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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ในช่วงเวลาเดยีวกนันีเ้มือ่ปีทีแ่ล้ว ทุกคนมีความเข้าใจยงัไม่แจ่มชัดเก่ียวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
(โควิด-19) และผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมท้ังประเทศไทยอย่างมหาศาล ปี 2563 

ที่ผ่านมาจึงเป็นปีที่ท้าทายส�าหรับทุกภาคธุรกิจทั้งในแง่ของการด�าเนินงานบริหารและการจัดการวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ส�าหรบั บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั เอง กไ็ด้รบัผลกระทบกบัวกิฤตเหล่านี ้แต่เรายงัคงสามารถบรรลเุป้าหมาย 
ได้ในหลายๆ ด้าน

ในภาคธุรกจิท่ีอยูอ่าศยัของเรา มผีูส้นใจในโครงการโฟร์ซซีัน่ส์ไพรเวทเรสซเิดนเซสมากขึน้ตามล�าดบั เนือ่งจากเหน็ว่าเป็น 
โครงการทีอ่ยู่อาศยัชัน้น�าในประเทศไทยโดยสมบรูณ์แบบ ด้วยท�าเลทีต่ัง้ การบรกิาร และการออกแบบทีดี่ท�าให้ผูท่ี้เข้ามา
อยูมี่ความสขุอย่างแท้จริงกบัการท่ีได้เริม่ใช้ชวีติริมน�า้ทีด่ี

ส่วนภาคธรุกจิโรงแรมของเรา ถงึแม้เราจ�าเป็นต้องเลือ่นการเปิดโรงแรมของเราเนือ่งจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ในท่ีสดุ 
เรากส็ามารถเปิดโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ได้ เพือ่ให้บรกิารอย่างเป็นทางการทัง้ในด้านห้องพกัและภตัตาคาร ในเดือนตลุาคม 
ตามด้วยโรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ รมิแม่น�า้เจ้าพระยา ในเดอืนธันวาคม 2563 การตอบรบัของทัง้สองโรงแรมเป็นไปในเชงิบวก
อย่างท่วมท้น ท�าