสินคา้และบริการของ A-HOST ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้

นโยบายราคาของ  A-HOST สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

(1) การขายผลติภัณฑ์ 

ราคาในการขายผลิตภณัฑจ์ะอา้งอิงกบัราคา Price List ท่ีตั้งข้ึนโดย Oracle ซ่ึงราคาในการขายจะข้ึนอยู่
กบัชนิดของผลิตภณัฑ ์จาํนวนของผลิตภณัฑ ์โดยตวัแทนจาํหน่ายจะขายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ซ่ึง
ทาง A-HOST จะเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมในการขายสินคา้ รวมทั้งการใหบ้ริการหลงัการขายและคุณภาพของการ
ใหบ้ริการ 

(2) การให้บริการ 

การกาํหนดอตัราค่าบริการข้ึนอยูก่บั ขนาดของงาน จาํนวนบุคลากร และจาํนวนชัว่โมงท่ีใชใ้นการ
ใหบ้ริการ โดยอตัราค่าบริการจะพิจารณาเป็นรายโครงการตามแต่ลกัษณะงานของลูกคา้ โดย A-HOST ไม่มีนโยบายท่ี
จะแข่งขนัทางดา้นราคากบัคู่แข่ง แต่เนน้คุณภาพของการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นสาํคญั 

ค.     ช่องทางการจัดจําหน่าย 

A-HOST มีช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู ่3 ช่องทางไดแ้ก่  

(1) การจําหน่ายผลติภัณฑ์แบบตรง 

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายตรงส่วนใหญ่ คือ การจาํหน่ายโปรแกรมใชง้านสาํเร็จรูปของ Oracle โดย
ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีสามารถนาํไปใชง้านไดท้นัที อยา่งไรกต็าม ในส่วนของการจาํหน่ายระบบจดัการฐานขอ้มูล และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมนั้น มีสัดส่วนการขายตรงค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากผลิตภณัฑค์่อนขา้งซบัซอ้นและ
ตอ้งนาํไปพฒันาต่อ ดงันั้น จึงเป็นการขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายหรือ     ผูซ่ึ้งสามารถนาํระบบเหล่าน้ีไปพฒันาต่อก่อนท่ี
ขายผลิตภณัฑท่ี์สาํเร็จแลว้แก่ลูกคา้   

ในการจาํหน่ายโปรแกรมสาํเร็จรูป A-HOST จะสั่งซ้ือโปรแกรมสาํเร็จรูปจาก Oracle เม่ือไดรั้บคาํสั่ง
ซ้ือจากลูกคา้โดยมีลิขสิทธ์ิใหลู้กคา้แต่ละรายใชอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 

(2)  การจําหน่ายผลติภัณฑ์ผ่านตวัแทนจําหน่าย 

A-HOST มีตวัแทนจาํหน่ายอยูก่วา่ 100 รายทัว่ประเทศ โดยตวัแทนจาํหน่ายเหล่าน้ี ประกอบดว้ย ผูข้าย
และใหบ้ริการติดตั้งระบบ (System Integrator) และผูค้า้ซอฟตแ์วร์อิสระ (Independence Software Vendor) เป็นตน้ ซ่ึง
ตวัแทนจาํหน่ายจะเป็นผูข้ายและใหบ้ริการติดตั้งระบบแก่ลูกคา้ ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ A-HOST จาํหน่ายแก่ตวัแทนจาํหน่าย 
คือ ระบบจดัการฐานขอ้มูล และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม เพ่ือใหไ้ดอ้อกมาเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูป 
(Database and Tools)  
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ในการจาํหน่ายระบบจดัการฐานขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาฐานขอ้มูล ตวัแทนจาํหน่ายจะ
เป็นผูรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้โดยตรง จากนั้นตวัแทนจาํหน่ายจะสั่งซ้ือสินคา้กบั A-HOST โดยซอฟตแ์วร์แต่ละชุดจะมี
ลิขสิทธ์ิท่ีอนุญาตใหบ้ริษทัลูกคา้แต่ละรายใชอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง  

(3)  การให้บริการ 

การใหบ้ริการวางระบบและติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
แบบตรง ส่วนการใหบ้ริการอ่ืน ๆ เช่น การใหบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิ และการใหบ้ริการท่ีปรึกษา A-HOST จะเป็นผูไ้ป
หาลูกคา้ และผูน้าํเสนอประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการใชบ้ริการ รวมทั้งนาํเสนอบริการเสริมต่าง ๆ ในช่วงอายขุอง
สัญญา เพ่ือประกอบการตดัสินใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการ 

นอกจากน้ี A-HOST มีการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดย A-
HOST จาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นพนัธมิตรซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโซลูชัน่และคู่คา้ท่ีเป็นซิสเตม็อินทิเกรเตอร์ ส่วนดา้นการ
บริการ A-HOST ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางดา้นเทคโนโลยใีนการร่วมมือกนัใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายใหญ่ 

 
ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน 

ก. ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

จากผลการสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยประจาํปี 2554 และ
ประมาณการสาํหรับปี 2555 ซ่ึงจดัทาํโดยศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (NSTDA) และสาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (SIPA) ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตร ไดแ้ก่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย 
(ATCI) สมาคมสมองกลฝังตวัไทย (TESA) สมาคมเคเบ้ิลล่ิงไทย (TCA) สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย 
(ATCM) สถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่ออุตสาหกรรม และสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NBTC) พบวา่ในปี 2554 ตลาดเทคโนโลยใีนประเทศไทย ซ่ึง
ประกอบดว้ยตลาดฮาร์ดแวร์ ตลาดซอฟตแ์วร์ และตลาดส่ือสาร มีมูลค่ารวม 531,853 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตร้อยละ 6.3 
จากปี 2553 และคาดวา่ในปี 2555 ตลาดเทคโนโลยจีะมีมูลค่า 591,571 ลา้นบาท หรือเติบโตร้อยละ 11.2 จากปี 2554 
โดยคาดวา่ ในปี 2555 

 ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีมูลค่า 112,705 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.1 ของตลาด ICT 
 ตลาดซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์ จะมีมูลค่า 34,481 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.8 ของตลาด ICT  
 ตลาดส่ือสาร ประกอบดว้ย 1) ตลาดอุปกรณ์ส่ือสาร (Communication Equipment) 2) ตลาดบริการ
ส่ือสาร (Communication Service) โดยคาดวา่ในปี 2555 มีมูลค่า 444,385 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
75.1 ของตลาด ICT  

ในส่วนของตลาดซอฟตแ์วร์นั้น ผลการสาํรวจตลาดคาดวา่ ในปี 2555 ตลาดซอฟตแ์วร์มีการเติบโตจาก
ปี 2554 ร้อยละ 17.2 โดยมีมูลค่า 34,481 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากตลาดซอฟตแ์วร์สาํหรับองคก์ร (Enterprise 
Software) 20,688 ลา้นบาท ขยายตวัจากปี 2554 ร้อยละ 15.8 ตลาดซอฟตแ์วร์สาํหรับการใชง้านโทรศพัทมื์อถือ 
(Mobile Application Software) มีมูลค่า 1,447 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 35.9 และตลาดบริการซอฟตแ์วร์มีมูลค่า 12,346 
ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 17.7 ส่วนตลาดซอฟตแ์วร์แบบฝังตวั (Embedded System Software) มีมูลค่า 6,507 ลา้นบาท 
ขยายตวัร้อยละ 48.3 

ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวคาดวา่การขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึนเกิดจากปัจจยัท่ีสาํคญั คือ เศรษฐกิจไทย
โดยรวมมีการฟ้ืนตวัทาํใหส้าขาเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคบริการสมยัใหม่ซ่ึงใชร้ะบบ IT ในสัดส่วนท่ีสูง เช่น 
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ธนาคาร การเงินและประกนัภยั คา้ปลีก การแพทยแ์ละสาธารณสุข และโทรคมนาคม มีการขยายตวัตามไปดว้ย ใน
ขณะเดียวกนัในปี 2555 ภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวสิาหกิจจะมีการลงทุนดา้น IT เพ่ือใหบ้ริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

 

ตารางแสดงมูลค่าตลาด ICT ของประเทศไทย ปี 2554 และประมาณการปี 2555 

ตลาด 
มูลค่า (ล้านบาท สัดส่วนตลาด ICT (%) การเตบิโต (%) 

2554 2555f 2554 2555f 2554 2555f 
1. Computer Hardware 93,589 112,705 17.6 19.1 2.9 20.4 
2. Communication 408,846 444,385 76.9 75.1 6.9 8.7 
3. Software & Software Services 29,418 34,481 5.5 5.8 10.1 17.2 

รวมตลาด ICT 531,853 591,571 100 100 6.3 11.2 
หมายเหตุ:   -   ตลาด ICT ไม่รวมตลาดบริการดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ใช่บริการซอฟตแ์วร์    

      -  มูลค่าซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์ในตารางเป็นมูลค่าการผลิต และมูลค่าซอฟตแ์วร์ในท่ีน้ีไม่รวม
มูลค่า Embedded System Software 

 
ตารางแสดงมูลค่าตลาด IT ของประเทศไทย ปี 2554 และประมาณการปี 2555 

ตลาด 
มูลค่า (ล้านบาท สัดส่วนตลาด IT (%) การเตบิโต (%) 

2554 2555f 2554 2555f 2554 2555f 
1. Computer Hardware 93,589 112,705 61.0 61.8 2.9 20.4 
2. Data Communication 
Equipment 

30,542 35,141 19.9 19.3 10.7 15.1 

3. Software & Software Services 29,418 34,481 19.2 18.9 10.1 17.2 
รวมตลาด IT 153,549 182,327 100 100 4.9 18.7 

หมายเหตุ:     มูลค่าซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์ในตารางเป็นมูลค่าการผลิต และมูลค่าซอฟตแ์วร์ในท่ีน้ีไม่รวม
มูลค่า Embedded System Software 

 
ในส่วนของตลาดซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์นั้น เป็นอุตสาหกรรมท่ีใหบ้ริการแก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 

ในระบบเศรษฐกิจ อตัราการขยายตวัของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์จึงข้ึนอยูก่บัการขยายตวัของ
ภาคการผลิตในสาขาต่าง ๆ และการลงทุนดา้น IT ของภาครัฐ 

ตลาดซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์ส่วนท่ีไม่รวม Embedded System Software ในปี 2554 ขยายตวั
ในอตัราประมาณร้อยละ 10 แต่ยงัตํ่ากวา่ระดบัเป้าหมายเดิมท่ีผูป้ระกอบการตั้งไว ้ ดว้ยสาเหตุจากการเกิดปัญหา
อุทกภยัในหลายจงัหวดั ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการใชจ่้ายดา้น IT ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีประสบปัญหานํ้าท่วม
โดยตรง และต่อการใชจ่้ายภาครัฐ ซ่ึงถูกตดังบประมาณดา้นการลงทุนดา้นซอฟตแ์วร์ลงเพ่ือนาํงบประมาณไปใชแ้กไ้ข
ปัญหานํ้าท่วมแทน 
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ตารางแสดงมูลค่าและอตัราการเติบโตของตลาดซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์ในปี 2554 และประมาณการปี 2555 

ประเภท 
มูลค่า (ล้านบาท การเตบิโต (%) 

การบริโภค 
2554 

การผลติ 
2554 

การผลติ 
2555f 

การผลติ 
2554 

การผลติ 
2555f 

1. Enterprise Software 27,880 17,865 20,688 7.9 15.8 
2. Mobile Application Software NA 1,065 1,447 13.6 35.9 
3. Software Services NA 10,488 12,346 13.4 17.7 

รวม  29,418 34,481 10.1 17.2 

สาํหรับปี 2555 การสาํรวจผูป้ระกอบการทาํใหค้าดการณ์ไดว้า่ การเติบโตของตลาดซอฟตแ์วร์และ
บริการ (ไม่รวม Embedded System Software) จะเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 17 ซ่ึงมีปัจจยัมาจาก 

(1) เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการฟ้ืนตวั ประมาณร้อยละ 5.5-6.5 ทาํใหส้าขาเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาคบริการสมยัใหม่ซ่ึงใชร้ะบบ IT ในสัดส่วนท่ีสูง เช่น ธนาคาร การเงินและประกนัภยั คา้ปลีก การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข และโทรคมนาคมมีการขยายตวัตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนั คาดวา่ในปี 2555 ภาครัฐ โดยเฉพาะ
รัฐวสิาหกิจจะมีการลงทุนดา้น IT เพ่ือใหบ้ริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

(2) กิจการในภาคบริการหลายแห่งท่ีใช ้ IT ในสัดส่วนท่ีสูง โดยเฉพาะในสาขาธนาคาร และ
โทรคมนาคม จะมีการลงทุนในปี 2555 มากข้ึนเพ่ือเปล่ียนระบบ Core Banking และ ระบบ Billing ตามลาํดบั โดยใน
กรณีของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้น คาดวา่ จะมีการลงทุนในระบบ Billing เพ่ือรองรับบริการ 3G 

(3) การขยายตวัของบริการบรอดแบนดอ์ยา่งต่อเน่ืองและความแพร่หลายของสมาร์ทดีไวซ์ เช่น สมาร์ท
โฟน และแทบ็เลต็ จะทาํใหเ้กิดความตอ้งการ Mobile Application Software เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การลดตน้ทุนดา้นลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ทาํใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แบะบริการหนั
ไปใช ้Open Source Software ในการพฒันาระบบของตนมากยิง่ข้ึน แมส่้วนใหญ่จะยงัไม่ใชช่ื้อ Open Source Software 
ในการทาํการตลาด เพราะเกรงวา่จะทาํใหร้าคาตกกต็าม 

(5) ตลาดบริการซอฟตแ์วร์โดยรวมยงัขยายตวัในอตัราท่ีสูงกวา่ตลาดซอฟตแ์วร์เลก็นอ้ย เพราะ
ประกอบดว้ยส่วนบริการท่ีเติบโตควบคู่ไปกบัซอฟตแ์วร์ เช่น Software Maintenance Services เป็นตน้ 

ข. การแข่งขัน 

เน่ืองจากตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ โดยมีผูป้ระกอบการหลายราย 
ซ่ึงมีลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างกนั จึงไม่สามารถหาส่วนแบ่งการตลาดของ A-HOST ได ้ อยา่งไรก็
ตาม หากพิจารณาตามสายผลิตภณัฑแ์ละบริการ A-HOST มีคู่แข่งท่ีแตกต่างกนัในแต่ละผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยใน
ส่วนของผลิตภณัฑโ์ปรแกรมสาํเร็จรูปนั้น นอกจากผลิตภณัฑข์อง Oracle แลว้ ยงัมีผลิตภณัฑข์องยีห่อ้อ่ืนท่ีสนบัสนุน
การบริหารฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ SAP, PeopleSoft และ Microsoft และในส่วนของซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์ Core 
Technology นั้น ผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืนในตลาด ไดแ้ก่ DB2 (IBM) และ SQL(Microsoft) เป็นตน้ โดยแต่ละผลิตภณัฑจ์ะมี
ตวัแทนจาํหน่ายเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้สู่ลูกคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใหบ้ริการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปดว้ย 
อยา่งไรกต็าม คู่แข่งโดยตรงของ A-HOST ท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง Oracle  ซ่ึงอยูใ่นฐานะตวัแทนจาํหน่ายไดแ้ก่ 
บริษทั ดาตา้วนัเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (“ดาตา้วนั”) ซ่ึงอยูใ่นเครือบริษทั เอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 
เดอะแวลลูซิสเตมส์ จาํกดั (“เดอะแวลลูซิสเตมส์”) ทั้งน้ี ดาตา้วนัไดรั้บการแต่งตั้งจาก Oracle ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่าย
ในระดบั Certified Advantage Partner เม่ือปลายปี 2549 ในส่วนของเดอะแวลลูซิสเตมส์ ซ่ึงบริษทัแม่ไดรั้บแต่งตั้งจาก 
Oracle ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายในระดบั Certified Partner นั้น มีธุรกิจหลกัคือการนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท
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ฮาร์ดแวร์ และเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีการขายผลิตภณัฑข์อง Oracle เพ่ือเสริมใหก้ารจาํหน่ายฮาร์ดแวร์เป็นไปอยา่ง
ครบวงจร  

ในดา้นการใหบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิสาํหรับ Oracle Application ปัจจุบนั IBM มีการใหบ้ริการโฮสต้ิง
เซอร์วสิประเภทน้ีแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารพาณิชย ์แต่ในกลุ่มลูกคา้ขนาดกลางถึงขนาดค่อนขา้งใหญ่ ซ่ึงเป็น
กลุ่มลูกคา้ของ A-HOST นั้น มีผูใ้หบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิแก่ลูกคา้กลุ่มน้ีเพียงนอ้ยราย ในดา้นการใหบ้ริการท่ีปรึกษา 
มีคู่แข่งท่ีใหบ้ริการลกัษณะน้ีหลายราย เช่น บริษทั ซีดีจี กรุ๊ป จาํกดั บริษทั ดาตา้แมท จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้   

 
4.1.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการของ A-HOST 

ก. การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ในส่วนของผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์เพ่ือการจดัการระบบฐานขอ้มูลทั้งหมด A-HOST จดัซ้ือซอฟตแ์วร์จาก 
Oracle โดยตรง  

ในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้น A-HOST จะสั่งซ้ือฮาร์ดแวร์ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดย A-HOST มีการ
ตกลงราคากบับริษทัเจา้ของฮาร์ดแวร์โดยตรง และสั่งซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของฮาร์ดแวร์ยีห่อ้นั้นๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูผ้ลิตฮาร์ดแวร์รายใหญ่ เช่น IBM Hewlett-Packard และ SUN Microsystems เป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้จะไดรั้บฮาร์ดแวร์จาก
ผูผ้ลิตโดยตรง โดย A-HOST จะไม่เกบ็ฮาร์ดแวร์เป็นสินคา้คงเหลือ อยา่งไรกต็าม การจาํหน่ายฮาร์ดแวร์เป็นเพียงส่วน
หน่ึงของการใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ข. การจัดหาบุคลากร 

A-HOST มีนโยบายรับบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นระบบไอที เพ่ือใหค้าํแนะนาํและบริการท่ี
เหมาะสมแก่ลูกคา้ นอกจากน้ี A-HOST ยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู้ของบุคลากรใหท้นักบัความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีโดยบุคลากรของ A-HOST จะไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี A-HOST จะพิจารณาถึงความเพียงพอของบุคลากร โดยเปรียบเทียบกบัจาํนวนโครงการ
ปัจจุบนัและการเติบโตของ A-HOST ในอนาคต หากเม่ือพิจารณาแลว้ A-HOST มีบุคลากรไม่เพียงพอ A-HOST จะมี
การจดัหาบุคลากรเพ่ิมเติม โดย A-HOST จะตอ้งมัน่ใจวา่ บุคลากรท่ีรับใหม่มีโอกาสกา้วหนา้ทางการงานไปพร้อมกบั
การเติบโตของ A-HOST ในอนาคต 

สาํหรับการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละโครงการนั้น A-HOST จะจดับุคลากรเป็นกลุ่มตามลกัษณะ
งาน โดยในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีบุคลากรในระดบัผูอ้าํนวยการเป็นผูรั้บผดิชอบ และมีคณะทาํงานสนบัสนุนร่วมกนั
ทาํงาน หากเป็นโครงการขนาดใหญ่และคณะทาํงานในฝ่ายไม่เพียงพอ สามารถนาํคณะทาํงานจากฝ่ายอ่ืนมาร่วมงาน
เพ่ือใหส้ามารถส่งมอบงานไดท้นัตามเป้าหมาย 

 
4.1.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบของ A-HOST 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST มีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบมูลค่ารวมประมาณ 39.35 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยงานวางระบบและการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ งานบาํรุงรักษาระบบ และบริการโฮสต้ิงเซอร์วสิ ซ่ึงมีลูกคา้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ี A-HOST มีนโยบายและทรัพยากรท่ีจะดาํเนินการในโครงการดงักล่าวเพ่ือจะส่งมอบงาน
ใหเ้ป็นไปตามสัญญา 

 
 
 



 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555        

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 31 
 

4.1.5 การวจิัยและพฒันาของ A-HOST 

จากการท่ี A-HOST ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การใหบ้ริการท่ีปรึกษา และดูแลระบบสาํหรับภาคธุรกิจขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ (Enterprise System) การวจิยัพฒันาของ A-HOST จึงมุ่งเนน้ใน 3 เร่ืองหลกัคือ 

1. การวจิยัและการพฒันาโปรแกรมซอฟตแ์วร์ปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือใชป้ระกอบกบัโปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึง 
A-HOST เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและใหบ้ริการวางระบบ ทาํใหลู้กคา้สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจของลูกคา้ไดดี้กวา่โปรแกรมมาตรฐานตามปกติ  

2. การวจิยัและพฒันาเทคนิค และกระบวนการบริหารจดัการและใหก้ารสนบัสนุนระบบคอมพิวเตอร์ 
(Service Methodology) สาํหรับภาคธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (Enterprise System)    ทั้งน้ี จากประสบการณ์ของ 
A-HOST และความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงขีดความสามารถของระบบใหอ้ยูใ่นระดบัสูงและมีผลตอบแทนคุม้ค่ากบัการ
ลงทุนของลูกคา้ เพ่ือใหก้ารใหบ้ริการท่ีดีต่อผูใ้ช ้ และความสามารถท่ีจะสนองตอบต่อปัญหาอนัเน่ืองจากสภาวะไม่
ปกติของระบบ A-HOST จึงไดศึ้กษาพฒันาเทคนิคและกระบวนการบริหารจดัการและใหก้ารสนบัสนุนระบบ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการและความจาํเป็นของลูกคา้ในกลุ่มขนาดกลางและขนาดกลาง
ค่อนขา้งใหญ่  

3. การพฒันาโปรแกรมประเภทเคร่ืองมือในการบริหารจดัการระบบ (System Management Tool) ซ่ึง
โปรแกรมเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึง ท่ีใชเ้สริมกบั Service Methodology ในขอ้ 2 ตวัอยา่งของโปรแกรมประเภทน้ี
ไดแ้ก่ ระบบแจง้เตือนล่วงหนา้ เม่ือตรวจพบส่ิงผิดปกติข้ึนในฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในระยะต่อไป A-HOST มีนโยบายท่ีจะริเร่ิมพฒันาโปรแกรมประเภทโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ิมเติม ท่ีจะ
จดัจาํหน่ายเป็นสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ในลกัษณะท่ีเป็นระบบต่อยอดเพิ่มเติมข้ึนจากระบบท่ีลูกคา้มีอยูเ่ดิมแลว้ 

นอกจากน้ี A-HOST ไดจ้ดัตั้งแผนกวจิยัและพฒันา และมีเจา้หนา้ท่ีดูแลเร่ืองการวจิยัและพฒันาโดยเฉพาะ 
แต่มิไดมี้การจดัตั้งงบประมาณสาํหรับการวจิยัและพฒันา 

 
4.1.6 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของ A-HOST 

1) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ A-HOST ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ก.    อุปกรณ์ – สุทธิ      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

 ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ หน่วย 

เคร่ืองตกแต่ง เป็นเจา้ของ 1.68 ลา้นบาท 

อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเจา้ของ 6.49 ลา้นบาท 

สินทรัพยอ่ื์น เป็นเจา้ของ 0.08 ลา้นบาท 

รวม 8.25 ลา้นบาท 

ข.    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์
สาํหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโฮสต้ิงเซอร์วสิ และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สาํหรับใชง้านของ A-HOST
จาํนวน 0.03 ลา้นบาท    
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2) การเช่าทรัพยสิ์นเพ่ือใชด้าํเนินการ 

ก. สัญญาเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน 

A-HOST ทาํสัญญาเช่าอาคารสาํนกังานจากบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ A-HOST 
โดยเป็นพ้ืนท่ีชั้น 21 อาคาร SM ทาวเวอร์ เลขท่ี 979/53-55 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสาํนกังาน โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2553 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 และมีมูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายสุัญญา 10.01 ลา้นบาท และ
ค่าบริการสาธารณูปโภค คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1.66 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ข. สัญญาเช่ารถยนต ์

A-HOST ทาํสัญญาเช่ารถยนตจ์ากบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ A-HOST จาํนวน 2 
คนั คือ Toyota Alphard โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดเดือนเมษายน 2556 มูลค่ารวมของค่าเช่า
ตลอดอายสุัญญา 2.26 ลา้นบาท และเม่ือไดส่้งมอบรถยนตคื์นแก่ผูเ้ช่าในสภาพท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ห้
เช่าจะจ่ายเงินวางประกนัจาํนวน 6 แสนบาท คืนใหแ้ก่ A-HOST และ MITSUOKA GALUE IV 
250 โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ส้ินสุดเดือนตุลาคม 2557 มูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายสุัญญา 
2.06 ลา้นบาท และเม่ือไดส่้งมอบรถยนตคื์นใหแ้ก่ผูเ้ช่าในสภาพท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูใ้หเ้ช่าจะจ่ายเงิน
วางประกนั จาํนวน 600,000 บาท คืนใหแ้ก่ A-HOST 

ค. สัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร 

A-HOST ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร 1 แห่ง ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีท่ีอาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ 
(Software Park) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ A-HOST โดยมีระยะเวลาเช่า 2 
ปี ส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2555 และมูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายสุัญญา 480,000 บาท 

3) เคร่ืองหมายบริการ 

A-HOST จดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ                                  กบัสาํนกัเคร่ืองหมายการคา้ กรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2549 และสาํนกัเคร่ืองหมายการคา้ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดอ้อกหนงัสือ
สาํคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการดงักล่าวใหเ้ม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2550 

4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ 

บริษทั เอบีซีเอส จาํกดั (“ABCS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ A-HOST ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 
1113(7)/2551 ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2551 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนในกิจการ ซอฟตแ์วร์ ประเภทซอฟตแ์วร์สาํหรับองคก์ร (Enterprise Software) และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ทั้งน้ี  ABCS  เร่ิมมีรายไดใ้นเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 

5) โครงการในอนาคตของ A-HOST 

A-HOST ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการขยายฐานลูกคา้ของธุรกิจเดิมของ A-HOST ควบคู่ไปกบัการขยาย
ธุรกิจสู่ตลาดใหม่ ๆ ทั้งน้ี ในเชิงของกลยทุธ์ A-HOST มีโครงการต่าง ๆ แบ่งไดเ้ป็นสามประเภท คือ  

1. การขยายฐานลูกคา้ ดว้ยสินคา้และบริการเดิมท่ี A-HOST ไดด้าํเนินธุรกิจอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ สินคา้ 
Oracle Database, ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP Application) ของ Oracle, บริการท่ีปรึกษา
และดูแลระบบสาํหรับสินคา้ดงักล่าว โดยกลุ่มลูกคา้ท่ี A-HOST ใหค้วามสนใจและมีโอกาสสูงคือ 
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ลูกคา้ในหน่วยงานรัฐบาล และกลุ่มธนาคาร ทั้งน้ี A-HOST จะรักษานโยบายในการร่วมมือกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นพนัธมิตรทางดา้นเทคโนโลย ี ทางดา้นผูพ้ฒันา
โซลูชัน่ และคู่คา้ท่ีเป็นซิสเตม็อินทิเกรเตอร์  

2. โครงการเพ่ิมประเภทของสินคา้และบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มซ่ึงเก่ียวโยงหรือเสริมกบั
สินคา้และบริการเดิมท่ี A-HOST ไดท้าํธุรกิจอยูแ่ลว้ และสินคา้ท่ีไดม้าเพิ่มเติมจากการท่ี Oracle 
ไดม้าจากการซ้ือกิจการบริษทัซอฟตแ์วร์ชั้นนาํในต่างประเทศในปีท่ีผา่นมาหลายบริษทั เช่น SUN 
เป็นตน้  ทั้งน้ีไม่เพียงแต่ A-HOST จะสามารถใชป้ระโยชน์สูงสุดจากทกัษะและประสบการณ์ของ
ทรัพยากรบุคคลท่ี A-HOST  มีอยูแ่ลว้ แต่ยงัจะทาํใหส้ามารถใหบ้ริการท่ีครบถว้นมากข้ึนแก่ลูกคา้
ของ A-HOST อีกดว้ย 

3. โครงการการขยายธุรกิจดว้ยการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการทางดา้น IT จากการท่ี A-HOST และ
บริษทัแม่มีฐานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็ ประกอบกบัการมีพนัธมิตรทางธุรกิจทางดา้น IT อยู่
มากมาย ทาํให ้A-HOST  มีโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจโดยการเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัพนัธมิตรเหล่าน้ี 
ทั้งน้ี A-HOST จะใหค้วามสาํคญักบับริษทัพนัธมิตรท่ีมีการบริหารจดัการท่ีเขม้แขง็และโปร่งใส มี
ผลประกอบการในอดีตท่ีดี และมีศกัยภาพท่ีจะเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วหากไดใ้ชป้ระโยชน์จาก 
Synergy ร่วมกนักบั   A-HOST  เช่น การวางกลยทุธ์และการทาํกิจกรรมการตลาดร่วมกนั การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือทกัษะการพฒันาทรัพยากรบุคคล การใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยูเ่พ่ือ
ประโยชน์สูงสุด เป็นตน้ 
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4.2 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

4.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัดาํเนินโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีโครงการซ่ึงอยูร่ะหวา่งดาํเนินงาน 1 โครงการ ไดแ้ก่ 
โครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ มีความคืบหนา้เป็นอยา่งมากตลอดปีท่ีผา่นมา   โครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ เป็น
คอนโดมิเนียมแบบ urban resort บนพ้ืนท่ีกวา่ 13 ไร่ ตั้งอยูบ่นถนนศรีนครินทร์ (ตรงขา้มกบัหา้งสรรพสินคา้ซีคอนส
แควร์) ความสาํเร็จของการตลาดยนืยนัไดจ้ากพนัธกิจของบริษทัในการสร้างสรรคโ์ครงการท่ีมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ภายใตแ้นวคิด “living in the park” ซ่ึงไดส้ร้างความแตกต่างอนัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั อนัส่งผลใหบ้ริษทัมียอดขายท่ีดี โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดงัน้ี 

โครงการอลิเีม้นท์ ศรีนครินทร์  

รายละเอียดโครงการ 

ท่ีตั้งโครงการ ซอยสุภาพงษ ์1 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ีโครงการ 13 ไร่ 89 ตารางวา โดยในเดือนมกราคมปี 2555 บริษทัซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม จาํนวน 33 
ตารางวา รวมพ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด 13 ไร่ 1 ไร่ 22 ตารางวา 

พ้ืนท่ีขาย 44,150  ตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น จาํนวน 7 อาคาร และอาคารจอดรถ 1 อาคาร ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นหอ้งชุดแบบ 1 – 2 หอ้งนอน รวม 1,052 ยนิูต  

จุดเด่นโครงการ ตวัโครงการติดกบัถนนศรีนครินทร์ และอยูต่รงขา้มกบัหา้งสรรพสินคา้ซีคอนส
แควร์ซ่ึงสร้างความสะดวกสบายแก่ผูอ้ยูอ่าศยั สระวา่ยนํ้าขนาดใหญ่ รวมถึงส่ิง
อาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งซกัรีด ร้านคา้ คอฟฟ่ี 
ชอ็ป เป็นตน้ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มครอบครัวท่ีมีรายไดร้ะดบัล่างถึงปานกลาง รายรับรวมต่อเดือน 35,000 บาทข้ึน
ไป  

ราคาเฉล่ียต่อตารางเมตร 55,357 บาท ต่อตารางเมตร 

มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,447  ลา้นบาท 

ระยะเวลาในการก่อสร้าง การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 โครงการ ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 12 
เดือนต่อโครงการ และพฒันาแต่ละโครงการเป็นอิสระต่อกนั โดยมีกาํหนดการ 
ดงัน้ี 
โครงการท่ี 1 - อาคาร 1 และ 2  เร่ิมก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2554 
โครงการท่ี 2 - อาคาร  3           เร่ิมก่อสร้าง เดือน  สิงหาคม  2556 
โครงการท่ี 3 - อาคาร 4 และ 5  เร่ิมก่อสร้าง เดือน  สิงหาคม  2557 
โครงการท่ี 4 - อาคาร 6 และ 7  เร่ิมก่อสร้าง เดือน  พฤศจิกายน 2557 
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รูปภาพแสดงการแบ่งโครงการอิลีเมน้ทโ์ครงการ ท่ี 1- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการท่ี 1 ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 มียอดจองซ้ือหอ้งชุดแลว้ร้อยละ 80 ของโครงการท่ี 1 อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง
โครงการท่ี 1 และทรัพยส่์วนกลางร่วม โดยมีกาํหนดก่อสร้างแลว้เสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหลู้กคา้ในปี 2556 
โครงการท่ี 2 ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 เปิดขายล่วงหนา้ (Pre-Sale) ในระยะเวลา 1 เดือน มียอดจองซ้ือหอ้งชุดแลว้
ร้อยละ 36 ของโครงการท่ี 2 โดยมีกาํหนดก่อสร้างแลว้เสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหลู้กคา้ในปี 2557 
 

4.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ลกัษณะการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ อาคารชุดท่ีอยูอ่าศยั/คอนโดมีเนียม และ โรงแรม ดงัต่อไปน้ี 

การตลาด 

อาคารชุดทีอ่ยู่อาศัย 

ก.     กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

โครงการอิลีเมน้ท ์ ศรีนครินทร์ ซ่ึงเป็นโครงการระดบักลาง จึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นบุคคลทัว่ไปซ่ึงมี
รายไดป้านกลาง โดยเนน้ทาํเลท่ีตั้งของโครงการในแถบชานเมืองท่ีมีความสะดวกสบายและใกลก้บัศูนยก์ารคา้  
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ข.        นโยบายราคา 

บริษทัจะกาํหนดราคาขายอสังหาริมทรัพยต์ามราคาตลาด โดยเทียบเคียงกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมและ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงและเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการพฒันาโครงการ โดยการปรับเพ่ิมข้ึนของราคาจะข้ึนกบัภาวะตลาดและ
ตน้ทุนวสัดุก่อสร้างเป็นสาํคญั  

ค. ช่องทางการจัดจําหน่าย 

บริษทัเน้นการสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือต่อโครงการและเจา้ของโครงการให้แก่ลูกคา้ โดย
บริษัทมีความต้องการท่ีจะสร้างแบรนด์อิลีเม้นท์ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดและเพ่ือใช้ในการพฒันา
อสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆต่อไปในอนาคต  

โครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ บริษทัใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายผ่านสํานกังานขายของบริษทัท่ีตั้งอยู่
ในแต่ละโครงการนั้นๆ โดยอาศยัช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อนอกสถานท่ี เช่น การออกบูธนิทรรศการท่ีพกั
อาศยัตามห้างสรรพสินคา้ต่างๆ หรือศูนยแ์สดงสินคา้ชั้นนาํ เป็นตน้ รวมถึงการติดต่อโดยตรงกบัลูกคา้เป้าหมายโดย
พนกังานขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน 

อุตสาหกรรมอาคารชุดท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมีการขยายตวัอยา่งมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทําการวิเคราะห์กรณีท่ีตลาดอาคารชุดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองนั้ นเกิดจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป เช่น การมีบา้นหลงัท่ีสองเพ่ือความสะดวก ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนาดครอบครัวท่ี
เลก็ลง นอกจากน้ีจากขอ้มูลสาํรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทยยงัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงมกัซ้ือดว้ยเงิน
สด อีกทั้งตลาดกลุ่มอาคารชุดมีสัดส่วนหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(เอ็นพีแอล) ของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัตํ่ากวา่สินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัประเภทอ่ืนทาํใหผู้ป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์นใจเขา้มาในตลาดจาํนวนมาก  

จากรายงานของศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ พบวา่ปริมาณการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพ และ
ปริมณฑลในกรุงเทพมหานคร ในปี 2555 มีการขยายตวัท่ี 3% โดยเป็นหอ้งชุดมากท่ีสุดร้อยละ 43 ของปริมาณการ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จงัหวดั มูลค่าการโอนหอ้งชุดอยูท่ี่ร้อยละ 38 ของมูลค่า
การโอนท่ีอยูอ่าศยัทั้งหมด 

โครงการอิลีเมน้ทเ์ป็นโครงการระดบักลางซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 35,000 บาทข้ึน
ไป โดยจะเนน้ท่ีทาํเลท่ีตั้งของโครงการท่ีมีความสะดวกสบาย และใกลก้บัศูนยก์ารคา้ หา้งสรรพสินคา้ซีคอนแสควร์ 
และสร้างชุมชนน่าอยูเ่พ่ือดึงดูดลูกคา้ รวมทั้งมีการทาํกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจดักิจกรรมตอบแทนผูซ้ื้อ และ
กิจกรรมพิเศษ FRIEND GET FRIEND เพ่ือใหผู้ซ้ื้อช่วยแนะนาํเพ่ือนเพ่ือขยายฐานลูกคา้  

ภาวะการแข่งขันและและจุดเด่น 

โครงการอิลีเมน้ท ์ เป็นโครงการระดบักลางซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนประมาณ 
35,000 บาทข้ึนไป โดยจะเนน้ท่ีทาํเลท่ีตั้งของโครงการท่ีมีความสะดวกสบายและ ใกลก้บัศูนยก์ารคา้กบั
หา้งสรรพสินคา้ซีคอนแสควร์ และ สร้างชุมชนน่าอยูเ่พ่ือดึงดูดลูกคา้ รวมทั้งมีการทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่น งาน
เล้ียงเปิดตวัส่ือมวลชน หรือการจดักิจกรรมตอบแทนผูซ้ื้อ และกิจกรรมพิเศษ FRIEND GET FRIEND เพ่ือใหผู้ซ้ื้อ
ช่วยแนะนาํเพ่ือนเพ่ือขยายฐานลูกคา้  
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ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

เร่ิมทําการก่อสร้างอาคาร 

การออกแบบขัน้ต้น 

แผนต้นทนุ 

แบบขัน้พฒันา 

4.2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ก. ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. การสรรหาทีด่นิเพ่ือการพฒันา 

บริษทัจะพิจารณาหาท่ีดินเพ่ือการพฒันาโดยการมองหาท่ีดินท่ีมีตน้ทุนตํ่า และมีศกัยภาพในการพฒันา
ในอนาคต โดยบริษทัมีแนวทางท่ีหลากหลายในการจดัหาท่ีดิน เช่น บริษทัเป็นผูติ้ดต่อกบัเจา้ของท่ีดินดว้ยตวัเอง ซ่ึง
จะมีแหล่งท่ีมาจากผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินโดยตรง  และ บริษทัยงัมีช่องทางจากการเสนอขายจากตวัแทนขายท่ีดินใหก้บั
บริษทัเป็นระยะๆ บริษทัจะคดัเลือกจดัซ้ือตามคุณสมบติัของท่ีดินท่ีบริษทัตอ้งการ เปรียบเทียบกบัราคาท่ีดินแปลง
อ่ืนๆ ทั้งน้ี ท่ีดินท่ีผา่นการคดัเลือกจะถูกนาํเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาก่อนการลงทุนทุกคร้ัง 

ค. การคดัเลือกผู้รับเหมา 

บริษทัไม่มีหน่วยงานรับเหมาก่อสร้างภายในกลุ่ม จึงใชว้ธีิการจดัจา้งผูรั้บเหมาเพ่ือก่อสร้างโครงการ  
และเน่ืองจากโครงการแลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์ของบริษทัเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และเนน้ในดา้นคุณภาพเป็น
อยา่งมากดงันั้น บริษทัจึงคดัเลือกผูรั้บเหมาจากบริษทัก่อสร้างชั้นนาํ โดยหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูรั้บเหมา
ประกอบดว้ย ความสามารถทางดา้นเทคนิค วธีิการดาํเนินงานก่อสร้างท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์และมีความชาํนาญ และช่ือเสียงท่ีไวว้างใจไดใ้นการส่งมอบงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีกาํหนด รวมทั้งผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บเลือกจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนท่ีมัน่คง นอกเหนือจากนั้นบริษทัไดจ้ดัจา้งท่ีปรึกษาในการก่อสร้างชั้นนาํเพ่ือควบคุมดูแลและคอย

คดัเลือกผู้ รับเหมา ประมลูงาน 
ประกวดราคาก่อสร้าง  

และลงนามสญัญาวา่จ้าง 

รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม   
ย่ืนขออนญุาตก่อสร้าง  

และได้รับใบอนญุาตก่อสร้าง 
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ตรวจสอบโครงการ เพ่ือใหโ้ครงการของบริษทั เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและเสร็จสมบูรณ์ตามกาํหนดการส่ง
มอบงาน  

ง. การจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

หลงัจากทาํการเซ็นสัญญาการก่อสร้าง ผูรั้บเหมาหลกัของโครงการจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัหาวสัดุ
ก่อสร้าง ซ่ึงในการเซ็นสัญญาเป็นแบบกาํหนดราคาเหมารวมเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนวสัดุ
ก่อสร้างท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทั  โดยจะมีการระบุมาตรฐานของวสัดุอุปกรณ์ไวล่้วงหนา้ ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ใหไ้ดม้าตรฐานทั้งตามขอ้กาํหนดการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพท่ีตั้งไว ้ อีกทั้งผูรั้บเหมาจะเป็นผูรั้บความ
เส่ียงในการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ทั้งหมด  

อยา่งไรกต็ามบริษทัอาจมีการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์บางส่วนท่ีมีรายละเอียดเป็นพิเศษ ซ่ึงบริษทัจะมีความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้คิดเป็น  โดยมูลค่าของวสัดุอุปกรณ์ทีคาดวา่จะจดัซ้ือเองเป็นเพียงส่วนนอ้ย
เม่ือเทียบกบัมูลค่าของโครงการ  

4.2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบในส่วนของธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 บริษทัมีหอ้งชุดคอนโดมีเนียมของโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ โครงการท่ี 1 ท่ี
ไดเ้ปิดขายก่อนสร้างเสร็จแลว้จาํนวน 278 ยนิูต โดยมียอดขายมูลค่ารวมประมาณ 431.28 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่
สัญญาเหล่าน้ีจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิไดใ้นใตรมาส 4 ปี 2556 

สาํหรับโครงการท่ี 2 ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 เปิดขายก่อนสร้างเสร็จ โดยมียอดขายมูลค่ารวมประมาณ 
107.71 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่สัญญาเหล่าน้ีจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิไดใ้นไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ธุรกจิลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ (Holding Company) 

5.1.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามงบเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ทุนชาํระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน  
(ลา้นบาท) 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
 
 
 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ 

 
จาํหน่ายและใหบ้ริการเก่ียวกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
จดัวางระบบและใหบ้ริการเสริม
ต่าง ๆ 
 
 

 
60.00 

 
 
 
 
 

 
83.64 

 
 
 
 
 

 
232.89 

 
 
 
  

(167.53) 
 

65.36 
บริษทัยอ่ยของ A-HOST 
บริษทั เอวชิัน่ จาํกดั 
 
 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
บริษทั เอบีซีเอส จาํกดั 
 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 

 
จาํหน่าย ติดตั้ง ใหบ้ริการ และให้
คาํปรึกษาดา้นระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
 
บริการดา้นเทคโนโลย ีในการ
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
2.00 

 
 
 
 

4.00 
 
 
 

 
40.98 

 
 
 
 

75.28 
 
 
 
 

 
5.66 

 
 

- 
 

3.60 
 

- 
 

9.26 

หมายเหตุ:  A-HOST จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั โมบิซายน์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 
 
5.1.2 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์    

 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 54) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 55) 

หน่วย 

อาคาร เป็นเจา้ของ 10.37 7.93 ลา้นบาท 
ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 1.53 1.17 ลา้นบาท 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 0.67 0.66 ลา้นบาท 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ 0.57 0.61 ลา้นบาท 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจา้ของ 2.07 1.57 ลา้นบาท 
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ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 54) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
(31 ธ.ค. 55) 

หน่วย 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 1.44 1.09 ลา้นบาท 
รวม 16.65 13.03 ลา้นบาท 

5.1.3 การเช่าทรัพย์สินเพ่ือใช้ดาํเนินงาน 

ก.    สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 

บริษทัทาํสัญญาเช่าอาคารสาํนกังานกบับุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย เลขท่ี 
1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้น 11 หอ้ง 1103 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี
ระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556 รวมค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดอายุ
สัญญา 12.09 ลา้นบาท 

ข. สัญญาเช่ารถยนต์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่ารถยนต ์3 คนั จากบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 4 ปี ส้ินสุด ธนัวาคม 2557 สิงหาคม 2558 และ
กนัยายน 2558 ตามลาํดบั โดยมีมูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายสุัญญา 1.37 ลา้นบาท 1.61 ลา้นบาท และ 
3.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

5.2 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

5.2.1 ทีด่นิและโครงการระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีท่ีดินและโครงการระหวา่งก่อสร้าง ประกอบดว้ย 
 ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

(31 ธ.ค. 54) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

(31 ธ.ค. 55) 
หน่วย 

ท่ีดินบนถนนศรีนครินทร์  เป็นเจา้ของ 298.00 299.11 ลา้นบาท 
ค่าก่อสร้างอาคาร เป็นเจา้ของ 60.77 98.48 ลา้นบาท 
ค่าออกแบบโครงการ เป็นเจา้ของ 6.54 11.25 ลา้นบาท 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในโครงการ เป็นเจา้ของ 28.45 37.19 ลา้นบาท 
ตน้ทุนการกูย้มื  - 9.85 ลา้นบาท 
รวม 393.76 455.88 ลา้นบาท 
ในการอนุมติัซ้ือท่ีดินจากบริษทั แบงคอ็ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั บริษทัไดมี้การวา่จา้งผูป้ระเมินอิสระ ไดแ้ก่ 
บริษทั ที.เอ. มาเนจเมน้ท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) จาํกดั และ บริษทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จาํกดั ประเมินมูลค่า
ท่ีดินบนถนนศรีนครินทร์ เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยประเมินมูลค่าท่ีดินผืนดงักล่าวไวว้า่มีมูลค่าเท่ากบั 
290,895,000 บาท และ 290,890,000 บาท ตามลาํดบั  

5.3      นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยตรง คือ บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั ซ่ึงมี
สถานะเป็นบริษทัแกนของบริษทั ทั้งน้ี ในอนาคตบริษทัมีโครงการท่ีจะขยายการลงทุนในบริษทัท่ีมิไดจ้ด
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติม นอกเหนือจากบริษทัขา้งตน้ โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะขยายกลุ่มธุรกิจท่ี
จะลงทุนเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการลงทุนในธุรกิจท่ีจาํหน่ายสินคา้และ/หรือใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบั
เทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยบริษทัจะยงัคงไวซ่ึ้งนโยบายการลงทุนเดิม คือ ลงทุนในบริษทัซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะ
เติบโตและสร้างผลกาํไร หรือมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นอนาคต โดย
บริษทัจะคงไวซ่ึ้งโครงสร้างผูบ้ริหารและนโยบายของบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุน แต่จะมีการแต่งตั้งตวัแทนจาก
บริษทัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัท่ีลงทุนตามความเหมาะสม  

ทั้งน้ี ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2554 และ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 
13 กนัยายน 2554 อนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือและรับโอนกิจการของบริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึง
มีสินทรัพยห์ลกัคือ สิทธิการเช่าท่ีดินบนถนนเจริญกรุง ซ่ึงมีโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ คือ โครงการ
แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์ ซ่ึงประกอบดว้ยอาคารชุดระดบัไฮเอนด ์ และโรงแรมระดบั 5 ดาว 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ Capella และ Jumeirah  

ภายหลงัการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG บริษทัจะมีเงินลงทุนทางตรงในบริษทัยอ่ยรวม 4 
บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั บริษทั แลนดม์าร์ค 
วอเตอร์ฟร้อนท ์ โฮเตล็ จาํกดั และ บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเตล็ จาํกดั (3 บริษทัหลงัเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงจะเป็นผูบ้ริหารดาํเนินโครงการแลนดม์าร์ค 
วอเตอร์ฟร้อนท)์   

ในอนาคตเม่ือทาํการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ LDG แลว้เสร็จ รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างผูถื้อหุน้ใหญ่เรียบร้อยแลว้ บริษทัจะยงัคงนโยบายของธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืนเอาไวต้ามเดิม คือ 
ลงทุนในบริษทัซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตและสร้างผลกาํไร หรือมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดใ้นอนาคต และมีนโยบายเพิ่มเติมท่ีจะขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี ในการ
เขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะคงไวซ่ึ้งโครงสร้างผูบ้ริหารและนโยบายหลกัของบริษทัท่ีเขา้
ไปลงทุน และจะมีการแต่งตั้งตวัแทนจากบริษทัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัท่ีลงทุนตามความเหมาะสม   
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6.        ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  
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7. โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 (ก)    หุ้นสามญั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีทุนจด
ทะเบียนจาํนวน 7,557,772,720 บาท มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 2,444,820,629 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

2,444,820,629 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั้งน้ี หุน้สามญัของบริษทัท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2556 อนุมติัยนืยนัมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 มีมติใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 
3,648,024,917 บาท เป็น 7,557,772,720 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวน 3,909,747,803 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั  โดยผูถื้อ
หุน้เดิมไม่มีสิทธิจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิท่ีตนมี  โดยในส่วนของหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัดงักล่าวนั้น จะนาํมาจดัสรรและเสนอขาย ใหแ้ก่ นายสดาวธุ เตชะอุบล นายเบน เตชะ
อุบล นายบี เตชะอุบล นางหลุยส์ ดิศกลุ ณ อยธุยา นายทอมม่ี เตชะอุบล และนางสาวจุรีพร กววีโิรจน์กลุ 
(“กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท จาํนวนไม่เกิน 3,700 ลา้นหุน้  และอนุมติัการผอ่นผนั
การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ LDG อนัเน่ืองมาจากการท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้ 
LDG ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ี Acting in Concert ร่วมกนัในคร้ังน้ีจะจองซ้ือหุน้ท่ีเหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามส่วนและอาจส่งผลใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้ LDG ถือหุน้ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

(ข)      ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท 

(1)   ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (CGD-W2)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 2 
ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั และผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน (CGD-W2) 
จาํนวน 843,070,832 หน่วย โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
และโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 843,070,832 หน่วย 
จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

843,070,832 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (โดยอตัรา

การใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 



  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555    

ส่วนท่ี 1 หนา้ 44 

ราคาใชสิ้ทธิ หุน้ละ 0.50 บาท  
วนักาํหนดใชสิ้ทธิ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม

ของแต่ละปีตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดวนัใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และวนักาํหนดใชสิ้ทธิวนั
สุดทา้ย คือ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 

ขอ้จาํกดัการโอน ไม่มี 
ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGD-W2 น้ี 
จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทั ท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ไป
ก่อนหนา้น้ีแลว้ทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีบริษทัใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้สามญั ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ชาํระแลว้ 

อน่ึง นบัแต่วนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกจนถึงปัจจุบนั มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จาํนวน 75,000 หุน้ คงเหลือหุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ จาํนวน 842,995,832 หุน้  

 
7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่สูงสุด 10 รายแรกของบริษทั มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละของจํานวนหุ้น

ทั้งหมด 
1. นายเบน เตชะอุบล 453,680,000 18.56 
2. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ 216,073,854 8.84 
3. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 164,560,400 6.73 
4. นายสมชาย เวชากร 153,010,000 6.26 
5. Mrs. Pavitra Kaur 100,000,000 4.10 
6. น.ส.ลกัษณา จริยวฒัน์สกลุ 90,735,000 3.71 
7. บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก 

88,244,478 3.61 

8. นางเพญ็ศรี รัตนสุนทรากุล 80,754,591 3.30 
9. Miss Keat Choo Lim 52,436,187 2.15 
10. นายภูริพฒัน์ บริรักษคู์เจริญ 48,073,300 2.00 
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ท่ีมา: รายงานรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 ซ่ึงจดัทาํโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั สาํหรับรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจาํปี 
2556 สามารถดูได ้จาก web-site ของบริษทั (www.cgd.co.th) หรือจาก web-site ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทั และ  A-HOST มีมติอนุมติักาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในแต่ละปี และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 
อยา่งไรกต็าม บริษทัอาจกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้ โดยข้ึนอยูก่บัผลการ
ดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการ
และการขยายการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้มมิใหมี้การจ่ายเงินปันผล
ในส่วนบริษทั A-HOST ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.70 บาท รายละเอียดปรากฏตามขอ้ 22 
ของหมายเหตุงบการเงินบริษทั 

สาํหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ในส่วนของบริษทัอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนผา่น A-HOST ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยจาํนวน 2 บริษทั ซ่ึง
ประกอบดว้ย บริษทั เอวชิัน่ จาํกดั และบริษทั เอบีซีเอส จาํกดั นั้น การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกาํหนดใหมี้การจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บส่วนของจาํนวนผลกาํไรทุก
คราวท่ีจ่ายเงินปันผล จนกวา่ทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนถึงหน่ึงในสิบของจาํนวนทุนของบริษทั และกาํหนดหา้มมิให้
ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเหล่าน้ีจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมจากผลการ
ดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการและการ
ขยายการดาํเนินงานของบริษทัเหล่าน้ีในแต่ละปี   และในกรณีท่ีบริษทัเหล่าน้ียงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหมี้การ
จ่ายเงินปันผล 
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8. การจัดการ 

8.1 บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

8.1.1       โครงสร้างการจัดการ  
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ก) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2 นายสดาวธุ เตชะอุบล รองประธานกรรมการ 

3 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4 พล.ต.ต.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5 นายชู เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6 นายกวนิธร อตัถากร กรรมการอิสระ 

7 นายเบน เตชะอุบล กรรมการ 

8 นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ กรรมการ 

9 นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั กรรมการ 

10 นายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์ กรรมการ 

 

 โดยมี นายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการของบริษทั และเลขานุการบริษทั 

 ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก
ตาํแหน่งหน่ึงในสามตามอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

                    

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายเบน เตชะอุบล ลงลายมือช่ือ
ร่วมกบันายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั   

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการ 

1. จดัใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทั รวมทั้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหป้ฏิบติัตาม 

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทั 

3. ร่วมกบัทีมผูบ้ริหารกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมท่ีบริษทัมุ่งหวงัใหเ้ป็นและใหบ้งัเกิดข้ึนจริง 

4. พิจารณาและหารือเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ และอนุมติัในประเดน็สาํคญัท่ีเก่ียวกบั
ทิศทางและนโยบายของบริษทั รวมทั้งพิจารณาและอนุมติังบประมาณ การลงทุนต่าง ๆ การก่อหน้ี การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

5. พิจารณากรณีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบและโปร่งใส 

6. กาํหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเหมาะสม และใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
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7. กาํกบัดูแลใหมี้การตรวจสอบ ทั้งจากผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก ใหมี้การทาํหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิผล 

8. กาํกบัดูแลใหมี้การส่ือสาร และเปิดเผยสารสนเทศในเร่ืองต่างๆ ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

9. พิจารณามอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจดาํเนินธุรกิจภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติัและติด ตามประเมินผลใหเ้ป็นไปตามแผน 

10. ติดตามการดาํเนินงานของบริษทั และความคืบหนา้ในการดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติังาน และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร โดยใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็น          

ผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ และทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจดัการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ในปี 2555 คณะกรรมกาบริษทัไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง  
 

ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีกรรมการตรวจสอบจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 พล.ต.ต. วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี  กรรมการตรวจสอบ 

3 นายชู เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :   -   กรรมการลาํดบัท่ี 1 และ 3 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทาํหนา้ท่ีในการสอบทาน  

     ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

 

โดยมีนางสาวอญัชลี ศรีวิวฒัน์กุล ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ได ้

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชี
และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบบญัชีใหส้อบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่ จาํเป็นและเป็น
เร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบ
ภายใน นอกจากน้ี พิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกัตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษทัผูส้อบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ในทางปฏิบติัคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการพิจารณา
งบการเงินประจาํปี 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. พิจารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีขนาดรายการท่ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกาํหนดในกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

8. อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบติังานของ  

สาํนกัตรวจสอบภายใน 

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 

10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎบตัร 

(ซ) รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

11. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

12. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํ
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนบัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาท่ีคณะ กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทาํดงักล่าว ไดแ้ก่ 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ริหาร ไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม
วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดนายหน่ึงอาจรายงานวา่ มีรายการหรือการกระทาํตามวรรค
หน่ึงต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

13. ดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติกรรม
อนัควรสงสัยวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัไดก้ระทาํ
ความผดิตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ผูส้อบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

15. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทัโดยตรงตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมี
ความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษทั โปรดดูรายละเอียดเอกสารแนบ 3 เร่ือง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ค) คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีกรรมการพิจารณาการลงทุนจาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายเบน เตชะอุบล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

2 นายดาํรงชยั กิตติประภสัร์ กรรมการพิจารณาการลงทุน 
 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการพิจารณาการลงทุน 

1. พิจารณาอนุมติัการลงทุนต่าง ๆ ของบริษทัในวงเงินมูลค่าทั้งโครงการไม่เกิน 100 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในนโยบายลงทุนของบริษทั 

2. พิจารณากลัน่กรองและนาํเสนอขออนุมติัคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองการลงทุน ท่ีมีวงเงินมูลค่าทั้ง
โครงการเกินกวา่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป หรือการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑน์โยบายลงทุนของ
บริษทั 

3. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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ทั้งน้ี บริษทัมิไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของประธานกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการ
พิจารณาการลงทุน  

แมว้า่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะมีอาํนาจอนุมติัการลงทุนในวงเงินไม่เกินโครงการละ 100 ลา้น
บาท อยา่งไรกดี็ ในทางปฏิบติั คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองโครงการในเบ้ืองตน้ และ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัการลงทุนทุกโครงการ  

 

ง) คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทัจาํนวน  3 ท่าน ดงัน้ี 

 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2 พล.ต.ต. วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายเบน เตชะอุบล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
หมายเหตุ:  - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ลาํดบัท่ี 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1.     ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2.    พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม 

โบนสัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการและ
โครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3.    พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงรวมถึงค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลประโยชน์
อ่ืนๆ ทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง โดยมี
หลกัเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4.    พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
โครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนําในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

5.    ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการโดยตรงและ
คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการดาํเนินการทุกประการของบริษทัต่อบุคคลภายนอก ทั้งน้ี ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 1 คร้ัง และมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
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จ) คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีคณะผูบ้ริหารตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี  

ช่ือ -สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายเบน  เตชะอุบล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นายธิติพทัธ์  อดิลกัษณ์ธราดล กรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการ 

3 นายดาํรงชยั  กิตติประภสัร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

4 นางสาวจริยกรณ์ โสดาธนัพฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการ 

5 Mrs. Jaelle  Ang Ker Tjia ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

6 นางสาวสุนนัทา  เตชะธโนปจยั ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1. เป็นผูก้าํกบัดูแลปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ และการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัในเครือ ให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการอ่ืน  ๆ  ของบริษัท  ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตาม
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของบริษทัทุกประการ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ การกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารได ้โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่ง
การมอบอาํนาจและ/หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบับริษทั   คาํสั่ง  หรือมติท่ีคณะกรรมการ
ของบริษทั และ/หรือบริษทัไดก้าํหนดไว ้

3. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยั
ต่างๆ ไม่วา่ภายในและภายนอกบริษทั และเพ่ือหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บริษทั 

4. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และสัญญาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษทัรวมทั้งกาํหนดขั้นตอนและวธีิการจดัทาํสัญญาดงักล่าว 

5. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปี 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

6. พิจารณาจดัสรร เงินบาํเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ แก่พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระทาํกิจการใหบ้ริษทั 

7. มีอาํนาจอนุมติัธุรกรรมของบริษทัตามรายละเอียดจาํนวนเงินท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ เช่น 

ก. รายการประเภทสินทรัพยห์รือบริการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการไม่
เกิน 1 ลา้นบาท หรือไม่เกินร้อยละ 0.03 ของ NTA (จาํนวนท่ีสูงกวา่) 

ข. รายการประเภทความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาด
รายการไม่เกิน 100 ลา้นบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (จาํนวนท่ีสูงกวา่) 
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ค. การขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและโครงการต่อคร้ัง วงเงินเกิน 250,000 

บาท อนุมติัจา้งบริการเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั วงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท เป็นตน้ 

ง. การอนุมติัในการทาํลายทรัพยสิ์น หรือการตดัหน้ีสูญ หรือการตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ์อกจาก
บญัชีโดยไม่มีมูลค่าซากในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ี  การมอบหมายอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดาํเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทั และมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปของบริษทั ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาํสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

8.1.2  การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนั บริษทัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูส้รรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไมมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดโดยขอ้บงัคบั
บริษทั กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1.     คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูส้รรหาและพิจารณาผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ 

คุณสมบติัเฉพาะในดา้นต่าง ๆ และมีความจาํเป็นต่อธุรกิจของบริษทั เพ่ือนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

2.    บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือเขา้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัได ้

ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด หรือกรรมการบริษทัจะเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัของ
บุคคลท่ีจะไดรั้บเสนอใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี 

3. คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจาํนวนเท่าใด ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่หา้คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้

4. จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงจะลงช่ือเป็นสาํคญัผกูพนับริษทัไดน้ั้น ใหก้รรมการสองคนลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนด และแกไ้ข
เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้
กรรมการผูใ้ดผูห้น่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน กระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเฉพาะกิจแทน
คณะกรรมการได ้และคณะ กรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้
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5. กรรมการนั้น ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ แต่ไม่มีการคูณดว้ยจาํนวน
กรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคน เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ ใน
กรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกิน
จาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง 

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ตอ้งเลือกตั้ง ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

6. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง
นานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดัจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั 

7. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 

(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(จ) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

8. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทั โดยกรรมการท่ีลาออกนั้นจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียน
บริษทัมหาชนทราบดว้ยกไ็ด ้

9. กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 

เวน้แต่ วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว 

จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได ้ เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของ
กรรมการในการเลือกกรรมการแทนนั้น ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

10. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ



  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555    

ส่วนท่ี 1 หนา้ 55 

มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง 

11. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้

รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของบริษทั เช่นเดียวกบัการสรรหากรรมการบริษทั โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์าร
สรรหาคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ดงัน้ี 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

2. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

3. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งเป็น
ผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงินอยา่งนอ้ย 1 คน  

4. กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 ก)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัย่อย 

บริษัทร่วม  หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ี เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 ข)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน ลูกจ�าง พนกังาน หรือ
ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

 ค)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ง)   ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั 

การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผล
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ใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี 

การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

จ)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้น 

แลว้แต่กรณี 

ฉ)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตั้ งจากคณะกรรมการ
บริษทั หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ช)    ไม�ได�รับการแต�งตั้งข้ึนเป�นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของกรรมการของ
บ ริ ษั ท  ผู �ถื อ 

หุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป�นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นราย
ใหญ�ของบริษทั 

ซ)    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

ฌ)    มีความรู้ และเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี 

5. ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3  ปี 

แต่ทั้งน้ี ไม่เกินกวา่วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

6. ใหก้รรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(ก) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางปฏิบติัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือ
ขอ้กาํหนดสาํหรับตลาดหลกัทรัพย ์

(ข) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 5. โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึง
พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ โดยไม่มีขอ้จาํกดัจาํนวนวาระ
ท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั 
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(ค) กรรมการตรวจสอบพน้จากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั อยา่งไรกต็าม หากเป็น
การพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทัตามวาระแลว้ไดรั้บเลือกตั้งกลบัมาเป็นกรรมการ
บริษทัใหม่ กใ็หก้รรมการบริษทัผูน้ั้นดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจน
ครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบผูน้ั้นยงัเหลืออยู ่

(ง) กรรมการตรวจสอบเสียชีวติ 

ถา้กรรมการตรวจสอบพน้จากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม กรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ จะอยูใ่นตาํแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของบริษทั เช่นเดียวกบัการสรรหากรรมการบริษทั โดยมีหลกัเกณฑก์ารสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1.     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการของบริษทั 

2. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทั 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่ประธานกรรมการบริษทั  

4. ใหก้รรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ทั้งน้ี ไม่เกินกวา่
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

5. ใหก้รรมการพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(ก) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือขอ้กาํหนดสาํหรับตลาดหลกัทรัพย ์

(ข) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 5. โดยกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ โดยไม่มี
ขอ้จาํกดัจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั  

(ค) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั อยา่งไรกต็าม 

หากเป็นการพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทั ตามวาระแลว้ไดรั้บเลือกตั้งกลบัมาเป็น
กรรมการบริษทัใหม่ กใ็หก้รรมการบริษทั ผูน้ั้นดาํรงตาํแหน่งกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผูน้ั้นยงัเหลืออยู ่

(ง) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสียชีวติ 

ถา้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนครบระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

จะอยูใ่นตาํแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการพจิารณาการลงทุน 
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สรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

 

กรรมการอสิระ  

  การสรรหากรรมการอิสระใชว้ิธีการสรรหาเช่นเดียวกบัการสรรหากรรมการของบริษทัและตอ้งมี
คุณสมบติัเช่นเดียวกบัการสรรหากรรมการตรวจสอบ   

ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย  

บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(collective decision) ได ้

 

8.1.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(ก)   ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

กรรมการ  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือค่าตอบแทนพิเศษ เป็นจาํนวนรวมกนัแลว้ไม่เกิน 5.5 ลา้นบาท
ต่อปี โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนและวธีิการจ่ายค่าตอบแทน  

ปี 2555 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นตวัเงิน เป็นจาํนวนรวม 

3,960,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ปี 2555 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

จํานวนคร้ัง
ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การบริษัท 

จํานวนคร้ัง
ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

จํานวนคร้ังที่
เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรม 

การพจิารณา
ค่าตอบแทน 

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ ประธานกรรมการ 600,000 7/8 - - 

2. นายสดาวธุ เตชะอุบล  รองประธานกรรมการ 360,000 6/8 - - 

3. นายศุภกร  พลกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  

480,000 8/8 5/5 1/1 

4. พล.ต.ต.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  

420,000 7/8 4/5 1/1 

5. นายชู เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบ 420,000 8/8 5/5 - 

6. นายกวนิธร อตัถากร กรรมการอิสระ 360,000 5/8 - - 

7. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ 240,000 8/8 - 1/1 

8. นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั กรรมการ  360,000 7/8 - - 

9. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ  กรรมการ  360,000 7/8 - - 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ปี 2555 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

จํานวนคร้ัง
ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การบริษัท 

จํานวนคร้ัง
ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

จํานวนคร้ังที่
เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรม 

การพจิารณา
ค่าตอบแทน 

10.นายทรงวธุ  เวชชานุเคราะห์  กรรมการ  360,000 8/8 - - 

 

ผู้บริหาร 

ในปี 2555 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ เป็นจาํนวนเงินรวม 21,502,763 บาท  

 

 

(ข)  ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2550 บริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

จาํนวน 150,000,000 หน่วย ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2549 โดย
กรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่านไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จํานวนหน่วย
ของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

คดิเป็นร้อยละ 

ทีไ่ด้รับ 

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 1,000,000 0.67 

2. นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั รองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

117,600,000 78.40 

3. นายทรงวธุ  เวชชานุเคราะห์  กรรมการ และ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 7,350,000 4.90 

4. นางนุตนา  ศรีสมศกัด์ิ  กรรมการ และ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 7,350,000 4.90 

5. นายอฏัฐ์  อศัวานนัท์  กรรมการ และ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 7,350,000 4.90 

6. นายขวญัรัฐ  ส่วนพงษ ์1/ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 7,350,000 4.90 

7. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์2/ กรรมการและกรรมการอิสระ  500,000 0.33 

8. นายศุภกร  พลกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  500,000 0.33 

9. นายวิเศษ  ภาณุทตั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 500,000 0.33 

10. นายธราดล เป่ียมพงศส์านต์ 3/ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 500,000 0.33 

 รวม 150,000,000 100.00 

ทั้งน้ี  ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ครบกาํหนดอายเุม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2555 โดยไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ
แต่อยา่งใด 
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สรุปสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ      

โอนเปล่ียนมือไดภ้ายในวงจาํกดัไม่เกิน 35 ราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง  

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 150,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

168,433,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ1/ 5 ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 10 มีนาคม 2550 

อตัราการใชสิ้ทธิ1/ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้ 1.12289 หุน้ (โดย
อตัราการใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิ้ทธิ หุน้ละ 1 บาท  

ทั้งน้ี หากมีกรณีปรับราคาใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั ณ ขณะนั้น ๆ 

วนักาํหนดใชสิ้ทธิ1/ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือน โดย
วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท่ี 28 กนัยายน 2550 และวนักาํหนดใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี 9 มีนาคม 2555 

ขอ้จาํกดัการโอน ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้
ภายในวงจาํกดัไม่เกิน 35 ราย  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่มี แต่บริษทัจะนาํหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

8.1.4   การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมการยกระดบั
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัใหมี้มาตรฐานสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เน่ืองจากเห็นวา่มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีทาํใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสาํคญัในการส่งเสริมกิจการของบริษทัใหมี้
การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คงต่อไป ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงั
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัในระยะยาว โดยบริษทัไดแ้บ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี  1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี  2 สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

หมวดท่ี  3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หมวดท่ี  4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

หมวดท่ี  5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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หมวดที ่ 1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย 

และจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย โดยคณะกรรมการไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจใหก้รรมการและ
พนกังานทุกระดบัเขา้ใจและถือปฏิบติัตาม  ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมหลกัสาํคญั ดงัน้ี  

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  

 คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ย
ความรอบคอบและระมดัระวงั รับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพ
ท่ีเพียงพอ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ และการกระทาํต่อตนเอง  

 การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได ้ เปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

 การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดจรรยาบรรณของบริษทัข้ึน เพ่ือใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และ
พนกังานทุกคนถือปฏิบติั ตลอดจนเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จึงไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญั
กบัระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุน้ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ ใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี
ของกรรมการ และฝ่ายบริหาร 

 

หมวดที ่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษทัจึงมีนโยบายปฏิบติัต่อ   

ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกนั ในการซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษทั
อยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใช้
สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
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เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและ
หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

2. หุน้ประเภทเดียวกนั มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกนั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

3. บริษทัเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ โดยผา่นช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถติดต่อขอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของตนหรือขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัไดโ้ดยตรงทาง E-mail Address ของ
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ info_ir@cgd.co.th 

4. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 

5. บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ  รวมทั้ง
มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ โดยส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่กรณีท่ีขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืน  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม ทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดและ
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัจะส่งใหผู้ถื้อหุน้ใน
รูปแบบเอกสาร 

6. บริษทัแจง้กฎเกณฑ ์ และวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญ
ประชุม และแจง้ขั้นตอนการออกเสียงลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหมี้การกาํหนดเป็นลาํดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน มีการนาํเสนอ ซกัถาม ออกเสียง
ลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมอยา่งชดัเจน รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุม บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยใหผู้ถื้อหุน้
สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง และต่อเน่ือง
จนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ รวมทั้งจดัของท่ีระลึกและการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม 

7. บริษทัไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนด
ต่างๆ และการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม     

ผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ให ้  

ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้  

8. บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การลงทะเบียนและนบัคะแนนโดยใชร้ะบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ประชุมดาํเนินตามลาํดบัขั้นตอนท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผูถื้อหุน้
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สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตอบขอ้ซกัถามอยา่งเพียงพอ  

9. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกโดยการจดัส่ง
แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถระบุความเห็นในการ
ลงคะแนนเสียงได ้ โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ 

แบบ ข. ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั และเสนอรายช่ือกรรมการอิสระของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน ให ้   

ผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

10. บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมท่ีชดัเจนถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบได ้ ซ่ึงบริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายหลงัจากท่ีส่ง
รายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

โดยในปี 2555 บริษทัไดมี้การจดัประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 1 คร้ัง ประกอบดว้ย  

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ซ่ึงบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั โดยคณะกรรมการ
บริษทัไดแ้สดงความเห็นไวใ้นทุกวาระ อีกทั้งไดมี้ช่องทางใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อเพ่ือสอบถาม
รายละเอียดในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติม และเปิดโอกาสใหส่้งคาํถามเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้  

สาํหรับปี 2555 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปรับปรุงการ
ดาํเนินงานในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ในปี 2551 - 2555
ไดรั้บผลการประเมินในระดบั “ดีมาก” ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ซ่ึงจดัโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 

2.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ริหารไดพิ้จารณาขจดัปัญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์
อยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจรรยาบรรณท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์
ของบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั  

ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษทักาํหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียใหค้ณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจง้ท่ีเลขานุการ
บริษทั และมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ ตามขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผูบ้ริหารและคณะกรรมการ
บริษทักาํหนดใหบุ้คคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ทาํรายการใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทังดใหค้วามเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผล 

ประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายช่ือ และความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
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นโยบายการกาํหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการทาํรายงานดงักล่าว 

โดยไดถื้อปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีใชบ้งัคบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้โดยรวมอยา่งเท่า
เทียมกนั  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่ง รอบคอบ และไดป้ฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาสอยา่งเคร่งครัด 

รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย นาํขอ้มูลภายใน
ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บขอ้มูลทางการเงินของ
บริษทั ตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษทัไดแ้จง้ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ขา้งตน้หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ก่อนท่ีงบการเงินจะ
เปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ในบริษทั ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 โดยบริษทัไดก้าํหนดบทลงโทษทางวนิยัต่อพนกังานของบริษทัท่ีกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั หรือ
ประกาศของบริษทัซ่ึงระบุไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของพนกังาน  

ในปี 2555 บริษทัมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โปรดดูรายละเอียดจากส่วนท่ี 1 ขอ้ 

10 เร่ืองรายการระหวา่งกนั) นอกจากน้ีบริษทัไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายใน
ของบริษทั โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ล่วงละเมิดหรือกระทาํความผิดดว้ย
เหตุดงักล่าว นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัไดร้ายงานขอ้มูลต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยค์รบถว้น   

 

หมวดที ่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหาร
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ผูร่้วมทุน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก อาทิ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ชุมชนและสังคม รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้   : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหมี้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนท่ีดี
และต่อเน่ือง รวมทั้งการดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได ้

พนกังาน : บริษทัไดส่้งเสริมและพฒันาความสามารถของพนกังาน โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานสูงสุด โดยจดัใหมี้สภาพการจา้งงานท่ียติุธรรม และมีโอกาสกา้วหนา้
ในบริษทัอยา่งเป็นธรรม และจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและปลอดภยั 

ผูร่้วมทุน   :  บริษทัปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมืออาชีพและโปร่งใส เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 
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ลูกคา้ : บริษทัเนน้ท่ีจะใหบ้ริการตามคาํมัน่สัญญาต่อลูกคา้ โดยใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้เป็น
อนัดบัแรกโดยสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

คู่คา้          : บริษทัมีการปฏิบติัต่อคูค่า้อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และรักษาความลบั รวมถึงสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและเอ้ือประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 

เจา้หน้ี       :  บริษทัจะปฏิบติัตามพนัธะสัญญา และใหค้วามเป็นธรรมแก่เจา้หน้ีตามลาํดบัชั้นของ
หน้ีตามสัญญาท่ีไดก้ระทาํไว ้

คู่แข่ง        :   บริษทัมีการปฏิบติัท่ีเสมอภาค ไม่ดูหม่ินคู่แข่ง และปฏิบติัต่อกนัอยา่งมืออาชีพ 

ชุมชน/สังคม : บริษทัคาํนึงถึงการสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคม เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่คนใน
สังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่
พนกังานทุกระดบั 

หน่วยราชการ  :  บริษทัพึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และองคก์ร 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่ิงแวดลอ้ม : บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีนโยบายการ
ลงทุนในกิจการท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

บริษทัจึงไดมี้นโยบายท่ีจะสร้างความคุม้ครองสิทธิและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั เน่ืองจากแรง
สนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรใหก้บับริษทั ถือ
เป็นการสร้างความสาํเร็จใหก้บับริษทัในระยะยาว บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มท่ีมีส่วนไดเ้สียโดยปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีทาํข้ึนระหวา่งกนั  รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ดาํเนินการใดๆ อนัจะเป็น
การลิดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในดา้นลบกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ 

จากเจตนารมณ์อยา่งแน่วแน่ของบริษทัต่อการเคารพในสิทธิ และไดป้ฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในทุก
กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั  ในปี 2555 บริษทัจึงไม่มีประเดน็ร้องเรียก ฟ้องร้องจากผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียแต่อยา่งใด และบริษทั
จะยงัคงยดึมัน่ต่อการปฏิบติัตนโดยคาํนึงต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มภายใตข้อ้กาํหนดกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ รวมถึงสัญญาและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีทาํข้ึนระหวา่งกนั 

กรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบัการกระทาํผดิกฎหมาย 

หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง สามารถแจง้หรือสอบถามได้
โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยติดต่อผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โทร. 66(0) 2677 

7333 โทรสาร 66(0) 2677 7337 โดยบริษทัจะดาํเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีกาํหนดไวแ้ละ
ถือปฏิบติัเป็นเร่ืองลบั และรายงานผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

 

หมวดที ่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
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 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัของบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเช่ือถือ ทัว่ถึง 

ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี รวมถึงผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 นอกจากน้ี บริษทัจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

2.  ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส น่าเช่ือถือ ทัว่ถึง และทนัเวลา ทั้งรายงานขอ้มูลทาง
การเงิน และขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสาํคญั โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือใหผู้ล้งทุน นกัวเิคราะห์ และ
ผูส้นใจโดยทัว่ไปไดรั้บทราบโดยผา่นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรือส่ิงพิมพต่์างๆ รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูรั้บผดิชอบงาน
เก่ียวกบัการใหบ้ริการขอ้มูล และการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทั โดยติดต่อไดท่ี้ โทร. 66(0) 2677 7333 

โทรสาร 66(0) 2677 7337   E-mail : info_ir@cgd.co.th  

 

หมวดที ่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1.  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท่ี้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ ทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและกาํหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจน
กาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่           

ผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
ประเมิน และการบริหารงานท่ีรัดกมุต่อเน่ืองอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่ง
สมํ่าเสมอ โดยผา่นสาํนกัตรวจสอบภายในและนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหรั้บทราบทุกคร้ัง   

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาใหมี้การกาํหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดระดบัอาํนาจการดาํเนินการอยา่งชดัเจน รวมทั้งส่ือสาร
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ  

2.  จรรยาบรรณธุรกจิ  

บริษทัไดจ้ดัทาํขอ้กาํหนดและถือปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทั
เพ่ือใหก้รรมการและพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ ยดึถือ เขา้ใจถึงมาตรฐานการปฏิบติัตนตามท่ีบริษทัและผูถื้อหุน้
คาดหวงั และใชเ้ป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
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1.    ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณกรรมการบริษทั 

2.    บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตตลอดจนรักษา
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

3.   ไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระทาํกบับริษทัท่ีตนเป็นกรรมการ หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการ
แข่งขนักบับริษทัท่ีตนเป็นกรรมการอยู ่ทั้งน้ีไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

4.   พึงบริหารงาน โดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ือให้
การบริหารงานเป็นไปอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 

5.   บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 

6.   ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทาํงาน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

7.   ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

8.   ไม่เป็นผูป้ระกอบการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นสําคญั หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็น     

ผูถื้อหุน้ในกิจการ หรือธุรกิจการคา้ใดอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั หรือทาํธุรกิจ
กบับริษทัท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู ่ไม่วา่กระทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

ทั้งน้ี  กรรมการและพนกังานของบริษทัรับทราบถึงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณ  และไดป้ฏิบติัตน
และปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ  มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้
เป็นสาํคญั 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้สรรหาและพิจารณาผู ้ท่ี มีทักษะ  ประสบการณ์  วิชาชีพ  

คุณสมบติัเฉพาะในดา้นต่าง ๆ และมีความจาํเป็นต่อธุรกิจของบริษทั เพ่ือนาํเสนอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

2.   คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 5 คน ซ่ึงมีความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายดา้น โดยมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 

3 แต่ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3.   กรรมการอิสระ มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 ก)   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดว้ย 

 ข)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน ลูกจ�าง พนกังาน หรือท่ี
ปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

 ค)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผู ้
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ถือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ง)   ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยง้ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้ าประกนั การให้
สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี การคาํนวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

จ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุ้นส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

ฉ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติ
บุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุ้นส่วนผูจ้ัดการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้น 

แลว้แต่กรณี 

ช)    ไม�ได�รับการแต�งตั้งข้ึนเป�นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของกรรมการของ
บริษทั ผ�ูถือหุ�นรายใหญ� หรือผ�ูถือหุ�นซ่ึงเป�นผ�ูท่ีเก่ียวข�องกบัผู�ถือหุ
�นรายใหญ�ของบริษทั 

ซ)    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั 
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       ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
ลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

(Collective Decision) ได ้

ฌ)  มีความรู้ และเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี 

 4.    วาระการดาํรงตาํแหน่ง กรรมการมีกาํหนดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเป็นไปตามท่ีกาํหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด และไม่มีข้อจาํกัดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง
ติดต่อกนั 

 5.    การเป็นกรรมการท่ีอ่ืนของกรรมการ เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาในการทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี จึง
กาํหนดให้กรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั เวน้แต่
จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี โดยกรรมการมีหนา้ท่ีเปิดเผย
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนให้คณะกรรมการบริษทัทราบ นอกจากน้ีกรณีท่ี
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการท่ีบริษทัอ่ืน ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีเปิดเผย
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซ่ึงปัจจุบัน ไม่มีกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนมากกวา่ 5 บริษทั 

4. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ดูรายละเอียดในขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของกรรมการ ในส่วนท่ี 1 ข้อ 8.1.1 โครงสร้างการจัดการ            

ก) คณะกรรมการ  

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติใหจ้ดัข้ึนอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง  ใหป้ระธานกรรมการ หรือผู ้
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้รียกประชุม หรือในกรณีจาํเป็น กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจร้องขอใหป้ระธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอ ใหป้ระธานกรรมการกาํหนด
วนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้ โดยประธานกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกนัพิจารณากาํหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการตั้งแต่สองคนข้ึน
ไปมีสิทธิเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได ้

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม การ
วนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุม ใหถื้อเสียงขา้งมาก  ทั้งน้ี กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการ
ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
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ทั้งน้ี  ในปี 2555 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 8 คร้ัง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จํานวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ตามระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่ง   

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ ประธานกรรมการ 7/8 

2. นายสดาวธุ เตชะอุบล  รองประธานกรรมการ 6/8 

3. นายศุภกร  พลกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 8/8 

4. พล.ต.ต.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/8 

5. นายชู เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 8/8 

6. นายกวนิธร อตัถากร กรรมการอิสระ 5/8 

7. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ 8/8 

8. นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั กรรมการ  7/8 

9. นายจิรศกัด์ิ ผอ่งหทยักลุ  กรรมการ  7/8 

10.นายทรงวธุ  เวชชานุเคราะห์  กรรมการ  8/8 

6. การประเมนิผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด 

1. ประเมนิผลงานของกรรมการ 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ โดยจดัใหมี้การประเมินผลตนเองโดยกาํหนดไว ้ 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบ
ประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพ่ือช่วยให้
คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผา่นมา และนาํผลการประเมินมาวเิคราะห์การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และนาํขอ้เสนอแนะมาพฒันาการดาํเนินงานต่อไป 

 2. ประเมนิผลงานผู้บริหารสูงสุด 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจาํทุกปี และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษทักาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูแ้จง้ผล
การพิจารณาใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบ     

7.  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  

บริษทักาํหนดใหมี้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 แต่ไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจาํนวน 

3 ท่าน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
วา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล
การบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษทัใหเ้กิดความถูกตอ้งเป็นธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีคณะกรรมการท่ี
มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย  

- กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน 
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- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  1 ท่าน 

โดยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษทัให้เกิดความถูกตอ้งเป็น
ธรรม ทั้งน้ี นิยามของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในส่วนท่ี 1 หัวขอ้ 8.1.4 การกาํกบัดูแลกิจการ หมวดท่ี 5 ความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ ขอ้ 3. องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั  

8.  การรวมหรือแยกตําแหน่ง  

ประธานกรรมการบริษทัตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเป็นการแบ่งแยก
หนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ โดยบริษทัไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี
ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจ และเป็นลายลกัษณ์อกัษรในประกาศอาํนาจดาํเนินการของบริษทัซ่ึงไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบออกจากกนัโดยเดด็ขาดระหวา่งการ
อนุมติั การบนัทึกรายการทางบญัชี และการดูแลทรัพยสิ์น เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัได ้ 

ทั้งน้ี   ประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระคือ คุณวิกรม  คุม้ไพโรจน์  ส่วนตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัคือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นกรรมการบริษทัอีกท่าน คือ คุณเบน เตชะอุบล  ซ่ึงทั้งสอง
ตาํแหน่งไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบกนัอยา่งชดัเจน  และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสาํคญัไดด้าํเนินการผา่น
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั  โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี  ไดจ้ากส่วนท่ี 1 ขอ้ 8.1.1 

โครงสร้างการจดัการ ก) คณะกรรมการ เร่ือง ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการ และ จ) ผูบ้ริหาร เร่ือง ขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

9.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือทาํหน้าท่ีพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง ใหมี้หลกัเกณฑท่ี์
ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง แนวปฏิบติัของอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้ ง
ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติั  ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
หลกัเกณฑห์รือวธีิการ และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และ
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ และ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีหลกัเกณฑห์รือวธีิการ และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล 

และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติั  

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานจาํนวนเงินท่ีไดรั้บในรายงานประจาํปีทุก
ปี โดยบริษทัไดแ้สดงขอ้มูลค่าตอบแทนดงักล่าวในส่วนท่ี 1 ขอ้ 8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (ก) 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และ (ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
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10.  คณะอนุกรรมการ  

บริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการไวอ้ยา่ง
ชดัเจน จาํนวน 3 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และ
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน   

1.      คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 คน มีหนา้ท่ีตามรับผดิชอบตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.     คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการบริษทั 3 คน โดยประธานกรรมการ
เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามกฎ
บตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบดว้ย ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 3 

คน มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 (สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด ไดท่ี้ส่วนท่ี 1 ขอ้ 

8.1.1 โครงสร้างการจดัการ ข) - ง)  

11.  ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการกาํหนดอาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ใน
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure Manual) และผงัอาํนาจการอนุมติั ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสอดส่องดูแลระบบการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานระบบการ
ควบคุมภายในอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกาํหนดและการประเมินความเส่ียงของ
กิจการ กาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง และมีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

ทั้งน้ี  บริษทัไดจ้ดัตั้งสาํนกัตรวจสอบภายในข้ึนเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยข้ึนตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรับผดิชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทั  และบริษทัยอ่ยใหมี้ประสิทธิภาพ 

โดยกาํหนดใหส้าํนกังานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือใหค้วามเห็นเร่ืองความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจาํปี 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหบ้ริษทัมีการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่มีการกระทาํผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ต่อยา่งใด 

12.  รายงานของคณะกรรมการ  
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คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลกระบวนการจดัทาํ
และเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาความ
เพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการจดัทาํงบการเงินใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น 

เพียงพอ เช่ือถือได ้และมีประสิทธิภาพ โดยใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเกบ็รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

13. การพฒันาความรู้และทกัษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

บริษทัใหค้วามสาํคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เขา้รับการ
อบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนั
อ่ืนๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ
และฝ่ายบริหาร 

ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และผูบ้ริหารอยา่งสมํ่าเสมอ อาทิ หลกัสูตร 

Merge and Acquisition  

14. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 

สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่  ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศ เพ่ือใหก้รรมการใหม่ได้
รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ โครงสร้างทุน  ผูถื้อหุน้  ผลการดาํเนินการ  รวมทั้ง
กฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสาํหรับกรรมการ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการเป็น
กรรมการของบริษทั ใหก้บักรรมการ ทั้งน้ี คู่มือกรรมการอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 

คู่มือกรรมการ  : 

1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 

2. หนงัสือรับรองบริษทั 

3. วตัถุประสงคข์องบริษทั 

4. ขอ้บงัคบับริษทั 

5. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

6. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ข้อมูลสําหรับกรรมการ : 

1.    ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน 

2.    หนงัสือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

3.     หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน  ปี 2549 
4.    Company Profile ของบริษทั 

5.    รายงานประจาํปีล่าสุด  

15.  เลขานุการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของบทบาทและหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั เพ่ือใหก้าร
บริหารงานของบริษทัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบหลกั  ดงัน้ี 

1.   ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั 

2.  ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 

3.   ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  จดัทาํและจดัเกบ็รักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

  - ทะเบียนกรรมการ 

    - หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

  - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5.   เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

6.  ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั คือ นายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์  

 

8.1.5    การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทักาํหนดนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งรักษา
ความลบัของบริษทั ไม่นาํขอ้มูลภายในของบริษทั ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่
บุคคลอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม นอกจากน้ี เพ่ือมิ
ใหบุ้คลากรของบริษทันาํขอ้มูลภายในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ่ื้นหรือนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพ่ือการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์บริษทัจึงอนุมติัการกาํหนดนโยบาย เร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ใหรั้บทราบเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกั 

ทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59  รวมถึงบทกาํหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกั ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั ในวนั
เดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยทราบวา่ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลทางการเงินของบริษทัหรือขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระสาํคญั ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มมิ
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

เน่ืองจากบริษทัไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทั  ดงันั้น 

ท่ีผา่นมารวมทั้งในปี 2555 ไม่ปรากฏวา่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ล่วงละเมิดหรือ
กระทาํความผิดดว้ยเหตุดงักล่าว นอกจากน้ีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองและการ
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เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ไดร้ายงานขอ้มูลต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ       

ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งครบถว้น   

 

8.1.6   บุคลากร 

 (ก)  จํานวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จาํนวนทั้งส้ิน 33 คน แบ่งตามแต่ละสาย
งานไดด้งัน้ี    

สายงานหลกั จํานวนพนักงาน (คน) 

1. สายงานปฏิบติัการ 12 
2. สาํนกัตรวจสอบภายใน 2 
3. สายงานบญัชีการเงิน 6 

4. สายงานโครงการ 11 

5. สายงานกลยทุธ์องคก์ร 1 

6. อ่ืน ๆ 1 

รวม 33 
 

ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยมีปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขอ้พิพาทดา้นแรงงานแต่อยา่งใด 

 

(ข)  ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษทัในปี 2555 ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง 

สวสัดิการ และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหบุ้คลากรรวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 

17,120,103.54 บาท 

 
 

ค่าตอบแทน จํานวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือน โบนสั 15,410,930.54 

ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ 308,041 

ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชัน่ 967,380 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  433,752 
รวม 17,120,103.54 

 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ และเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะทาํให้
บริษทั  ประสบความสาํเร็จ จึงมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษทั ใหมี้ความเป็นมืออาชีพ สามารถทาํงานใน
ปัจจุบนัไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และมีความพร้อม มีศกัยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษทัใน
อนาคต นอกจากน้ี ยงัเนน้ใหบุ้คลากรของบริษทั มีความสามารถในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยาการท่ี
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ทนัสมยัมาใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม โดยส่งเสริมใหบ้ริษทั เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้
โอกาสในการพฒันาความรู้ความ สามารถของตนเอง ผา่นการจดัฝึกอบรมภายในบริษทั และการจดัส่งบุคลากรเขา้รับ
การฝึกอบรมภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ 

โดยในปี 2555 บริษทัไดมี้การจดัฝึกอบรมภายในบริษทัเพ่ือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของ
บริษทั ความคาดหวงั รวมทั้งเสริมสร้างทศันคติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน นอกจากน้ี บริษทัยงั
ไดจ้ดัส่งพนกังานเขา้อบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูทกัษะใหแ้ก่พนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง  

 

8.2  บริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั (“A-HOST”)  

8.2.1  คณะกรรมการของ A-HOST 

ก) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ดงัน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1 นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั  ประธานกรรมการ 

2 นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข กรรมการ 

3 นายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์  กรรมการ 

4 นายศุภกร พลกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

5 นายวิเศษ ภานุทตั  กรรมการตรวจสอบ  

6 นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบ  

 หมายเหตุ :  -   นายอนนัต ์ล้ีตระกลู ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือเดือนมีนาคม 2555 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั A-HOST ประกอบดว้ย นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั 

และนายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์ โดยใหก้รรมการ สองในสาม คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 
 

ข) คณะกรรมการตรวจสอบ  A-HOST 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST มีกรรมการตรวจสอบจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายศุภกร พลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายวิเศษ ภานุทตั กรรมการตรวจสอบ 

3 นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ์  กรรมการตรวจสอบ 
 

โดยมีนายประสงค ์เอ้ือสุริยนนัท ์ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ค)    คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทัจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
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ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายวิเศษ ภานุทตั   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

 

 

 

8.2.2  คณะผู้บริหารของ A-HOST 

ก)  คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST มีผูบ้ริหารจาํนวนทั้งส้ิน 7 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข กรรมการผูจ้ดัการ 

2 นายจรูญรัฐ         ปิงคลาศยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

3 น.ส.กนกวรรณ   หะลีห์รัตนวฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4 นายสุชยั              เยน็ฤดี ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย The Academy of NOE 

Project 

5 นายประสงค ์       เอ้ือสุริยนนัท ์ ผูอ้าํนวยการ 

6 นายมนตรี            สันติไชยกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการ System Services 

7 นายวสันต ์           วชัรภิญโญ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการ 

8 น.ส.สุพิชนนัทน์  วงสิน  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและธุรการ 

 

8.2.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

(ก)   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

กรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ A-HOST ท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

 

จํานวนคร้ัง
ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การ 

จํานวนคร้ังที่
เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

จํานวนคร้ัง
ทีเ่ข้าร่วม

ประชุมคณะ
กรรม 

การพจิารณา
ค่าตอบแทน 

1. นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั ประธานกรรมการ 600,000 6/6 - 1/1 

2. นายอนนัต ์ล้ีตระกลู รองประธาน 60,000 - - - 

3. นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข กรรมการผูจ้ดัการ 360,000 5/6 - 1/1 
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4. นายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์ กรรมการ 180,000 6/6 - - 

5. นายศุภกร พลกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 5/6 6/6 - 

7. นายวิเศษ ภานุทตั  กรรมการตรวจสอบ 300,000 5/6 6/6 1/1 

8. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์  กรรมการตรวจสอบ 300,000 6/6 6/6 - 

รวม  2,340,000    

 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร จาํนวน 8 คน ในรูปของ
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นจาํนวนเงินรวมกนัทั้งส้ิน 11,695,758 บาท (ไม่รวม
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน) 

 

(ข)  ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

ไม่มี 

 

8.2.4  บุคลากรของ A-HOST 

 (ก)   จํานวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จาํนวนทั้งส้ิน 63 คน โดยแบ่ง
ตามแต่ละสายงานไดด้งัน้ี    

สายงานหลกั จํานวนพนักงาน (คน) 

1.  ฝ่าย SAMS 23 

2.  ฝ่าย System Services 7 

3.  ฝ่าย Business Intelligence  

4. ฝ่าย Channel Business 

6 

14 

5.  ฝ่าย The Academy &NOE Plaza  6 

6.  ฝ่ายบญัชีและธุรการ 7 

รวม 63 

ทั้งน้ี ท่ีผา่นมา A-HOST ไม่เคยมีปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขอ้พิพาทดา้นแรงงานแต่อยา่งใด 

(ข)   ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานของ A-HOST ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าโทรศพัท์ สวสัดิการท่ี
ถือเป็นเงินได ้ค่าล่วงเวลา และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทน จํานวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือน 42,574,466.67 

โบนสั 2,969,975.01 
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เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 852,540 

อ่ืน ๆ (เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท ์ภาษี) 7,138,388.62 
รวม 53,535,370.30 
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9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัและ A-HOST  ซ่ึงเป็นบริษทัแกน ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและ A-HOST  เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่ รายงานทางการเงิน รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชใ้น
การตดัสินใจมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และน่าเช่ือถือ โดยบริษทัและ A-HOST มีคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 
ท่าน เพ่ือดูแลและกาํกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัและ A-HOST ใหป้ฏิบติัตามนโยบาย และขอ้พึงปฏิบติัท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและ A-HOST และสอดคลอ้งตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ร่วมประชุมมีบุคคลท่ีมีความรู้ในดา้นบญัชี
และการเงินรวมอยูด่ว้ย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์      โดยไดพิ้จารณาประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 ดา้น คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
ของบริษทัมีความเห็นวา่ ในปัจจุบนับริษทัมีระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีพอเพียงและเหมาะสมแลว้ โดย
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว (ตามส่วนท่ี 3 ขอ้ 3.3 ถึงขอ้ 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) 
อยา่งเพียงพอเหมาะสมรัดกมุและสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย  อนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
นาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอาํนาจเพียงพอ   โดยสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัในแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี 

องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environmental Measure) 
บริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและมีการทบทวนเป้าหมายอยา่งสมํ่าเสมอ ใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ โดยมีการกาํหนดระดบัผลตอบแทนของพนกังานอา้งอิง
กบัผลประกอบการของบริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งสมเหตุสมผลสมํ่าเสมอทุกปี นอกจากน้ี บริษทั
ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม เพ่ือใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายงานอยา่งชดัเจน และมีการกาํหนดขอ้ปฏิบติัดา้นจริยธรรม คาํบรรยายลกัษณะงาน 
ขอ้บงัคบัและบทลงโทษเก่ียวกบัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมภายในของธุรกรรมดา้นการเงินไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานต่างๆ บริษทัไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมต่อ 
คู่คา้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

การบริหารความเส่ียง  (Risk Management Measure) 
การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการลงทุน โดยระบุปัจจยั

ท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจลงทุน รวมถึงการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราผลตอบแทนท่ีบริษทัควร
ไดรั้บ และระบบการติดตามผลการลงทุน โดยใหมี้การรายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

เน่ืองจากความเส่ียงของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัข้ึนอยูก่บัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัแกน ดงันั้น บริษทัจึงมี
การกาํหนดใหมี้เจา้หนา้ท่ีติดตามผลงาน ประเมินความเส่ียงของบริษทัแกน และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกไตรมาส นอกจากน้ี บริษทัไดแ้จง้วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนและมาตรการบริหารความเส่ียงใหพ้นกังาน
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ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ และกาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนติดตามผลการลงทุน และการบริหารความ
เส่ียงดว้ยการจดัทาํรายงานผลการลงทุนทุกไตรมาส 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
บริษทัมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารระดบัสูงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอยา่งชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดการควบคุมระหวา่งกนั นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการทาํ
ธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
คาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นสาํคญั มีการกาํหนดใหฝ่้ายกฎหมายและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกทาํหนา้ท่ี
ในการตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายการควบคุม
ภายใน และระเบียบหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
บริษทัมีการส่งขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาใหค้ณะกรรมการบริษทั พร้อมหนงัสือเชิญ

ประชุมซ่ึงมีรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมก่อนวนัประชุม
โดยเฉล่ีย 7 วนั นอกจากน้ี บริษทัมีการจดัทาํรายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติของท่ีประชุม  

บริษัทจัดให้ มีการเก็บ เอกสารการลงบัญชีและเอกสารประกอบไว้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน  โดย
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณานโยบายการบญัชีท่ีจดัทาํโดยบริษทัว่าเป็นนโยบายการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและ
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั 

ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ และกรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้ บริษทัจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือนาํไปประกอบการพิจารณาลงทุนในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัมี
สาํนกัตรวจสอบภายใน และไดก้าํหนดใหมี้การประเมินระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการกาํหนดให้
ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายใน
ติดตามความคืบหนา้ในการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีท่ีตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระสาํคญัจะตอ้งรายงานเพ่ือพิจารณาสั่งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

นอกจากน้ี จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัของ A-HOST คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ยนั้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยได้
พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของ A-HOST ในดา้นต่างๆ 5 ดา้น คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การ
บริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแลว้ คณะกรรมการบริษทัของ A-HOST มีความเห็น
วา่ A-HOST มีระบบความควบคุมภายในของ A-HOST ท่ีพอเพียงแลว้ในสภาพปัจจุบนั รวมทั้งมีการควบคุมภายใน
ในหวัขอ้อ่ืนของระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสมแลว้ในสภาพปัจจุบนัเช่นเดียวกนั โดย A-HOST 
มีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว (ตามส่วนท่ี 3 ขอ้ 3.3 ถึงขอ้ 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) อยา่ง
เพียงพอเหมาะสมและสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ A-HOST อนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มี
อาํนาจเพียงพอ 
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10. รายการระหว่างกนั 
10.1 ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

ในระหวา่งปี 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจาํปี 2555 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดในสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

 รายการระหว่างกนัของบริษัท 

1. บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั (“A-HOST”) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จาํหน่ายและใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : เป็นบริษทัยอ่ย ถือหุน้โดยบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 5,018,570 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 83.64 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ โดย A-HOST และ บริษทั มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน คือ 
นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั นายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์ และนายศุภกร พลกลุ 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2555 

ยอดคงคา้ง  
ณ ส้ินปี 2555 

1. บริษทัไดรั้บเงินปันผลจาก A-HOST 
จาํนวน 5,018,570 หุน้ ในอตัราหุน้
ละ 2.70 บาท ประกาศจ่าย ณ วนัท่ี 
19 ธนัวาคม 2555 จ่ายงวดท่ี 1 ใน
เดือนธนัวาคม 2555 หุน้ละ 0.80 
บาท ไดรั้บเงินปันผลแลว้ โดยจ่าย
งวดท่ี 2 เดือนเมษายน 2556 หุน้ละ 
1.90 บาท  

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลคา้ง

รับ 

13,550,139.00  
9,535,283.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ี เป็นปกติ
เช่นเดียวกบัการทาํรายการ
กับ บุ คคล ท่ี ไ ม่ มี ค วาม
เก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“CGS”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน คือ นายสดาวธุ เตชะอุบล และ พล.ต.ต.วรีพงษ ์ ช่ืนภกัดี 
และมีผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั คือ นายเบน เตชะอุบล ถือหุน้ CGS ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2555 คิดเป็นร้อยละ 7.10 ของ
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2555 

ยอดคงคา้ง  
ณ ส้ินปี 2555 

1. บริษทัแต่งตั้ ง CGS ประสานงานรับ
จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและ
เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

ค่าธรรมเนียม
อ่ืน  

 

400,000.00 
 

400,000.00 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามสัญญาท่ีตกลงกนัและ
มี เ ง่ื อ น ไ ข ท่ี เป็ น ป ก ติ
เช่นเดียวกบัการทาํรายการ
กับ บุ คคล ท่ี ไ ม่ มี ค วาม
เก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัวางเงินประกนัซ้ือหลกัทรัพย์
ให้แก่ CGS เน่ืองจากบริษัทบริหาร
เงิน ล งทุ น ชั่ ว ค ร าว  โด ย ซ้ื อ ข าย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนผา่น CGS 

เงินประกนั
ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
 

- 26,192.27 

3. บริษทัจ่ายค่านายหน้าในการซ้ือ/ขาย
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ CGS 

ค่าธรรมเนียม
อ่ืน 

56,554.40 - 

4. บริษัทรับดอกเบ้ียจาก CGS จากเงิน ดอกเบ้ียรับ 57,931.39 - 
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ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2555 

ยอดคงคา้ง  
ณ ส้ินปี 2555 

ประกนัหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ  1.5 และตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  1 มีน าคม 
2555 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.75 

3. นายเบน เตชะอุบล 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 453,680,000 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18.56 ของทุนชาํระแลว้ และเป็นกรรมการ รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2555 

ยอดคงคา้ง  
ณ ส้ินปี 2555 

1. ค่าจองซ้ือ ค่าทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย
และค่างวด ในการซ้ือหอ้งชุด 
โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ 
จาํนวน 3 ยนิูต  

 
 

เงินมดัจาํ 
เงินรับ
ล่วงหนา้ 

- 
- 

       180,000.00 
468,804.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามราคาขายห้องชุด ท่ี
บ ริ ษั ท กํ าห น ด แ ล ะ มี
เ ง่ื อ น ไ ข ท่ี เ ป็ น ป ก ติ
เช่นเดียวกบัการทาํรายการ
กับ บุ คคล ท่ี ไ ม่ มี ค วาม
เก่ียวขอ้ง 

4. นายสดาวธุ เตชะอุบล 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : เป็นกรรมการของบริษทั และเป็นบิดาของนายเบน เตชะอุบล กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทั  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2555 

ยอดคงคา้ง  
ณ ส้ินปี 2555 

1. ค่าจองซ้ือ ค่าทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย
และค่างวด ในการซ้ือหอ้งชุด 
โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ 
จาํนวน 14 ยนิูต 

เงินมดัจาํ 
เงินรับ
ล่วงหนา้ 

- 
- 

    840,000.00 
  2,170,700.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามราคาขายห้องชุด ท่ี
บ ริ ษั ท กํ าห น ด แ ล ะ มี
เ ง่ื อ น ไ ข ท่ี เ ป็ น ป ก ติ
เช่นเดียวกบัการทาํรายการ
กับ บุ คคล ท่ี ไ ม่ มี ค วาม
เก่ียวขอ้ง 
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 รายการระหว่างกนัของ A-HOST ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

A-HOST มีรายการระหวา่งกนักบับุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทัและบริษทัยอ่ย ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของ A-HOST ประจาํปี 2555 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. บริษทั เอวชิัน่ จาํกดั (“AVision”) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จาํหน่ายและใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : เป็นบริษทัยอ่ย ถือหุน้โดย A-HOST ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 9,800 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ โดย A-HOST และ AVision มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ 
นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข 

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2555 

ยอดคงคา้ง  
ณ ส้ินปี 2555 

1. A-HOST จ่ายค่าบริการให้ AVision 
เป็ น ค่ าบ ริก าร ดู แล ะระบบ  MA 
Software CRM เป็นค่ าใช้ จ่ ายแบบ
ร า ย ปี  แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร  Support 
Microsoft CRM 

รายจ่าย
ค่าบริการ 

 

216,000.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามสัญญาท่ีตกลงกนัและ
มี เ ง่ื อ น ไ ข ท่ี เป็ น ป ก ติ
เช่นเดียวกบัการทาํรายการ
กับ บุ คคล ท่ี ไ ม่ มี ค วาม
เก่ียวขอ้ง 

2. A-HOST จ่ า ย ค่ าบ ริ ก าร  Training 
Microsoft CRM ให ้AVision 

รายจ่าย
ค่าบริการ 

26,570.09 - 

3. A-HOST รับเงินปันผลจาก AVision 
จาํนวน 9,800 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 125 
บาท 

เงินปันผลรับ 1,225,000.00 - 

 
2. บริษทั เอบีซีเอส จาํกดั (“ABCs”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ใหบ้ริการคาํปรึกษาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์และจดัหาซอฟทแ์วร์ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : เป็นบริษทัยอ่ยของ A-HOST โดยถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 36,000 หุน้ คิด
เป็นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข  

ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2555 

ยอดคงคา้ง  
ณ ส้ินปี 2555 

1. A-HOST รับรายไดจ้ากการขาย 
Software License และ Hardware 

รายไดจ้าก
การขาย 

7,008,975.16 - 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามสัญญาท่ีตกลงกนัและ
มี เ ง่ื อ น ไ ข ท่ี เป็ น ป ก ติ
เช่นเดียวกบัการทาํรายการ
กับ บุ คคล ท่ี ไ ม่ มี ค วาม
เก่ียวขอ้ง 

2. A-HOST  รับรายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ีเดือน
ละ 5,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 
5,000 บาท และมีการปรับค่าเช่า 
11,325.60 บาท และค่าบริการเป็น
เดือนละ 11,325.60 บาท ตั้งแต่เดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2555 

รายไดค้่าเช่า
และค่าบริการ 

140,000.00 - 
 

3. ค่าบริการจดัทาํบญัชีให ้ABCs  
จาํนวน 20,000 บาท 

รายไดอ่ื้น – 
ค่าทาํบญัชี 

20,000.00 - 
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ลกัษณะของรายการ 
ประเภท 
รายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงคา้ง  (บาท) 
ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2555 

ยอดคงคา้ง  
ณ ส้ินปี 2555 

4. A-HOST รับเงินปันผลจาก ABCs 
จาํนวน 36,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 
72.50 บาท 

เงินปันผลรับ 2,610,000.00 - 

5. A-HOST รับรายไดค้่าไฟฟ้าจาก 
ABCs เดือนกนัยายน–ธนัวาคม 2555 

รายไดอ่ื้น-ค่า
ไฟฟ้า 

6,323.37 - 

 

10.2      มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการและขั้นตอน
การทาํรายการระหวา่งกนั โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

หากรายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคคล
ท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัหาผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพ่ือประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  

 
10.3     นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายหรือแนวโนม้ในการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต โดยการเขา้ทาํรายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น บริษทัจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการคา้ปกติทัว่ไป สามารถ
อา้งอิงไดก้บัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษทัทาํกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของ
บริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ี หากรายการระหวา่งกนัของบริษทัเกิดกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคคลท่ีมีส่วน
ไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณา
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัหาผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) และจะเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการของ A-HOST ไดมี้มติอนุมติันโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั โดย
ไดย้ดึนโยบายเช่นเดียวกบับริษทัแม่ 
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11. ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินการ 

11.1        งบการเงนิ 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษทัสําหรับปี 2553 2554 และ 2555 และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เอ-โฮสต์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย สําหรับปี 2553 2554 และ 2555 ได้รับการ
ตรวจสอบและสอบทานโดย นางสาวปราณีย ์ผลงาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4987 และ ดร.
จรรยาภรณ์  เตชะมนตรีกุลผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6720 จากบริษทั สหการบญัชี จาํกดั ไดแ้สดง
ความเห็นในรายงานสอบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข วา่งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
อยา่งถูกตอ้งสมควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

 
 ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
งบดุลรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

 
งบดุล 

  

ณ 31 ธันวาคม 2553  ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 214.1 29.2 166.0 22.4 103.3 12.3 

เงินลงทุนชัว่คราว 122.5 16.6 21.5 2.9 26.7 3.2 

ลูกหน้ีการคา้  33.6 4.6 76.4 10.3 173.3 20.7 

รายไดร้อเรียกเกบ็ 1.2 0.2 - -   

ลูกหน้ีอ่ืน 1.2 0.2 - -   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน - - 15.5 2.1   

สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 0.8 0.1 9.3 1.3 -  

ท่ีดินและโครงการระหวา่งก่อสร้าง 307.3 41.8 393.8 53.0 455.9 54.4 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 24.4 3.3 16.30 2.2 23.7 2.8 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 705.1 96.0 698.8 94.2 782.9 93.4 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 2.6 0.3 8.2 1.1 24.0 2.9 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 17.1 2.3 25.6 3.4 22.2 2.6 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1.2 0.2 2.1 0.3 1.5 0.2 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน             
   ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1.9 0.3 1.5 0.2 1.5 0.2 

   เงินมดัจาํและอ่ืน ๆ 5.8 0.8 5.7 0.7 5.6 0.6 
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งบดุล 

  

ณ 31 ธันวาคม 2553  ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 29.2 4.0 43.6 5.8 55.4 6.6 

สินทรัพย์รวม 734.3 100.0 742.4 100.0 838.3 100 

หนีสิ้นหมุนเวยีน           
เจา้หน้ีการคา้ 37.4 5.1 121.09 16.31 194.7 23.2 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือสินทรัพยท่ี์ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี - - 1.5 0.2 2.8 0.3 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - 7.0 0.9 23.3 2.8 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 31.0 4.2 19.08 2.6 19.9 2.4 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 68.4 9.3 148.7 20.0 240.7 28.7 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน           

เงินกูย้มืระยะยาว     80.0 9.5 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - - 2.7 0.4 2.6 0.3 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 4.2 0.6 3.6 0.5 4.3 0.5 
ประมาณการหน้ีสินจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบ.ยอ่ย       
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 0.0 - - -  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4.2 0.6 6.26 0.9 86.9 10.3 

รวมหนีสิ้น 72.6 9.9 154.9 20.9 327.6 39.0 

ทุนเรือนหุ้น           

ทุนจดทะเบยีน           
หุน้สามญั 3,802,054,597 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,802.10  - - - - - 
หุน้สามญั 7,557,772,720 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท - -  7,557.8 - 7,557.8 - 
ทุนทีอ่อกและเรียกชําระแล้ว           
หุน้สามญั 2,443,589,803 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  2443.6 332.8 - - - - 
หุน้สามญั 2,444,748,629 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  - - 2444.7 329.3 - - 

หุน้สามญั 2,444,820,629 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท - - - - 2444.8 291.6 

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (1322.2) (180.1) (1322.2) (178.1) (1322.2) (157.7) 

กาํไร (ขาดทุน) สะสมยงัไม่ได้จัดสรร (479.3) (65.3) (558.1) (75.2) (635.9) (75.8) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 642.1 87.4 564.4 76.0 486.6 58.1 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 19.6 2.7 23.1 3.1 24.1 2.9 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 661.7 90.1 587.5 79.1 510.7 61.0 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 734.3 100.0 742.4 100.0 838.3 100 
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บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนรวม  สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  

งบกาํไรขาดทุน 
 

สําหรับปี 2553 สําหรับปี 2554 สําหรับปี 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้าน
บาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             
   รายไดจ้ากการขาย  253.4 72.0 334.9 74.7 443.5 80.0 
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 88.7 25.2 102.4 22.8 95.5 17.2 
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - -   
   เงินปันผลรับ 0.0 0.0 1.2 0.3   
    กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.2 0.1 - -   
   รายไดอ่ื้น  5.0 1.4 7.6 1.7 8.1 1.4 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 4.3 1.2 2.2 0.5 7.1 1.3 
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 

0.5 0.1     0.3 0.1 

รายได้รวม  352.1 100.0 448.2 100.0 554.5 100 

ค่าใช้จ่าย              
   ตน้ทุนขาย 221.5 62.9 295.7 66.0 395.6 71.3 
   ตน้ทุนการใหบ้ริการ 56.0 15.9 68.6 15.3 65.8 11.9 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 8.7 2.5 30.0 6.7 44.5 8.0 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78.1 22.2 73.0 16.3 70.3 12.7 
  ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - - - -   
  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - - 11.6 2.6   
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - -   
 ขาดทุนจากการโอนเงินลงทุนเพื่อชาํระหน้ีสิน - - - -   
 ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - -   
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26.8 7.6 36.7 8.2 44.5 8.0 

รวมค่าใช้จ่าย 391.1 111.1 515.6 115.1 620.7 111.9 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (38.9) (11.1) (67.4) (15.1) (66.2) (11.9) 
ตน้ทุนทางการเงิน - - 0.1 0.0 2.8 0.5 
ภาษีเงินได ้ 1.7 0.5 6.3 1.4 3.7 0.7 
กาํไรส่วนผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1.2 0.3 4.5 1.0 5.2 0.9 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (41.8) (11.9) (78.3) (17.5) (77.9) (14.0) 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.020)   (0.03)   (0.03)  
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บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

 
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี 2553 สําหรับปี 2554 สําหรับปี 2555 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (40.1) (71.9) (74.1) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ      
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 
สุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน       
   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจาํหน่าย  3.2 6.5 9.3 
   ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (0.5) 11.6 (0.3) 
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (4.3) (2.2) (7.1) 
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และบริษทัยอ่ย 0.2 -  
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร  - (0.1) (0.3) 
   ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  1.2 4.5 5.2 
ภาระผกูพนัหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน - (0.6) 0.7 
เงินปันผลรับ - (1.2)  
  (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน (0.6) -  
   ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.0 0.0  
   ดอกเบ้ียรับ (0.1) (2.1) (1.6) 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0.0 0.0 2.7 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน  (41.1) (55.5) (65.5) 
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน)       
       เงินลงทุนชัว่คราว  (106.6) 91.6 2.2 
       ลูกหน้ีการคา้  11.1 (9.4) (97.0) 
       รายไดร้อเรียกเกบ็ (1.2) 1.2  
       เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน - (15.5) 15.5 
       ลูกหน้ีอ่ืน (1.2) 1.2  
       สินคา้คงเหลือ  (0.8) (8.6) 9.3 
      ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง (86.6) (86.5) (62.1) 
       สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  6.6 (22.5) (0.7) 
       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  (1.7) 0.6 0.0 
หน้ีสินเพิ่มข้ึน (ลดลง)       
       เจา้หน้ีการคา้  -12.4 61.8 69.8 
      เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 0.0 7.0 16.4 
       เจา้หน้ีอ่ืน (1.7) -  
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งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี 2553 สําหรับปี 2554 สําหรับปี 2555 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) 

       หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  7.7 9.4 4.9 
       หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  (0.1) 0.0 0.0 
เงินสดไดรั้บมาจาก (ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  (227.9) (25.3) (107.2) 
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดินรอการพฒันาและตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้าง (86.6) 0.0  
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 0.6 1.6 1.6 
เงินปันผลรับ - 1.2  
จ่ายดอกเบ้ีย (0.0) (0.1) (2.7) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (9.1) (8.5) (10.3) 

 เงนิสดสุทธิทีไ่ด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน  (236.4) (31.1) (118.6) 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน       
      เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (1.1) (5.6) (15.8) 
      เงินสดจ่ายเพือ่อาคารระหวา่งก่อสร้างและซ้ือสินทรัพยถ์าวร (12.8) (13.8) (5.3) 
     เงินสดรับจากการขายเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 0.0 4.6 3.8 
      เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.7) (1.7) 0.0 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมการลงทุน  (14.6) (16.6) (17.3) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       
      เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน   80.0 
     เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   (2.6) 
      เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  382.8 1.2  
      เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  (0.4) (1.5) (4.2) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ  382.4 (0.4) 73.2 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  สุทธิ 131.4 (48.1) (62.7) 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 82.7 214.1 166.1 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 214.1 166.0 103.4 
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 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

รายการ หน่วย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

      
 อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 10.3 4.7 3.3 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 5.4 1.6 1.1 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) NA NA NA 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  (เท่า) 8.7 11.4 5.9 
 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั) 41.2 31.6 61.5 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  (เท่า) 3.4 5.3 3.7 
 ระยะเวลาชาํระหน้ี  (วนั) 106.7 67.5 99.9 
Cash Cycle (วนั) (65.5) (35.9) (38.4) 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)       
 อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 18.9 16.7 14.4 
 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) (14.3) (15.4) (12.3) 
อตัรากาํไรอ่ืน (%) 2.8 2.5 2.8 
 อตัรากาํไรสุทธิ  (%) (11.9) (17.5) (14.0) 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) (9.9) (11.8) (13.2) 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) (6.9) (10.6) (9.8) 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  (%) (318.6) (338.6) (288.9) 
 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.6 0.6 0.7 

 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)       
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 0.2 0.3 0.6 
 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  (เท่า) NA NA NA 
 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis)  (เท่า) NA NA 1.7 

ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท)      
มูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.2 0.2 0.2 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (0.0209) (0.0320) (0.0320) 
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 ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั  
งบดุลเฉพาะกิจการ 

 มณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

งบดุล 
 

ณ 31 ธันวาคม 2553 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 

68.91 
- 

50.62 
- 

92.11 
- 

49.74 
- 

63.07 
- 22.75 

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 27.65 20.31 44.81 24.20 149.02 53.76 
สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 

0.78 
1.20 

- 

0.57 
0.88 

- 

9.34 
- 
- 

5.04 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 19.50 14.32 10.71 5.78 20.71 7.47 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 118.04 86.70 156.97 84.76 232.80 83.98 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 2.60 1.91 8.23 4.45 24.06 8.68 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – วธีิราคาทุน 9.26 6.80 9.26 5.00 9.26 3.34 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 2.71 1.99 7.88 4.26 8.25 2.98 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 0.34 0.25 0.08 0.04 0.04 0.01 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3.19 2.34 2.76 1.49 2.79 1.01 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18.10 13.30 28.21 15.24 44.40 16.02 

สินทรัพย์รวม 136.14 100.00 185.18 100.00 277.20 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้ 34.06 25.02 74.08 40.00 151.00 54.47 
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงกาํหนดในหน่ึงปี - - 1.53 0.83 2.75 0.99 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 4.34 3.19 3.84 2.07 4.31 1.55 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย - - - - -  
เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - 11.40 4.11 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 11.53 8.47 4.37 2.36 10.91 3.94 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 49.93 36.68 83.82 45.26 180.37 65.06 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินของสญัญาเช่าการเงิน - - 2.67 1.44 2.57 0.93 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน - - 1.28 0.70 1.60 0.58 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - 3.95 2.13 4.17 1.51 

รวมหนีสิ้น 49.93 36.68 87.76 47.39 184.54 66.57 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน       
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งบดุล 
 

ณ 31 ธันวาคม 2553 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
  หุน้สามญั 600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 60.00  60.00  60.00  
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้       
  หุน้สามญั 600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 60.00 44.07 60.00 32.40 60.00 21.65 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม       
   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 6.00 4.41 6.00 3.24 6.00 2.16 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 20.21 14.85 31.42 16.97 26.66 9.62 
ส่วนของผู้ถือหุ้น – สุทธิ 86.21 63.32 97.42 52.61 92.66 33.43 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 136.14 100.00 185.18 100.00 277.20 100.00 

 
 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั  
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  

งบกาํไรขาดทุน 

2553 2554 2555 
งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได ้       
 รายไดจ้ากการขาย  226.08 76.45 324.72 80.02 423.16 85.40 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  66.69 22.55 74.72 18.41 62.06 12.52 
เงินปันผลรับ 
ดอกเบ้ียรับ 

0.87 
0.35 

0.29 
0.12 

1.47 
1.02 

0.36 
0.25 

3.84 
1.33 

0.78 
0.27 

 รายไดอ่ื้น  1.74 0.59 3.88 0.96 5.12 1.03 
 รายได้รวม  295.73 100.00 405.81 100.00 495.51 100.00 

 ค่าใช้จ่าย        
 ตน้ทุนขาย  203.29 68.74 290.24 71.52 385.91 77.88 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ  45.39 15.35 54.66 13.47 46.64 9.41 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

7.38 
28.14 

2.50 
9.52 

8.73 
25.44 

2.15 
6.27 

11.45 
22.99 

2.31 
4.64 

 ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหาร 
 รวมค่าใช้จ่าย 

9.00 
293.20 

3.04 
99.15 

8.96 
388.03 

2.21 
95.62 

14.20 
481.19 

2.87 
97.11 

 กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้  2.53 0.85 17.78 4.38 14.32 2.89 
 ตน้ทุนทางการเงิน - - 0.06 0.01 0.54 0.11 
 ภาษีเงินได ้ 1.19 0.40 5.55 1.37 2.34 0.47 
 กาํไรสุทธิ  1.34 0.45 12.17 3.00 11.44 2.31 
 กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  0.22  2.03  1.91  
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บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั  
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2553 2554 2555 
งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้ 2.53 17.72 13.78 
กาํไรสุทธิ     
รายการปรับปรุงดว้ย :      

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ 1.29 2.04 4.15 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจาํหน่าย  0.76 0.30 0.05 
ภาระผกูพนัหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 
ดอกเบ้ียรับ 

- 
(0.35) 

0.31 
(1.02) 

0.33 
(1.33) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย - 0.06 0.44 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 0.19 
กาํไรจากการขายเคร่ืองใชส้าํนกังาน - (0.06) (0.28) 
เงินปันผลรับ (0.87) (1.47) (3.83) 

 3.36 17.88 13.50 
 การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดาํเนินงาน     
       สินทรัพย ์(เพิ่มข้ึน) ลดลง     
           ลูกหน้ีการคา้  11.4 (6.22) (104.40) 
           สินคา้คงเหลือ  (0.77) (8.56) 9.34 
           ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (1.28) - - 
       ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 1.4 - - 
           สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  4.68 0.82 (5.13) 
           สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  (0.04) 0.43 (0.03) 
      หน้ีสินเพิ่มข้ึน (ลดลง)     
            เจา้หน้ีการคา้  (11.94) 27.17 76.92 
            รายไดรั้บล่วงหนา้  0.51 (0.50) 0.47 
            ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 0.24 - - 
            ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0.49 - - 
            ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด (0.64) - - 
            หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (0.46) 5.07 6.76 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 

6.95 
0.34 

36.08 
0.99 

(2.57) 
1.29 

จ่ายดอกเบ้ีย - (0.06) (0.44) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (7.92) (7.28) (7.18) 
 เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ป) กิจกรรมดาํเนินงาน  (0.63) 29.73 (8.90) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน     
     เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง(เพิ่มข้ึน) 
    เงินสดจ่ายเพือ่ลงทุนชัว่คราวลดลง(เพิ่มข้ึน) 

(1.10) 
- 

(5.64) 
- 

(15.83) 
- 

     เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยสิ์นถาวร  (1.15) (6.90) (4.53) 
     เงินสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบริษทับริษทัยอ่ย  - - - 
     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - (0.04)  
    เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - 4.58 3.76 
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 10.00 - - 
     เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 0.87 1.47 3.84 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2553 2554 2555 
งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทุน  8.62 (6.53) (12.76) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเช่าซ้ือสินทรัพย ์ - - (2.58) 
 เงินปันผลจ่าย  - - (4.80) 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  - - (7.38) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ 7.99 23.20 (29.04) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 60.92 68.91 92.11 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด  68.91 92.11 63.07 

 
 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
2553 2554 2555 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 2.36 1.87 1.29 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 2.35 1.52 1.11 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) 1.38 0.22 N/A 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  (เท่า) 8.78 12.74 5.64 
 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั) 41.57 28.26 63.86 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  (เท่า) 260.63 57.36 82.56 
 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 1.40 6.28 4.36 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  (เท่า) 7.31 7.23 6.85 
 ระยะเวลาชาํระหน้ี  (วนั) 49.91 49.79 52.54 
 Cash Cycle  (วนั) (6.93) (15.25) 15.68 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)      
 อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 15.91 13.66 10.86 
 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 0.86 4.45 2.95 
 อตัรากาํไรอ่ืน  (%) - - - 
 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร  (%) 5142.54 244.29 77.80 
 อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 0.45 3.00 2.31 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 1.55 13.25 12.04 
 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)      
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 2.17 7.57 4.95 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  (%) 16.34 268.62 193.43 
 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 22.34 2.52 2.14 
 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)      
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 0.58 0.90 1.95 
 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  (เท่า) N/A 617.83 N/A 
 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis)  (เท่า) (0.02) 4.30 (0.75) 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) N/A N/A 0.42 
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11.2     คาํอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.2.1   ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“CGD” หรือ “บริษทั”) เร่ิมดาํเนินธุรกิจการลงทุนโดย
การถือหุน้ในบริษทัอ่ืนๆ (Holding Company) ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2549 เป็นตน้มา โดยมีบริษทั เอ-โฮสต ์ จาํกดั  
(“A-HOST”) เป็นบริษทัยอ่ย CGD ถือหุน้ใน A-HOST คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.64 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST ประกอบธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์สาํเร็จรูปของ Oracle เช่น 
Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Management (ERP) และผลิตภณัฑข์อง IBM และ
ใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใหบ้ริการดูแลระบบ หรือโฮสต้ิงเซอร์วิส 
(Hosting Service) โดยเป็นการวางระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารขอ้มูลเพ่ือการดาํเนินงานของ
บริษทัลูกคา้ โดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลของ Oracle ในการใหบ้ริการลูกคา้ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่  
A-HOST ไดรั้บการแต่งตั้งจาก Oracle Corporation (“Oracle”) ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการผลิตภณัฑ ์
Oracle ท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงของประเทศไทย และเป็นพนัธมิตรในประเทศรายแรกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นพนัธมิตร
ในระดบั Oracle Certified Advantage Partner ซ่ึงเป็นพนัธมิตรระดบัสูงสุดท่ีบริษทั Oracle จะแต่งตั้งใหแ้ก่ตวัแทน
จาํหน่าย และมีบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทัไดแ้ก่  

(1) A-Vision ประกอบธุรกิจจาํหน่าย ติดตั้ง ใหบ้ริการ และใหค้าํปรึกษาดา้นระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของไมโครซอฟทใ์นการบริหารองคก์รทั้งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
ลูกคา้ การบริหารระบบการผลิต การบริหารบญัชีและการเงิน และ  

(2) ABCs ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยใีนการพฒันาและสร้างสรรคโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ในปี 2552 บริษทัได้มีการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทเพ่ือรองรับการขยายฐานธุรกิจของบริษทัให้
ครอบคลุมดา้นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยบริษทัอยูใ่นระหว่างการพฒันาโครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ ซ่ึง
เป็นโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ครงการแรกของบริษทั โดยบริษทัไดเ้ร่ิมเปิดให้จองห้องชุดในโครงการ 1 ของ
โครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ในไตรมาส 2 ปี 2554 และเปิดขาย (Pre-sale) โครงการท่ี 2 ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2556 

ในปี 2554 บริษทัมีรายไดร้วม 448.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 96.1 ลา้นบาทจากรายไดร้วมในปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 
352.1 ลา้นบาท  คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดร้วมของ A-HOST ซ่ึงอยู่
ท่ี 405.8 ลา้นบาทในปี 2554 เพ่ิมข้ึนจากรายไดร้วมในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 295.7 ลา้นบาท   

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดร้วม 554.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 106.3 ลา้นบาทจากรายไดร้วมในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 
448.2 ลา้นบาท  คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดร้วมของ A-HOST ซ่ึงอยู่
ท่ี 484.5 ลา้นบาทในปี 2555 เพ่ิมข้ึนจากรายไดร้วมในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 405.8 ลา้นบาท   

ในปี 2554 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 78.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 36.5 ลา้นบาทจากผลขาดทุนสุทธิในปีก่อนหน้า
ซ่ึงอยูท่ี่ 41.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 87 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขายของ CGD ท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน 21.5 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากมีการเร่ิมเปิดการขายโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ในไตรมาส 2 ของปี 
2554 การขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 11.6 ลา้นบาท และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ี
ปรับเพ่ิมข้ึน 9.9 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากมีการปรับฐานเงินเดือนในปี 2554 

ในปี 2555 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 77.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.4 ลา้นบาทจากผลขาดทุนสุทธิในปีก่อนหนา้ซ่ึง
อยูท่ี่ 78.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน 9.1 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากมีการเร่ิมเปิดการขายโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ในไตรมาส 2 ของปี 
2554  
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11.2.2    ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

สําหรับปี 2553 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 352.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดร้วมในปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 
287.5 ลา้นบาท  คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 เน่ืองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลลบต่อภาวะเศรษฐกิจในปี 2552 เร่ิม
คล่ีคลาย ทาํใหใ้นปี 2553 A-HOST มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์สาํเร็จรูปเท่ากบั 226.1 ลา้นบาท มากกวา่
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 167.3 ลา้นบาท  คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35  
ทั้งน้ีในปี 2553 รายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทัจาํนวน 352.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก A-HOST 293.0 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั รายไดจ้าก A-Vision 23.6 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 7 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั รายไดจ้าก Mobisicience 23.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้
จากงบการเงินรวมของบริษทั   รายไดจ้าก CGD เอง 6.9 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของ
บริษทั   และรายไดจ้าก ABCs 5.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั   

ในปี 2554 บริษทัมีรายไดร้วม 448.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 96.1 ลา้นบาทจากรายไดร้วมในปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 
352.1 ลา้นบาท  คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดร้วมของ A-HOST ซ่ึงอยู่
ท่ี 405.8 ลา้นบาทในปี 2554 เพ่ิมข้ึนจากรายไดร้วมในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 295.7 ลา้นบาท เน่ืองจาก A-HOST มีรายได้
จากการขายในปี 2554 อยูท่ี่ 324.7 ลา้นบาทเพ่ิมสูงข้ึนถึง 98.6 ลา้นบาทจากปีท่ีแลว้ หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการเร่ิมจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ IBM ทั้งน้ีในปี 2554 รายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทัจาํนวน 448.2  
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก A-HOST 399.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของรายได้จากงบการเงินรวมของ
บริษทั รายไดจ้าก AVision 30.9 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั รายไดจ้าก ABCs 
13.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั  และรายไดจ้าก CGD 4.5 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั 

   ในปี 2555 บริษทัมีรายไดร้วม 554.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 106.3 ลา้นบาทจากรายไดร้วมในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 
448.2 ลา้นบาท  คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดร้วมของ A-HOST ซ่ึงอยู่
ท่ี 484.5 ลา้นบาทในปี 2555 เพ่ิมข้ึนจากรายไดร้วมในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 405.8 ลา้นบาท เน่ืองจาก A-HOST มีรายได้
จากการขายในปี 2555 อยูท่ี่ 423.2 ลา้นบาทเพ่ิมสูงข้ึนถึง 98. ลา้นบาทจากปีท่ีแลว้ หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการเร่ิมจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ IBM ทั้งน้ีในปี 2555 รายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทัจาํนวน 554.5  
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก A-HOST 484.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของ
บริษทั รายไดจ้าก AVision 45.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั รายไดจ้าก ABCs 
15.6 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั  และรายไดจ้าก CGD 8.7 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทั   

รายไดห้ลกัของ A-HOST ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูป Oracle 
และ Core Technology Product ผ่านตวัแทนจาํหน่าย และการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ IBM และรายไดจ้ากการให้บริการ 
ไดแ้ก่ บริการวางระบบและติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ (Implementation) การให้บริการโฮสต้ิงเซอร์วิส (Hosting 
Service) งานบริการท่ีปรึกษา บริการการประมวลผลขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหาร (Business Intelligence) และบริการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับบริษทัลูกคา้ (Outsource service) ทั้ งน้ี ช่องทางการขายโปรแกรมสําเร็จรูป Oracle และ 
Core Technology Product ของ A-HOST ประกอบดว้ย การขายตรงแก่ลูกคา้ (End-User) และการขายผ่านตวัแทน
จาํหน่าย (Dealer) ซ่ึงในช่วง 3  ปีท่ีผ่านมา การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านตวัแทนจาํหน่ายมีการเติบโตสูง เน่ืองมาจาก
ตวัแทนจาํหน่ายไดรั้บงานซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ นอกจากน้ี ยงัเป็นผลมาจากการปรับราคาขาย
ของผลิตภณัฑ ์Oracle ท่ีปรับตวัสูงข้ึน ตามอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึง A-HOST ไดป้รับราคาตาม Oracle Thailand  ซ่ึงเป็นคู่
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ค้าของ A-HOST โดย ราคาผลิตภัณฑ์ Oracle จะเปล่ียนแปลงในอัตราเฉล่ียร้อยละ 5-10 ส่วนช่องทางการขาย
ผลิตภณัฑ ์IBM นั้น ประกอบดว้ยการขายตรงแก่ลูกคา้ (End-User) และการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) เช่นกนั 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั โมบิซายน์ จาํกดั ร้อยละ 60 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
และท่ีประชุมคณะกรรมการของ  A-HOST ณ วนัท่ี 17 ธันวาคม 2553  มีมติให้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
Mobiscience ออกไปให้แก่ นายสิทธิสร ปราโมช ณ อยธุยา ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัและไม่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนั ในราคาทั้งส้ิน 1.2 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นราคาตามมูลค่าของหุน้ท่ีตราไว ้ เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาแลว้
เห็นว่าธุรกิจของ Mobiscience อาจจะไม่สามารถเติบโตและให้ผลตอบแทนแก่บริษทัตามท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจาก
สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในปัจจุบนัท่ีค่อนขา้งสูง มีการทาํสัญญาซ้ือขายแลว้ในวนัท่ี 17  ธันวาคม 2553 
และไดรั้บชาํระเงินครบถว้นแลว้ในเดือนมกราคม 2554   

ในปี 2554 A-HOST มีรายไดร้วม 405.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดร้วมในปีก่อนหน้าซ่ึงอยูท่ี่ 295.7 ลา้น
บาท เน่ืองจาก A-HOST มีรายไดจ้ากการขายในปี 2554 อยูท่ี่ 324.7 ลา้นบาทเพ่ิมสูงข้ึนถึง 98.6 ลา้นบาทจากปีท่ีแลว้ 
หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเร่ิมจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์IBM ในปี 2554   

ในปี 2555 A-HOST มีรายไดร้วม 495.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดร้วมในปีก่อนหน้าซ่ึงอยูท่ี่ 405.8 ลา้น
บาท เน่ืองจาก A-HOST มีรายไดจ้ากการขายในปี 2555 อยูท่ี่ 423.2 ลา้นบาทเพ่ิมสูงข้ึนถึง 98.5 ลา้นบาทจากปีท่ีแลว้ 
หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ซ่ึงเป็นผลมาจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์IBMและ Oracle ในปี 2555   

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ 

                                                                                                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ 
ดาํเนิน 
การโดย 

2554 2555 
จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย A-HOST1 318.27 71.01 416.15 75.05 
 AVision2 10.09 2.25 20.01 3.61 
 ABCs3 6.50 1.45 7.37 1.33 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ A-HOST1 74.72 16.67 61.87 11.16 
 AVision2 20.71 4.62 25.45 4.58 
 ABCs3 6.94 1.55 8.14 1.47 
เงินปันผลรับ บริษทั 1.20 0.28 - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนชัว่คราว 

บริษทั 2.20 0.49 7.14 1.29 

กาํไรจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนชัว่คราว 

บริษทั - - 0.25 0.05 

รายไดอ่ื้น บริษทั 2.75 0.61 1.29 0.23 
 AHOST1 4.76 1.06 6.44 1.16 
 AVision2 0.05 0.01 0.30 0.05 
 ABCs3 0.03 0.01 0.10 0.02 
รวมรายได้  448.22 100.00 554.51 100.00 

หมายเหตุ :  
1. บริษทัลงทุนใน A-HOST เม่ือวนัท่ี  25 กนัยายน  2549 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัถือหุน้ใน A-

HOST ร้อยละ 83.64 ทั้งน้ี รายไดท่ี้แสดงในตารางเป็นรายไดท้ั้งหมดของ A-HOST ซ่ึงหกัรายการระหวา่งกนั
ออกแลว้ 
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2. เป็นการถือหุน้ทางออ้ม โดย A-HOST ไดล้งทุนใน AVision เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2549 ในสัดส่วนร้อยละ 
49.00 ของทุนชาํระแลว้ แต่มีอาํนาจควบคุมใน AVision ดงันั้น จึงรวมผลประกอบการของ AVision ในงบ
รวมของบริษทั ทั้งน้ี รายไดท่ี้แสดงในตารางเป็นรายไดท้ั้งหมดของ AVision ซ่ึงหกัรายการระหวา่งกนัออก
แลว้ 

3. เป็นการถือหุน้ทางออ้ม โดย A-HOST ไดล้งทุนใน ABCs เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2551 ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 
ของทุนชาํระแลว้ ดงันั้น จึงรวมผลประกอบการของ ABCs ในงบรวมของบริษทั ทั้งน้ี รายไดท่ี้แสดงในตาราง
เป็นรายไดท้ั้งหมดของ ABCs ซ่ึงหกัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ 

4. เป็นการถือหุน้ทางออ้ม โดย A-HOST ไดล้งทุนใน Mobisicence ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนชาํระแลว้ แต่
ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดไปเม่ือเดือนธนัวาคม 2553   

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2554 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 364.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 86.8 ลา้นบาทจากตน้ทุนขายและ
บริการในปีก่อนหน้าซ่ึงอยูท่ี่ 277.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับตวั
เพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายของ A-HOST ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายของ A-HOST 

 ในปี 2555 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 461.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 97.17 ลา้นบาทจากตน้ทุนขาย
และบริการในปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 364.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายของ A-HOST ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายของ A-HOST  

ตารางแสดงโครงสร้างต้นทุนขายและบริการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ต้นทุนขายและบริการ 

 
ดาํเนิน 
การโดย 

2554 2555 
จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย A-HOST1 290.24 79.67 385.91 83.63 
 AVision2 5.42 1.49 9.66 2.09 
 ABCs3 - - 0.06 0.01 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ A-HOST1 54.66 15.00 46.64 10.11 
 AVision2 11.87 3.26 17.13 3.71 
 ABCs3 2.11 0.58 2.07 0.45 

รวม  364.30 100.00 461.47 100.00 

หมายเหตุ :  
1. บริษทัลงทุนใน A-HOST เม่ือวนัท่ี  25 กนัยายน  2549 กนัยายน  2549 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัถือ

หุน้ใน A-HOST ร้อยละ 83.64 
2. เป็นการถือหุน้ทางออ้ม โดย A-HOST ไดล้งทุนใน AVision เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2549 ในสัดส่วนร้อยละ 

49.00 ของทุนชาํระแลว้ แต่มีอาํนาจควบคุมใน AVision ดงันั้น จึงรวมผลประกอบการของ AVision ในงบรวม
ของบริษทั  

3. เป็นการถือหุน้ทางออ้ม โดย A-HOST ไดล้งทุนใน ABCs เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2551 ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 
ของทุนชาํระแลว้ ดงันั้น จึงรวมผลประกอบการของ ABCs ในงบรวมของบริษทั  
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 รายการหลกัของตน้ทุนขายและบริการในงบการเงินรวมของบริษทัคือตน้ทุนขายและบริการของ A-HOST 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ตน้ทุนขายของ A-HOST ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ Oracle และ IBM ในส่วน
ของตน้ทุนการใหบ้ริการนั้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากรท่ีใหบ้ริการต่าง ๆ แก่ลูกคา้   

สําหรับปี 2554 A-HOST มีตน้ทุนขายและให้บริการจาํนวน 344.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 96.2 ลา้นบาท จาก
ตน้ทุนขายและให้บริการในปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 248.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39 โดยมีสาเหตุหลกัจากการ
เพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขาย โดย A-HOST มีรายไดจ้ากการขายในปี 2554 อยูท่ี่ 324.7 ลา้นบาทเพ่ิมสูงข้ึนถึง 98.6 
ลา้นบาทจากปีท่ีแลว้ หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44  โดยอตัราตน้ทุนขายและให้บริการในปี 2554 นั้นอยูท่ี่ร้อยละ 
86 สูงข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 85 ในปีก่อนหน้า เน่ืองจากมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายท่ีสูงข้ึนจากปีก่อนหน้า และ
อตัราตน้ทุนขายนั้นสูงกว่าอตัราตน้ทุนการบริการ เน่ืองจากตน้ทุนการให้บริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนในดา้นของ
บุคลากร ในขณะท่ีตน้ทุนขายมีส่วนของผลิตภณัฑเ์ขา้มาดว้ย 

สําหรับปี 2555  A-HOST มีตน้ทุนขายและให้บริการจาํนวน 432.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 87.6 ลา้นบาท จาก
ตน้ทุนขายและให้บริการในปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 344.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 โดยมีสาเหตุหลกัจากการ
เพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขาย โดย A-HOST มีรายไดจ้ากการขายในปี 2555 อยูท่ี่ 423.2 ลา้นบาทเพ่ิมสูงข้ึนถึง 98.5 
ลา้นบาทจากปีท่ีแลว้ หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30  โดยอตัราตน้ทุนขายและใหบ้ริการในปี 2555 นั้นอยูท่ี่ร้อยละ 
89 สูงข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 86 ในปีก่อนหน้า เน่ืองจากมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายท่ีสูงข้ึนจากปีก่อนหน้า และ
อตัราตน้ทุนขายนั้นสูงกว่าอตัราตน้ทุนการบริการ เน่ืองจากตน้ทุนการให้บริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนในดา้นของ
บุคลากร ในขณะท่ีตน้ทุนขายมีส่วนของผลิตภณัฑเ์ช่นเดียวกบัปี2554 

 สําหรับปี 2554 A-HOST มีตน้ทุนการให้บริการจาํนวน 54.7 ลา้นบาท สูงข้ึน 9.3 ลา้นบาทจากในปี 2553 
โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจ้ากบริการในปี 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ 74.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.0 ลา้นบาทจาก 66.7 ลา้นบาทจากใน
ปี2554 และจากสัดส่วนตน้ทุนการให้บริการต่อรายไดจ้ากการให้บริการในปี 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 73 สูงข้ึนจากร้อย
ละ 68 ในปี 2553 เน่ืองจากตน้ทุนบริการในส่วนของเงินเดือนพนกังาน เงินรางวลัตามผลงาน และในส่วนของการจา้ง
งาน Subcontractor มีการปรับเพ่ิมสูงข้ึน  

สาํหรับปี 2555 A-HOST มีตน้ทุนการใหบ้ริการจาํนวน 46.6 ลา้นบาท ลดลง 8  ลา้นบาทจากในปี 2554 โดย
มีสาเหตุมาจากรายไดจ้ากการให้บริการในปี 2555 ซ่ึงอยูท่ี่ 62.1 ลา้นบาท ลดลง 12.6 ลา้นบาทจาก ในปี2554 และจาก
สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2555 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 75 สูงข้ึนจากร้อยละ 73 ในปี 2554 
เน่ืองจากต้นทุนบริการในส่วนของเงินเดือนพนักงาน  เงินรางวัลตามผลงาน  และในส่วนของการจ้างงาน 
Subcontractor มีการปรับเพ่ิมสูงข้ึน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2554 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารจาํนวน 102.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16.1 ลา้นบาทจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 86.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทั ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 21.5 ลา้นบาทจากปี 2553 เน่ืองจากมีการเร่ิมเปิดการ
ขายโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ ในไตรมาส 2 ของปี 2554 

ในปี 2555 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารจาํนวน 114.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.8 ลา้นบาทจาก
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารในปี2554 ซ่ึงอยูท่ี่ 102.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทั ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 9.1 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากมีการเร่ิมเปิดการขาย
โครงการอิลีเมน้ท์ ศรีนครินทร์ ในไตรมาส 2 ของปี 2554 จนถึงปี 2555 และ A-HOST มีการสงเสริมการขายเพ่ิมข้ึน
ในปี 2555 
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ในปี 2554 A-HOST มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจาํนวน 34.2 ลา้นบาท ลดลง 1.3 ลา้นบาทจาก
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 35.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากค่าท่ีปรึกษาท่ีลดลง 

ในปี 2555 A-HOST มีค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารจาํนวน 34.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.2 ลา้นบาทจาก
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารในปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ 34.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากมีการส่งเสริมการขายเพ่ิมข้ึนในปี 2555 

 

กาํไรขั้นต้น 

ในปี 2554 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 72.9 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 16 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
13  จากกาํไรขั้นตน้ในปี 2553 โดยการเพ่ิมข้ึนของกาํไรขั้นตน้ในปี 2554 มีสาเหตุหลกัมาจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของ
รายไดจ้ากการขายของ A-HOST ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส่วนการลดลงของอตัรากาํไรขั้นตน้มีผลมาจากสัดส่วน
รายไดจ้ากการขายท่ีสูงข้ึนจากปีก่อนหนา้ของ A-HOST เน่ืองจากอตัราตน้ทุนขายนั้นสูงกว่าอตัราตน้ทุนการบริการ 
เพราะตน้ทุนการให้บริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนในดา้นของบุคลากร ในขณะท่ีตน้ทุนขายมีส่วนของผลิตภณัฑเ์ขา้มา
ดว้ย 

ในปี 2555 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 77.5 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 14 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6  
จากกาํไรขั้นตน้ในปี 2555 โดยการเพ่ิมข้ึนของกาํไรขั้นตน้ในปี 2555 มีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายของ A-
HOST เพ่ิมสูงข้ึน ส่วนการลดลงของอตัรากาํไรขั้นตน้มีผลมาจากสัดส่วนรายไดจ้ากการขายท่ีสูงข้ึนจากปี 2554 ของ 
A-HOST เน่ืองจากอตัราตน้ทุนขายนั้นสูงกวา่อตัราตน้ทุนการบริการ เพราะตน้ทุนการใหบ้ริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุน
ในดา้นของบุคลากร ในขณะท่ีตน้ทุนขายมีส่วนของผลิตภณัฑเ์ขา้มาดว้ย 

ในปี 2554 A-HOST มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 54.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10.4 ลา้นบาทจากกาํไรขั้นตน้ในปีก่อน
หน้าซ่ึงอยูท่ี่ 44.1 โดยการเพ่ิมข้ึนของกาํไรขั้นตน้ในปี 2554 มีสาเหตุหลกัมาจากจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของรายได้
จากการขายของ A-HOST ในปี 2554 

ในปี 2555 A-HOST มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 52.7 ลา้นบาท ลดลง 1.8 ลา้นบาทจากกาํไรขั้นตน้ในปีก่อนหนา้
ซ่ึงอยูท่ี่ 54.5 โดยการลดลงของกาํไรขั้นตน้ในปี 2555 มีสาเหตุหลกัมาจากจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายของ 
A-HOST ในปี 2555  

 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2554 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 78.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 36.5 ลา้นบาทจากผลขาดทุนสุทธิในปีก่อนหน้า
ซ่ึงอยูท่ี่ 41.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 87 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน 21.5 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากมีการเร่ิมเปิดการขายโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ในไตรมาส 2 ของปี 
2554 และการขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 11.6 ลา้นบาท  

ในปี 2555 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 77.8 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 0.5 ลา้นบาทจากผลขาดทุนสุทธิในปีก่อน
หน้าซ่ึงอยูท่ี่ 78.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 11.6 ลา้นบาท และกาํไรจากการปรับมูลเงินลงทุนชัว่คราวของบริษทัปรับเพ่ิมข้ึน 
จาํนวน 4.9 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ 



  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555    

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 101 

ในปี 2554 A-HOST มีกาํไรสุทธิจาํนวน 12.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10.9 ลา้นบาทจากผลกาํไรสุทธิในปีก่อน
หน้าซ่ึงอยู่ท่ี 1.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 838 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของ
รายไดจ้ากการขายของ A-HOST ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

ในปี 2555 A-HOST มีกาํไรสุทธิจาํนวน 11.4 ลา้นบาท ลดลง 0.8 ลา้นบาทจากผลกาํไรสุทธิในปีก่อนหน้า 
ซ่ึงอยูท่ี่ 12.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขาย
และค่าใชจ่้ายในการขาย ของ A-HOST ท่ีปรับตวัสูงข้ึนในปี 2555  

 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ในปี 2554 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ติดลบร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขาย
ของบริษทัในปี 2554 ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากไดเ้ร่ิมเปิดการขายโครงการอิลีเมน้ท ์ศรีนครินทร์ ในไตร
มาส 2 ของปี 2554 ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

ในปี 2555 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นติดลบร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขาย
ของบริษทัในปี 2555 ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อน  

ในปี 2554 A-HOST มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.25  ดีข้ึนมากจากปี 2553 เน่ืองจากผลกาํไรสุทธิ
ท่ีดีข้ึน โดยในปี 2554 A-HOST มีกาํไรสุทธิจาํนวน 12.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10.9 ลา้นบาทจากผลกาํไรสุทธิในปีก่อน
หนา้  

ในปี 2555 A-HOST มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ร้อยละ 12.04 ลดลงมากจากปี 2554 เน่ืองจากผลกาํไรสุทธิ
ลดลง โดยในปี 2555 A-HOST มีกาํไรสุทธิจาํนวน 11.44 ลา้นบาทลดลง 0.7 ลา้นบาทจากผลกาํไรสุทธิในปีก่อนหนา้  

 
ในปี 2555 A-HOST จ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.70 บาท จาํนวน 6,000,000 หุ้น เป็นจาํนวน

เงิน 16.20 ลา้นบาท โดยให้จ่ายงวดท่ี 1 จาํนวน 0.8 บาทต่อหุ้น บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2555 และงวดท่ี 2 จาํนวน 1.9 บาทต่อหุ้น กาํหนดให้จ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 โดยบริษทับนัทึกเป็นเงินปันผล
คา้งจ่ายจาํนวน 11.40 ลา้นบาท  

บริษทั และ A-HOST ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผล
การดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหาร
กิจการและการขยายการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้มีการจ่ายเงิน
ปันผล 

 

11.2.3    ฐานะการเงนิของบริษัท  

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 742.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จากสินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงอยูท่ี่ 734.3  ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยส่์วนใหญ่ประกอบดว้ย
ท่ีดินและโครงการระหว่างก่อสร้างจาํนวน 393.8 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 86.5 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 166.0 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 48.1 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงิน
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ลงทุนชัว่คราวจาํนวน 21.5 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 101.0 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ลูกหน้ีการคา้จาํนวน 
43.0 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 9.4 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 15.5 ลา้นบาท 
ซ่ึง CGD ไดรั้บชาํระหน้ีครบทั้งจาํนวนแลว้ในวนัท่ี 3 มกราคม 2555 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 838.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 จากสินทรัพย์
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ 742.4  ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวีนน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 เงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 26.7 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 5.2 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ลูกหน้ีการคา้
จาํนวน 173.3 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 96.9 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจาํนวน 15.5 ลา้น
บาท CGD ไดรั้บชาํระหน้ีครบทั้ งจาํนวนแลว้ในวนัท่ี 3 มกราคม 2555 ท่ีดินและโครงการระหว่างก่อสร้างจาํนวน 
455.9 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 62.1 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เงินฝากท่ีมีภาระ
ผกูพนั จาํนวน 24 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 15.8 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 A-HOST มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 185.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 จากสินทรัพย์
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงอยูท่ี่ 136.1  ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด สินคา้คงเหลือ และเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยส่์วน
ใหญ่ของ A-HOST เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีรายการสําคญัคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 92.1 
ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้จาํนวน 35.1 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 9.7 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจาํนวน 9.3 
ลา้นบาท และภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายจาํนวน 8.5 ลา้นบาท 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 A-HOST มีสินทรัพย์รวมจาํนวน 277.2 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.7 จาก
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงอยู่ท่ี 185.2  ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ี
การคา้ และเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยส่์วนใหญ่ของ A-HOST เป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน ซ่ึงมีรายการสําคญัคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 63.1 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้จาํนวน 149 
ลา้นบาท  และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 20.7 ลา้นบาทและเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั จาํนวน 24.1 ลา้นบาท 

ลูกหน้ีการคา้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินรวมของบริษทัมีลูกหน้ีการคา้จาํนวน  43.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9.4 
ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงอยูท่ี่ 33.6 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ของ A-HOST โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2554  A-HOST มีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 35.1  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.4 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ซ่ึงอยูท่ี่ 27.6 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในงบการเงินรวมของบริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จาํนวน  173.3 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 96.9 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ 76.38 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนของ A-HOST โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  A-HOST มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 149.1  ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 104.2 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ 44.8 ลา้นบาท  

เน่ืองจากการขายส่วนใหญ่ของ A-HOST เป็นการขายแบบให้สินเช่ือกับลูกค้า ดังนั้ น A-HOST จึงได้
กาํหนดนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมสินเช่ือทางการคา้ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กรณีครบกาํหนดรับชาํระหน้ีจากลูกคา้ 
 1.1 บริษทัจะโทรสอบถามทางโทรศพัทเ์พ่ือใหลู้กคา้ชาํระหน้ีท่ีคา้ง 
2. กรณีท่ีครบกาํหนดรับชาํระหน้ีจากลูกคา้ แต่ลูกคา้ยดืเวลาชาํระหน้ี 

2.2 โทรสอบถามถึงปัญหา และแจง้ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
2.3  โทรสอบถามการรับชาํระหน้ีจากลูกคา้อีกคร้ัง หลงัจากไดข้อ้สรุป 
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3. กรณีท่ีเลยกาํหนดรับชาํระหน้ีเกิน 150 วนั นบัจากวนันดัชาํระรับเชค็ และเป็นหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็
เงินไม่ได ้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
3.1  ออกหนงัสือทวงถามไปถึงลูกคา้ 
3.2  ติดตามผลหลงัจากออกหนงัสือทวงถาม 
3.3  ส่งเร่ืองไปยงัฝ่ายกฎหมาย (หลงัจากไดข้อ้สรุปจากขอ้ 3.2) 
3.4  ติดตามขอ้สรุปจากฝ่ายกฎหมาย และปฎิบติัตามขอ้ตกลง 

ตารางแสดงลูกหนีก้ารค้าสุทธิของ A-HOST โดยแยกตามอายุหนีท้ีค้่างชําระ   

 (หน่วย:ลา้นบาท) 

 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

ไม่ถึงกาํหนดชาํระ 19.6 56 100.6 73 
คา้งชาํระเกินกาํหนด 1-3 เดือน 8.0 23 23.8 17 
คา้งชาํระเกินกาํหนด มากกวา่ 3 
เดือน ถึง 6 เดือน 

4.7 13 2.1 2 

คา้งชาํระเกินกาํหนด มากกวา่ 6 
เดือน ถึง 12 เดือน 

2.8 8 3.2 2 

คา้งชาํระเกิน 12 เดือนข้ึนไป 3.2 9 10.6 8 
รวม 30.8 112 140.3 102 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3.2) (12) (3.2) (2) 
ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 27.6 100 137.1 100 

ลูกหน้ีการคา้ของ A-HOST ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีไม่ถึงกาํหนดชาํระ โดยคิดเป็นร้อยละ 73 ของลูกหน้ี
การคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และร้อยละ 56 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 ไม่มีการตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีส่วนของท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดมากกวา่ 3 
เดือน ถึง 6 เดือน และในส่วนท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดมากกวา่ 12 เดือน เน่ืองจากลูกหน้ีดงักล่าวเป็นงานโครงการของ
ส่วนงานราชการ ซ่ึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของการเบิกจ่ายล่าชา้ไปเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูง
ในปี 2554 ในปัจจุบนัส่วนราชการดงักล่าวมีผูบ้ริหารระดบัสูงเรียบร้อยแลว้ A-HOST จึงคาดวา่ขั้นตอนต่างๆ จะเขา้สู่
กระบวนการของการเบิกจ่ายจะไดรั้บชาํระค่าบริการในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2556  

สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษทัเป็นสินคา้คงเหลือของ A-HOST โดย A-HOST มีสินคา้
คงเหลือเท่ากบั 9,341,361 บาท และ 7,489 บาท ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2555 ตามลาํดบั  

ท่ีดินและโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีท่ีดินและโครงการระหวา่งก่อสร้าง 393.8 ลา้นบาท บาท ประกอบดว้ย
ท่ีดินบนถนนศรีนครินทร์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 298.0 ลา้นบาท ค่าก่อสร้างอาคารชุด 60.8 ลา้นบาท ค่าออกแบบ
โครงการ 6.5 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนในโครงการ 28.4 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีท่ีดินและโครงการระหวา่งก่อสร้าง 455.9 ลา้นบาท บาท ประกอบดว้ย
ท่ีดินบนถนนศรีนครินทร์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 299.0 ลา้นบาท ค่าก่อสร้างอาคารชุด 98.5 ลา้นบาท ค่าออกแบบ
โครงการ 11.3 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายอ่ืนในโครงการ 37.2 ลา้นบาท และตน้ทุนการกูย้มื 9.8 ลา้นบาท 
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เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 

เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษทัเป็นเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัของ A-HOST 
เน่ืองจาก A-HOST มีความจาํเป็นตอ้งมีหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาในรูปของสัญญาคํ้าประกนัในการทาํสัญญา
กบัลูกคา้ A-HOST จึงไดข้อสินเช่ือวงเงินคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชย ์ โดยธนาคารออกเป็นหนงัสือคํ้าประกนั 
(Letter of Guarantee) ใหแ้ก่ A-HOST โดยมีเง่ือนไขวา่ A-HOST ตอ้งดาํรงเงินฝากในบญัชีประเภทเงินฝากประจาํเพ่ือ
ใชเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าว A-HOST มีเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัเท่ากบั 8.2  ลา้นบาท และ 24.1 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2555 ตามลาํดบั โดยจาํนวนเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัข้ึนอยูก่บัปริมาณ
งานในขณะนั้นท่ีจาํเป็นตอ้งมีหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาในรูปของสัญญาคํ้าประกนัในการทาํสัญญากบัลูกคา้ 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน    

บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรติดลบมาโดยตลอด
ในช่วงปี 2554 และปี 2555 โดยในปี 2554 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวรอยู่ท่ีติดลบร้อยละ 10.6 และติดลบร้อยละ 338.6  ตามลาํดับ สูงข้ึนจากปี 2553 ซ่ึงบริษัทมีอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละสินทรัพยถ์าวรติดลบร้อยละ 6.9 และติดลบร้อยละ 318.6 ตามลาํดบั โดยเคล่ือนไหวไป
ในทิศทางเดียวกนักบัผลขาดทุนสุทธิ    

ในปี 2555 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ติดลบร้อย
ละ 9.8 และติดลบร้อยละ 288.9 ซ่ึงลดลงจากปี 2554 ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัมาจากการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
จาํนวน 96.9 ลา้นบาท 

ในปี 2554 A-HOST มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ร้อยละ 
7.57 และร้อยละ 268.6 ตามลาํดบั โดยการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวร เป็นไปในทางเดียวกบัการเคล่ือนไหวของอตัรากาํไรสุทธิ  

ในปี 2555 A-HOST มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ร้อยละ 
4.95 และร้อยละ 193.43 ตามลาํดบั โดยการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวร เป็นไปในทางเดียวกบัการเคล่ือนไหวของอตัรากาํไรสุทธิ  

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัท 

กระแสเงนิสด 

       ตารางแสดงกระแสเงนิสดจากงบการเงนิรวมของบริษัท 

                        (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิ  

2554  2555 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (31.1) (118.6) 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (16.6) (17.3) 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (0.4) 73.2 
กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธิ (48.1) (62.7) 

ในปี 2554 บริษทัมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํนวน 48.1 ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดสุทธิดงักล่าว 
ประกอบดว้ย 1) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานติดลบจาํนวน 31.1 ลา้นบาท โดยมีรายการสาํคญัคือเงินสด
จ่ายค่าท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 86.5 ลา้นบาท  การลดลงในเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงเป็นเงิน
ลงทุนเพ่ือคา้จาํนวน 91.5 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 61.8 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่
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บุคคลอ่ืนจาํนวน 15.5 ลา้นบาท  2) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบจาํนวน 16.6 ลา้นบาท โดยมีรายการ
สาํคญัคือเงินสดจ่ายค่าอาคารระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 13.8 ลา้นบาท  3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 
0.4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 1.5 ลา้นบาท และเงิน
สดรับจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 1.2 ลา้นบาท  จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดจ้าํนวน 2,574 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 
บาท ตามท่ีบริษทัออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนไม่เกิน 3,909,743,684 หุน้ ตามมติท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2554 จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดจ้าํนวน 
1,153,151 หุน้ ตามท่ีบริษทัออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนไม่เกิน 3,909,743,684 หุน้ ตามมติ
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2554 และจากท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (CGD - W1) มาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 101 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

ในปี 2555 บริษทัมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํนวน 62.7 ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดสุทธิดงักล่าว 
ประกอบดว้ย 1) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานติดลบจาํนวน 118.6 ลา้นบาท โดยมีรายการสาํคญัคือ การ
เพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 96.9 ลา้นบาท การลดลงในเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืนจาํนวน 15.5 ลา้น
บาท เงินสดจ่ายค่าท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 62.1 ลา้นบาท  การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้
จาํนวน 69.8 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  16.4 ลา้นบาท 2) กระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมลงทุนติดลบจาํนวน 17.3 ลา้นบาท โดยมีรายการสาํคญัคือเงินเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน  15.8 ลา้น
บาท  3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 73.2 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 80 ลา้น
บาท และเงินจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 4.2 ลา้นบาท  

ตารางแสดงกระแสเงนิสดจากงบการเงินรวมของ A-HOST 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิ  

2554 2555 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 29.7 (8.9) 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (6.5) (12.8) 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน - (7.4) 
กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 23.2 (29.1) 

ในปี 2554 A-HOST มีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 23.2 ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดสุทธิดงักล่าว 
ประกอบดว้ย 1) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 29.7 ลา้นบาท โดยมีรายการสาํคญัคือการเพ่ิมข้ึน
ของลูกหน้ีการคา้จาํนวน 7.4 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจาํนวน 8.6 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของเจา้หน้ี
การคา้จาํนวน 27.2 ลา้นบาท 2) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบจาํนวน 6.5 ลา้นบาท โดยมีรายการสาํคญั
คือการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัจาํนวน 5.6 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพ่ือเคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เคร่ืองใช้
สาํนกังานและสินทรัพยถ์าวรอ่ืนจาํนวน 6.9 ลา้นบาท และเงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 4.6 ลา้น
บาท 

ในปี 2555 A-HOST มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํนวน 29.1 ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดสุทธิดงักล่าว 
ประกอบดว้ย 1) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานติดลบจาํนวน 8.9 ลา้นบาท โดยมีรายการสาํคญัคือการ
เพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้จาํนวน 104.4 ลา้นบาท การลดลงของสินคา้คงเหลือจาํนวน 9.3 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึน
ของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 76.9 ลา้นบาท 2) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบจาํนวน 12.8 ลา้นบาท โดยมี
รายการสาํคญัคือการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัจาํนวน 15.8 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพ่ือเคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 
เคร่ืองใชส้าํนกังานและสินทรัพยถ์าวรอ่ืนจาํนวน 4.5 ลา้นบาท   3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินติดลบจาํนวน 
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7.4 ลา้นบาท โดยมีรายการสาํคญัคือเงินสดจ่ายเจา้หน้ีเช่าซ้ือสินทรัพย ์จาํนวน 2.6 ลา้นบาทและเงินปันผลจ่ายจาํนวน 
4.8 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินรวมของบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 4.7 เท่า ลดลงจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงอยูท่ี่ 10.3 เท่า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 61.8 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 165 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ของ A-HOST 
จาํนวน 27.2 ลา้นบาท และเป็นการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ของ CGD เองจาํนวน 34.1 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวมของบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.3 เท่า ลดลงจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ 4.7 เท่า โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 54.2 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 55 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้าของ A-HOST 
จาํนวน 74.9 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินของ A-HOST มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.9 เท่า ลดลงจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ซ่ึงอยูท่ี่ 2.4 เท่า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 27.2 ลา้นบาท 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินของ A-HOST มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.3 เท่า ลดลงจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ 1.9 เท่า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการการเพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ จาํนวน 74.9 ลา้น
บาท  

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวมของบริษทัแสดงหน้ีสินรวมเป็นจาํนวน 
154.9 ลา้นบาท และ  327.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมในปี  4255  จาก 72.6 ลา้นบาทในปี 2553 มี
ปัจจยัหลกัมาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีรายการหลกัของหน้ีสินของบริษทัไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน จาํนวน 121.1 ลา้นบาท และเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้จาํนวน 7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554  

การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมในปี  2555   มีปัจจัยหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน  
จาํนวน 73.6  ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61  จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนของ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จาํนวน 73.6 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของ CGD 
จาํนวน 16.4 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาว ของCGD จาํนวน 80 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST มีหน้ีสินรวมเป็นจาํนวนเท่ากบั 87.8 ลา้นบาท 
และ  184.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมในปี  2554  จาก 49.9 ลา้นบาทในปี 2553 มีสาเหตุหลกัมา
จากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 40.02 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 หน้ีสินทั้งหมดของ A-HOST 
เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน โดยเป็นเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 74.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของหน้ีสินรวม  

การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมของ A-HOST ในปี  2555 มีปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 76.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 104 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ร้อยละ 98 ของหน้ีสินทั้งหมดของ A-HOST เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน โดยเป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
จาํนวน 151 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของหน้ีสินรวม  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 587.5 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 จาํนวน 74.2 ลา้นบาท โดยในปี  2554 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 78.3 ลา้นบาท และไดมี้การบนัทึกภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานจาํนวน 3.5 ลา้นบาท กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวด นอกจากน้ี ในปี 
2554 บริษทัไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 1.2 ลา้นบาท  จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดจ้าํนวน 2,574 หุน้ 
ราคาหุน้ละ 1 บาท ตามท่ีบริษทัออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนไม่เกิน 3,909,743,684 หุน้ ตาม
มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2554 จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมได้
จาํนวน 1,153,151 หุน้ ตามท่ีบริษทัออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนไม่เกิน 3,909,743,684 หุน้ 
ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2554 และจากท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญั (CGD - W1) มาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 101 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 510.7 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 จาํนวน 76.8 ลา้นบาท โดยในปี  2555 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 77.81 ลา้นบาท และ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษทับนัทึกบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย (บริษทั เอ-โฮสต์ จาํกดั) 
จาํนวนเงิน 74.79 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและรายการดงักล่าวรวมแสดงอยู่ในผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนเดียวกนักบับญัชีประมาณการหน้ีสินจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมสูงไป จากเหตุการณ์ขา้งตน้บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินรวมยอ้นหลัง โดยบริษัทได้
ปรับปรุงลดบญัชีขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรและบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ี
เคยบนัทึกไวเ้ดิมจาํนวน 74.79 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบังบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 “เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน” 
รายการปรับปรุงดงักล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินรวม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 A-HOST มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 97.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.2 ลา้นบาทจาก 
86.2 ลา้นบาทจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  เน่ืองจากในปี  2554  A-HOST มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 12.2 ลา้นบาท 
และไดมี้การบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานจาํนวน 1.0 ลา้นบาทกบักาํไรสะสม ณ วนั
ตน้งวด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 A-HOST มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 92.7 ลา้นบาท ลดลง  4.7 ลา้นบาทจาก 97.4 
ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  เน่ืองจากในปี  2555  A-HOST มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 11.4 ลา้นบาท 

โครงสร้างเงินทุน    

การเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี  2554  เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินและการลดลงของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ โดยปัจจยัหลกัท่ีทาํใหห้น้ีสินรวมเพิ่มข้ึนคือการเพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 61.8 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 165 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และปัจจยัหลกัท่ีทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงคือผล
ขาดทุนสุทธิจาํนวน 78.3 ลา้นบาทในปี  2554  และการบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน
จาํนวน 4.2 ลา้นบาทกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 มีค่า
เท่ากบั  0.3 เท่า และ  0.6 เท่า ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2554 จาก 0.2 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินและการลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้ โดยปัจจยัหลกัท่ีทาํใหห้น้ีสิน
รวมเพ่ิมข้ึนคือการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 61.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 165 จาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 และปัจจยัหลกัท่ีทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงคือผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 78.3 ลา้นบาทในปี  2554  และ
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การบนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานจาํนวน 4.2 ลา้นบาทกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวด
ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

การเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี  2555  เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินและการลดลงของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ โดยปัจจยัหลกัท่ีทาํใหห้น้ีสินรวมเพิ่มข้ึนคือการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จาํนวน 73.6 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และปัจจยัหลกัท่ีทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้น
ลดลงคือผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 77.9 ลา้นบาทในปี  2555  และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษทั
บนัทึกบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั) จาํนวนเงิน 74.79 ลา้นบาท ในงบ
กาํไรขาดทุนรวมและรายการดงักล่าวรวมแสดงอยู่ในผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนเดียวกนักบั
บญัชีประมาณการหน้ีสินจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบแสดงฐานะการเงินรวมสูงไป จากเหตุการณ์
ขา้งตน้บริษทัจึงไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินรวมยอ้นหลงั โดยบริษทัไดป้รับปรุงลดบญัชีขาดทุนสะสมยงัไม่ได้
จดัสรรและบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเคยบนัทึกไวเ้ดิมจาํนวน 74.79 ลา้นบาท 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2555 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 “เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน” รายการปรับปรุงดงักล่าวมีผลกระทบ
ต่องบการเงินรวม  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ A-HOST ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
มีค่าเท่ากบั  0.9 เท่า และ  1.9 เท่า ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี  2554 จาก 
0.6 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินรวมในปี  2554 ซ่ึงเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 27.2 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

สําหรับปี  2555 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน 1  เท่า  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมในปี  2555 ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน จาํนวน 76.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 104  จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   

 

11.3       ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี  2554 บริษทัมีค่าตอบแทนใหก้บัผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั สหการบญัชี จาํกดั สาํหรับการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัคิดเป็นมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน 1,580,000 บาท ในปี 2555 บริษทัมีค่าตอบแทนใหก้บัผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั สหการบญัชี จาํกดัสาํหรับการตรวจสอบบญัชีของบริษทัคิดเป็นมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน 
1,820,000 บาท 

ในปี 2554 A-HOST มีค่าตอบแทนใหก้บัผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ บริษทั สหการบญัชี จาํกดัสาํหรับการตรวจสอบ
บญัชี คิดเป็นมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน 510,000 บาทในแต่ละปี ส่วนในปี 2555 บริษทัมีค่าตอบแทนใหก้บัผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั สหการบญัชี จาํกดัสาํหรับการตรวจสอบบญัชีของบริษทัคิดเป็นมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน 510,000 
บาท 

 

11 .4        ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

1.4.11      ผลประกอบการของบริษัทอ่ืนทีบ่ริษัทเข้าไปลงทุน 

เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ  (Holding Company) และในโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์ผลประกอบการของบริษทัอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนและความสามารถในการขยายการลงทุนของ
บริษทั จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั โดยความสาํเร็จของการเขา้ลงทุน
ดงักล่าวข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในแต่ละช่วงเวลา ขอ้กาํหนดและ
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เง่ือนไขต่างๆ ในการเจรจาเพื่อทาํการลงทุน หรือความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือขยายการลงทุน เป็นตน้ ใน
บรรดาบริษทัต่างๆท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน ผลประกอบการในอนาคตของ A-HOST ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยยอ่มส่งผลกระทบ
อยา่งมากต่อผลประกอบการในอนาคตของบริษทั ทั้งน้ี ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะ
การเงินในอนาคตของ A-HOST มีดงัต่อไปน้ี 

 1) การขดัขอ้งของระบบคอมพิวเตอร์ 

เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของ A-HOST มีความจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการแก่
ลูกคา้ ดงันั้น หากเกิดปัญหาหรือความขดัขอ้งของระบบคอมพิวเตอร์ A-HOST อาจไม่สามารถใหบ้ริการกบัลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ หรืออาจทาํให้ขอ้มูลของลูกคา้เสียหาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ A-HOST 
รวมไปถึงส่งผลใหค้วามน่าเช่ือถือของ A-HOST ลดลง  

อยา่งไรกต็าม A-HOST มีระบบคอมพิวเตอร์สาํรองเพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูลสองแห่ง ประกอบดว้ย ระบบ
สาํรองท่ีอาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ (ซอฟตแ์วร์ พาร์ค) จงัหวดันนทบุรี และท่ีบริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดงันั้น หากระบบคอมพิวเตอร์หลกัขดัขอ้ง A-HOST สามารถนาํระบบสาํรองมาใชไ้ดท้นัที 
ทั้งน้ี จากการประกอบธุรกิจของ A-HOST 10 ปีท่ีผา่นมานั้น A-HOST ไม่เคยมีปัญหาเก่ียวกบัการขดัขอ้งของระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลเสียหายใหแ้ก่ลูกคา้ และไม่เคยมีลูกคา้ยกเลิกสัญญาดว้ยเหตุดงักล่าวแต่อยา่งใด 

2) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

ปัจจุบนั ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ มีการเปล่ียนแปลงกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ดงันั้น หากมีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ข้ึนมาทดแทนสินคา้ 
และ/หรือบริการของ A-HOST ผลประกอบการของ A-HOST อาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ โดยรายไดอ้าจลด
นอ้ยลง หรืออาจมีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน เพ่ือพฒันาบริการและบุคลากรใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ี

อยา่งไรกดี็ A-HOST มีมาตรการพฒันาบุคลากรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี โดย 
บุคลากรของ A-HOST จะไดรั้บการฝึกอบรมเร่ือง ผลิตภณัฑ ์และเทคโนโลยใีหม่ๆ จาก Oracle อยา่งต่อเน่ือง โดย A-
HOST ใชก้ารฝึกอบรมเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลงานของพนกังาน โดยพนกังานระดบัสูงจะตอ้งผา่นการ
อบรมต่างๆ ตามท่ี A-HOST กาํหนดไว ้

ในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ท่ีใชเ้พ่ือการประกอบธุรกิจนั้น A-HOST ใชน้โยบายการทยอย
การลงทุนซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จึงทาํใหอุ้ปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ A-HOST มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีดัเทียมกบั
เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดอยูเ่สมอ   

11.4.2      ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  

เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพ่ือใชใ้นการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 
รวมถึงการซ้ือท่ีดินท่ีอาจจะมีเพ่ิมเติมในอนาคต จึงจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาแหล่งเงินทุนหลากหลาย รวมถึงเงินกูย้ืมจาก
สถาบันการเงิน ดังนั้ นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าค่าใช้จ่ายส่วนดอกเบ้ียจะเป็นค่าใช้จ่ายรายการสําคญัของบริษัท
เช่นเดียวกบับริษทัอ่ืนๆท่ีทาํธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์หากอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ม
ไดรั้บผลกระทบในทางลบ 

นอกจากน้ีความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียยงัมีผลกระทบต่อบริษทัผา่นทางอุปสงคข์องลูกคา้ ในกรณีท่ี
ดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึนลูกคา้จะชะลอการซ้ือลง เน่ืองจากตน้ทุนการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องลูกคา้สูงข้ึน ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั  
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11.4.3     ความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง  

บริษทัดาํเนินการก่อสร้างโดยการวา่จา้งผูรั้บเหมาจากภายนอกซ่ึงจาํนวนผูรั้บเหมาข้ึนอยูก่บัขนาดของแต่ละ
โครงการ  ในกรณีท่ีผูรั้บเหมาส่งมอบงานล่าช้า หรือผูรั้บเหมาส่งมอบงานท่ีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษทั บริษทัอาจไม่สามารถควบคุมตน้ทุนไดแ้ละส่งผลกระทบส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานของ
บริษทั  

อยา่งไรกดี็ บริษทัมีนโยบายวา่จา้งผูรั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง โดยในการ
คดัเลือกผูรั้บเหมา บริษทัจะพิจารณาความสามารถของผูรั้บเหมาโดยดูจากผลงานในอดีต นอกจากน้ีบริษทัยงัมี
นโยบายชาํระเงินค่าก่อสร้างใหแ้ก่ผูรั้บเหมาเป็นงวดตามงานท่ีแลว้เสร็จจริงและตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาการก่อสร้าง 
โดยท่ีควบคุมให้ไม่มีการเบิกงวดงานเกินกวา่ปริมาณงานท่ีแลว้เสร็จ นอกจากน้ีบริษทัยงัมี ผูค้วบคุมงานก่อสร้างของ
บริษทั เขา้ไปตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพ่ือให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของผูรั้บเหมาแต่ละรายอยา่งต่อเน่ือง จึง
ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาก่อสร้าง ควบคุมตน้ทุน และคุณภาพของงานได ้

11.4.4      ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 

ในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายนั้น ราคาวสัดุก่อสร้างเป็นตน้ทุนหลกัท่ีสาํคญั โดยในช่วง
ท่ีผ่านมาราคาวสัดุก่อสร้างมีการปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีความตอ้งการวสัดุก่อสร้างท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ประกอบกบัความผนัผวนของราคานํ้ ามนั และสินคา้โภคภณัฑ์ต่างๆ ท่ีปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งการ
เพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการนั้นอาจจะทาํใหก้ารประมาณการตน้ทุนและการกาํหนดราคามีความผิดพลาด 
อนัจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตได ้
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12.   ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 
       - ไม่มี - 



  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555    

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 1 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ

รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นางสาวสุนนัทา เตชะธโนปจยั เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวสุนนัทา เตชะธโนปจยั กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
  ช่ือ        ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

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

2. นายทรงวธุ เวชชานุเคราะห์                     กรรมการ                      ............................................................... 

 
ผูรั้บมอบอาํนาจ 
  ช่ือ        ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสุนนัทา เตชะธโนปจยั          ผูอ้าํนวยการ สายงานปฏิบติัการ     ............................................................... 



 
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555    

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

 

1. รายละเอยีดคณะกรรมการและผู้บริหาร 
1.1 รายละเอยีดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์
 ประธานกรรมการ  
 

66 - ประกาศนียบตัรผูบ้ริหาร
ระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาด
ทุน รุ่นที่ 14/2555 
  - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 63/2550  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร
ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที่ 14/2555 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

-  ปริญญาเอก ประวตัิศาสตร์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
Michigan State University, USA 

-  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
Humanities จาก Schiller 
International University 

-  ปริญญาโท ประวตัิศาสตร์ 
Michigan State University, USA 

-  ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 
 
 
 
 
 

8 ตุลาคม 2555 
- ปัจจุบนั 

2552 – ปัจจุบนั 
 

2549 - 2552 
2550 - ปัจจุบนั 

 
2553 - ปัจจุบนั 

 
2550 - ปัจจุบนั 

2551 - 2552 
2549 - 2550 
2549 - 2551 

 
2546 - 2549 

 
 
 

กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร และ
เอกอคัรราชทูต  ณ กรุงดบัลิน 
สาธารณรัฐไอร์แลนด ์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํก ัด (มหาชน) 
 
บริษทั สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน่ เอน็เตอร์
ไพร์ซ จาํกดั 
หอการคา้องักฤษ 
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั อุตสาหกรรมพรมไทย จาํกดั 
(มหาชน) 
กระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

2. 
 

นายสดาวธุ  เตชะอุบล 
 รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

60 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

-  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  Honorable Degree (Business 
Administration), Kensington 

ไม่มี บิดาของนายเบน 
เตชะอุบล 

2553 – ปัจจุบนั 
 

2549 – ปัจจุบนั 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 

2552 - ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 

 

รองประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี 
จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั แกรนด ์แอสเซ็ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิ
เดน้ซ์ จาํกดั 



 
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555    

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

 

ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นายสดาวธุ  เตชะอุบล 
(ต่อ) 
 
 
 
 

University, California, USA. 
-  ประกาศนียบตัร Commerce 
Davis School, Brighton, UK 

 

2551 – ปัจจุบนั 
 

2551 – ปัจจุบนั 
 

2547 – ปัจจุบนั 
 

2549 – ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
255 3- ปัจจุบนั 
255 3- ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
นายกสมาคม 

บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ 
จาํกดั  
บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท 
โฮเตล็ จาํกดั 
บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป  
จาํกดั 
บริษทั บา้นไร่เตชะอุบล จาํกดั 
บริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั 
บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั แบงคอ็ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 
บริษทั ซิงเสียนเยอะเป้า จาํกดั 
สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมไทย 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายศุภกร พลกลุ 
 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 

 

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

   Role of The Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมาย
มหาชน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ไม่มี ไม่มี 2549 – ปัจจุบนั 
 

2549 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2544 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 

 
2540 - ปัจจุบนั 
2540 - ปัจจุบนั 
2532 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
2539 - ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

2552 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและอุปนายก 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
บริษทัไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จาํกดั 
สมาคมอสัสัมชญั (สมาคมศิษย์
เก่าอสัสัมชญั) 
บริษทั เค สปอร์ต เวิลด ์วายด ์จาํกดั 
บริษทั สวนปาลม์ฟาร์มนก จาํกดั 
บริษทั ไทยเน็กซ์ จาํกดั 
บริษทั บา้นเกาะริมนํ้ า จาํกดั 
บริษทั รีเลติ้ง บิสซิเนส จาํกดั 
บริษทั มาคอ บรีดดิ้ง แอนด ์รีเสิร์ซ เซ็น
เตอร์ จาํกดั 
บริษทั โปรเกรสซีฟ วิชัน่ จาํกดั 
บริษทั มาสตีฟ เคนเนิล จาํกดั 
บริษทั เอซี. ซีเนียร์ จาํกดั 
บริษทั ไฟท ์ฟอร์ เฮลท ์จาํกดั 
 



 
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555    

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

 

ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

4. พล.ต.ต.วีรพงษ ์ชื่นภกัดี 
 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 
 กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 -   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 86/2553 

    Role of The Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์  

-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 
 

ไม่มี ไม่มี 2552- ปัจจุบนั 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 

2554 - 2555 
 
 

2554 – ปัจจุบนั 
 

2554 –ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
 

2553 - 2554 
 
 

2552 - 2553 
 
 

2551 - 2552     
 
 

2551- 2551       

กรรมการอิสระ 
 
รองผูบ้ญัชาการ สาํนกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการตาํรวจ 
รองผูบ้ญัชาการ สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ ผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจภูธร
ภาค 8 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย และการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
รองผูบ้ญัชาการ สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ ผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจภูธร
ภาค 1 
รองผูบ้ญัชาการ สาํนกังาน
งบประมาณและการเงิน สาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ 
รองผูบ้ญัชาการ ประจาํ 
สาํนกังานผูบ้ญัชาการตาํรวจ
แห่งชาติ     
ผูบ้งัคบัการ ตาํรวจภูธรจงัหวดั
สระบุรี             

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 
 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จาํกดั  
(มหาชน) 
บริษทั ปอแกว้ วิศวกรรม จาํกดั 
บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ฟูสิน อุตสาหกรรมการเหมืองแร่ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ      
 
 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                         
 
 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 
 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                       
            

5. นายชู เฟ็ง เช 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

 
 

45 - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 123/2552 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

ไม่มี ไม่มี 
 
 
 

2552 - ปัจจุบนั 
 

2553 - ปัจจุบนั 
 

2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั  คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั  คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั มาร์จินอล จาํกดั 



 
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555    

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

 

ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

6. นายกวินธร อตัถากร 
 กรรมการอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 123/2552 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)   

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

ไม่มี ไม่มี 2552 – ปัจจุบนั 
 

2549 - 2553 
2550 - 2551 

2545 - ปัจจุบนั 
2542 - ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการอิสระ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการ รองประธาน  
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั โอโซน เทคโนโลย ีจาํกดั 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
บริษทั อาร์ทลิงค ์จาํกดั 
มูลนิธิศาสตราจารยบ์ุญชนะ – ท่านผูห้ญิง
แส อตัถากร เพื่อการศึกษาและวิจยั 
 
 

7. นายเบน เตชะอุบล 
 กรรมการ 
 กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 
 ประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 123/2552  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)   

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(MBA), สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี ดา้นกฎหมาย (LLB), 
University of New South Wales, 
ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

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

18.56 บุตรของ 
นายสดาวธุ   
เตชะอุบล 

2552 – ปัจจุบนั 
 
2551 – 2553 
 
2551 - 2553 
 
2551 – 2553 
 
2551 – 2553 
 
2549 - 2553 
 
2549 – 2553 
2549 - 2553 
2549 – 2553 
 
2548 - 2553 
2548 - 2553 
2548 - 2553 
2548 - 2553 

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

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  เอม็ เอฟ 
ซี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์เรสซิ
เดน้ซ์ จาํกดั 
บริษทั แลนดม์าร์ค วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ 
จาํกดั  
บริษทั แลนดม์าร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท 
โฮเตล็ จาํกดั 
บริษทั ควอนทั้ม มินเนอรัลส์ แอนด ์รีซอส 
เซสส์ จาํกดั 
บริษทั บา้นไร่เตชะอุบล จาํกดั 
บริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จาํกดั 
บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป 
จาํกดั 
บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั เอเซีย โซน เวนเจอร์ จาํกดั 
บริษทั แบงคอ็ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั 
บริษทั อีดีพี เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั  



 
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555    

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

 

ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

8. นายจิรศกัดิ์  ผอ่งหทยักลุ 
 กรรมการ 

42 -   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 89/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

8.84 ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั 
 กรรมการ 
 
 
 
 

49 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 59/2549  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
(สาขาการบริหารจดัการ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

-  หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-
การคลงั รุ่นที่ 1 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

-  หลกัสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับ
นกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 9 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

1.02 ไม่มี 2549 – ปัจจุบนั 
 

2549 - 2553 
 

2549 - ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

2552 - ปัจจุบนั 
2554 – 

กมุภาพนัธ์ 
2555 

2552 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการ  
 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
กงสุลกิตติมศกัดิ์ สาธารณรัฐซูรินา
เม ณ ประเทศไทย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ต่างประเทศ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการ
องคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
วฒุิสภา 
 
สภาผูแ้ทนราษฏร 
 
สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์าร
มหาชน) สรอ. 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ดรากอ้น เทรด จาํกดั 
บริษทั ดรากอ้น เพาเวอร์ จาํกดั 
บริษทั สโตนวนั จาํกดั 
บริษัท ราชบรุี เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากดั 

10. นายทรงวธุ  
เวชชานุเคราะห์  
 กรรมการและ

เลขานุการบริษทั  
 
 

47 - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น  55/2549  
Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 89/2550 
Financial Statement for Directors 

ไม่มี ไม่มี 2549 - ปัจจุบนั 
 

2549 - 2552 
2549 - ปัจจุบนั 

2552 - 2554 
2552 - ปัจจุบนั 

กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั  คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั  ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
บริษทั ทรานสวนั จาํกดั 
บริษทั ดรากอ้น เพาเวอร์ จาํกดั 



 
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555    

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

 

ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นายทรงวธุ 
เวชชานุเคราะห์ (ต่อ) 

(FSD) รุ่นที่ 4/2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)   

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2553 - 2555 
2550 - 2551 

2551 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

บริษทั โมบิซายน ์จาํกดั 
บริษทั วนัเน็ต จาํกดั 
บริษทั ไพลิน แอสเซท จาํกดั 
บริษทั สโตนวนั จาํกดั 
บริษทั ราชบุรี เอน็เตอร์ไพร้ส์ จาํกดั 

11. นายธิติพทัธ์ 
อดิลกัษณ์ธราดล 
 กรรมการผูจ้ดัการ สาย

งานโครงการ 
 

45 - Master of Construction Managemen
Washington University, USA 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่อง 
 กล คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์              

ไม่มี ไม่มี 2554- ปัจจุบนั 
 

2550-2554      
2549-2550       

 

กรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการ 
 
Head of Condominium                      
Director Store                                    
Business Development 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
Ananda Development Co., Ltd  
Starbucks Coffee (Thailand) Co., Ltd.  
 

12. นายดาํรงชยั  
กิตติประภสัร์ 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานปฏิบตัิการ 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีการเงิน 
 
 
 

45 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 59/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)   

-  MBA, St.Louis University, 
Missouri, USA 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2550 - ปัจจุบนั 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2550 – 2552 
 

2551 - 2552 
2550 - 2552 
2540 - 2555 
2540 - 2555 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
ปฏิบตัิการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
บญัชีการเงิน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ดรากอ้น เพาเวอร์ จาํกดั 
บริษทั วนัเน็ต  จาํกดั 
บริษทั พฒันาอจัฉริยะ  จาํกดั 
บริษทั สู่อจัฉริยะ จาํกดั  

13. นางสาวจริยกรณ์  
โสดาธนัยพฒัน์ 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานโครงการ 

54 - ปริญญาตรีบริการหารจดัการ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ไมม่ี ไมม่ี ปัจจบุนั 
 

2550-2555 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงาน
โครงการ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จํากดั
(มหาชน) 

14. นางสาว Jaelle Ang  
Ker Tjia 
 ผูอ้าํนวยการสายงาน

กลยทุธ์องคก์ร 

32 -  ปริญญาโท สาขา MBA Imperial 
College London 

-  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
University College London 

ไม่มี ไม่มี 2553 – ปัจจุบนั 
 

2552 
2548 - 2551 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
Business development 
Strategy, Merger & Acquisitions 

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
(มหาชน) 
Credit Suisse 
Citigroup 

15. นางสาวสนุนัทา  
เตชะธโนปจยั 
 ผู้ อํานวยการสายงาน

ปฏิบตัิการ 

37 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 ไมม่ี ปัจจบุนั 
 

2544-2549 

ผู้ อํานวยการสายงานปฏิบตัิการ 
 
นิติกรอาวโุส 

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั  
(มหาชน) 
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1.2 รายละเอยีดคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั เอ-โฮสต์ จํากดั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 

ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจเรรัฐ ปิงคลาศยั 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 

49 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 59/2549  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
(สาขาการบริหารจดัการ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

-  หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-
การคลงั รุ่นที่ 1 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

-  หลกัสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับ
นกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 9 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

1.02 ไม่มี ปัจจุบนั 
 

2549 - 2553 
2549 - ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
2552 - ปัจจุบนั 

2554 - 2555 
2552 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 

กรรมการ  
 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
กงสุลกิตติมศกัดิ์ สาธารณรัฐซูรินา
เม ณ ประเทศไทย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ต่างประเทศ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการ
องคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 
 
 
วฒุิสภา 
 
สภาผูแ้ทนราษฎร 
 
สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์าร
มหาชน) สรอ. 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ดรากอ้น เทรด จาํกดั 
บริษทั ดรากอ้น เพาเวอร์ จาํกดั 
บริษทั สโตนวนั จาํกดั 
บริษทั ราชบุรี เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศุภกร พลกลุ 
 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   Role of The Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมาย
มหาชน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 

2549 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2544 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 

 
2540 - ปัจจุบนั 
2540 - ปัจจุบนั 
2532 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและอุปนายก 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จาํกดั 
สมาคมอสัสัมชญั (สมาคมศิษย์
เก่าอสัสัมชญั) 
บริษทั เค สปอร์ต เวิลด ์วายด ์จาํกดั 
บริษทั สวนปาลม์ฟาร์มนก จาํกดั 
บริษทั ไทยเน็กซ์ จาํกดั 
บริษทั บา้นเกาะริมนํ้ า จาํกดั 
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ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

 
 
 
 
 

 

นายศุภกร พลกลุ (ต่อ) 
 
 

 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

2539 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

2552 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั รีเลติ้ง บิสซิเนส จาํกดั 
บริษทั มาคอ บรีดดิ้ง แอนด ์รีเสิร์ซ เซ็น
เตอร์ จาํกดั 
บริษทั โปรเกรสซีฟ วิชัน่ จาํกดั 
บริษทั มาสตีฟ เคนเนิล จาํกดั 
บริษทั เอซี. ซีเนียร์ จาํกดั 
บริษทั ไฟท ์ฟอร์ เฮลท ์จาํกดั 

3. นายวิเศษ ภานุทตั 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการอิสระ 
 

69 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 29/2547 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 67/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2549 -ปัจจุบนั 
 

2549 – 2553 
 

2550 – 2551 
 

2547 – 2554 
2547 –2554 

2546 -ปัจจุบนั 
 

2542 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
บริษทั ดรากอ้น วนั (มหาชน)  
 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ประสิทธิ์พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3  
บริษทั สยามเจเนอรัล แฟคตอริ่ง จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

4. นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

63 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 37/2548 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 115/2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  Bachelor of Fine and Applied 
Arts, University College, 
Northeastern University,USA 

ไม่มี ไม่มี 2551 - ปัจจุบนั 
 

2549 - 2552 
 

2539 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
 
 

 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั 
บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ทิพยสมบตัิ จาํกดั 
 

5. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชยัสุข 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 

49 -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 62/2550 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไม่มี ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั 
2549 – 2550 

2551 - ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอบีซีเอส จาํกดั  
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ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชยัสุข 
(ต่อ) 

ไทย (IOD) 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอวิชัน่ จาํกดั 

6. นายทรงวธุ  
เวชชานุเคราะห์  
 กรรมการ  

47 - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น  55/2549  
Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 89/2550 
Financial Statement for Directors 
(FSD) รุ่นที่ 4/2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)   

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 

2549 – 2552 
2549 - ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 

2553 - 2555 

กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
บริษทั ทรานสวนั จาํกดั 
บริษทั ดรากอ้น เพาเวอร์ จาํกดั 
บริษทั ไพลิน แอสเซท จาํกดั 
บริษทั สโตนวนั จาํกดั 
บริษทั ราชบุรี เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั 
บริษทั โมบิซายน์ จาํกดั 

7. นายจรูญรัฐ ปิงคลาศยั 
 ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
 

41 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ไม่มี นอ้งชายของนาย
จเรรัฐ ปิงคลาศยั 

2555- ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 

8. นางสาวกนกวรรณ  
หะลีห์รัตนวฒันา 
 ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ     

40 ปริญญาโท การจดัการทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
2551 - 2554 

 
 

2543 -  2551 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด ส่วน
งาน Channel Marketing and 
Services     
Assistant Marketing Director 
Account Manager 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 

9. นายสุชยั เยน็ฤดี 
 ผูอ้าํนวยการอาวโุส

ฝ่าย Academy & 
NOE Project 

 
 

48 ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร์, AIT 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2544 - 2554 

 
2551 - 2554 
ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่าย Academy 
& NOE Project 
ผูอ้าํนวยการ ฝ่าย The Academy of 
Advanced Solutions 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
บริษทั เอบีซีเอส จาํกดั 
บริษทั เอวิชัน่ จาํกดั 
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ลาํดบั 
ที่ 

ชื่อ - สกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สูงสุด 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

10. นายประสงค ์
เอื้อสุริยนนัท ์
 ผูอ้าํนวยการฝ่าย  

50 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
2548 - 2555 

 
2546 - 2548 
544 - 2546 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย Hosting and 
Outsourcing  
Marketing Director 
Assistant Marketing Director 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 

11. นายมนตรี สันติไชยกุล 
 ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บริการ System 
Services 

47 MSEE in Electrical and Computer 
Engineering, Michigan State 
University 

0.00 ไม่มี 2552 - ปัจจุบนั 
 

2549 - 2552 
2543 - 2549 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการ System 
Services  
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ 
ผูจ้ดัการ 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 

12. นายวสันต ์วชัรภิญโญ 
   ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

  บริการ 

48 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท Texas at Arlington, 
USA 

ไม่มี ไม่มี 2549-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการ บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
 

13. นางสาวสุพิชนนัทน์   
วงสิน   
 ผูช้่วยอาํนวยการฝ่าย

บญัชีและธุรการ 

39 ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั ผูช้่วยอาํนวยการฝ่ายบญัชีและ
ธุรการ 

บริษทั เอ-โฮสต ์จาํกดั 
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ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทที่เกีย่วข้องของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทย่อย 

บจ. เอ-โฮสต์ บจ. เอวชิั่น บจ. เอบีซีเอส 
1. นายวกิรม  คุม้ไพโรจน ์ D    
2. นายสดาวธุ  เตชะอุบล  VD    
3. นายจเรรัฐ  ปิงคลาศยั  d D   
4. นายเบน  เตชะอุบล d, MD    
5. นายจิรศกัดิ์  ผอ่งหทยักลุ  d    
6. นายกวนิธร  อตัถากร  d    
7. นายทรงวธุ  เวชชานุเคราะห์ d d   
8. นายศุภกร  พลกลุ  A, ID A   
9. นายชู เฟ็ง เช  a, ID    
10. พล.ต.ต. วรีพงษ ์ ชื่นภกัดี  a, ID    
11. นายธิติพทัธ์ อดิลกัษณ์ธราดล x    
12. นางสาวจริยกรณ์ โสดาธนัยพฒัน์ x    
13. นายดาํรงชยั  กิตติประภสัร์ x    
14. Miss Jaelle Ang Ker Tjia x    
15. นางสาวสุนนัทา เตชะธโนปจยั x    
16. นายวเิศษ ภานุทตั  a   
17. นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์  a   
18. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งใจสุข  d, MD d D 
19. นายจรูญรัฐ ปิงคลาศยั  x   
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รายชื่อ บริษัท 
บริษัทย่อย 

บจ. เอ-โฮสต์ บจ. เอวชิั่น บจ. เอบีซีเอส 
20. นางสาวกนกวรรณ หะลีห์รัตนวฒันา  x   
21. นายประสงค ์เอื้อสุริยนนัท ์  x   
22. นายสุชยั เยน็ฤดี  x d  
23. นายมนตรี สนัติไชยกลุ  x   
24. นายวสนัต ์วชัรภิญโญ  x   
25. นางสาวสุพิชญนนัทน ์วงสิน  x   
26. นางสาวศิริพร พิพฒัน์พงษพ์นัธ์   d, MD  
27. นางสาวกนกพร พตัตานิชานนท ์   x  
28. นายฐิติพฒัน์ ชุนกมัปนาท   x  
29. นายวชิยั วงศจ์ริยกลุ    d, MD 
30. นายชยัณรงค ์ลิ้มเพียรชอบ    d 

 

หมายเหตุ D = ประธานกรรมการ  VD = รองประธานกรรมการ d = กรรมการ   ID = กรรมการอิสระ  
  A = ประธานกรรมการตรวจสอบ   a = กรรมการตรวจสอบ  MD = กรรมการผูจ้ดัการ    x = ผูบ้ริหาร 
 

 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป  ดีเวลลอปเมนท์  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายศภุกร พลกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต.วีร
พงษ์ ช่ืนภักดี และนายชู เฟ็ง เช เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
หลายด้าน ทัง้ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารองค์กร และด้านกฎหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าท่ีและแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ มีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานให้บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย ซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดและ
แนวทางปฏิบตัิท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะในวาระตา่งๆ สรุปได้ ดงันี ้

 การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาํปี 
2555 ร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผู้สอบบญัชี เห็นว่า งบการเงินของบริษัทจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชี และถกูต้องตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินเป็นไปอยา่ง
ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลาเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ ใช้งบการเงิน โดยได้เชิญผู้สอบบญัชี
เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ เพ่ือสอบถามถึงประเด็นหรือข้อสงัเกตท่ีผู้ สอบบัญชีพบจากการสอบบัญชี 
พร้อมทัง้ชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม เพ่ือขจดัข้อสงสยัของผู้สอบบญัชี ก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตอ่งบการเงิน 

 การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการบริหาร
ความเส่ียงท่ีรัดกุม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระสําคญั  

 การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่า การทํารายการดงักล่าวเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผล มีเง่ือนไขตา่งๆ ตามปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท รวมถงึการ
เปิดเผยรายการ เป็นไปอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ  

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล
ให้มีการปฏิบตัิโดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท และหากมีรายการท่ีต้องได้รับความเห็นจาก



คณะกรรมการตรวจสอบ มีการนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและให้
ความเห็นทกุครัง้ 

 การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานเป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบซึง่ได้ระบไุว้ในกฎ
บตัรของสํานกัตรวจสอบภายใน และได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบประจําปี 2555 เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงให้มีการติดตาม
แก้ไขประเด็นท่ีมีนยัสําคญัตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ซึง่จดัทําขึน้บนพืน้ฐานการประเมินการควบคมุภายในและตาม
ฐานความเส่ียงของบริษัท โดยคํานึงถึงการจัดสรรกําลงัคนอย่างเพียงพอเหมาะสมกับแผนงานท่ี
อนมุตัิ 

 การพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบ
บญัชี โดยเลือก บริษัท สหการสอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2556 ซึง่ผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ เป็นผู้ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท และไม่มี
สว่นได้เสียกบับริษัท นอกเหนือจากงานสอบบญัชีท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเหมาะสม เป็นไป
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี รวมทัง้ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผล 

และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ-โฮสต์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทแกน มีความเห็นว่า ในปีท่ีผ่าน
มา บริษัทมีการจดัทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการ
เปิดเผยข้อมลูและรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างชดัเจนเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นอกจากนี ้ได้มีการจดัตัง้สํานกัตรวจสอบภายในขึน้ในบริษัท เพ่ือ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทและบริษัทแกนถือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สําหรับงบการเงินรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จดัทําขึน้อย่างถูกต้องตามท่ีควร มีการเปิดเผย
ข้อมลูเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และถกูต้องตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 
 
 (นายศภุกร  พลกลุ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 


	INDEX
	1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7
	1.8
	1.9
	1.10
	1.11
	1.12
	2
	enc01
	enc02
	enc03

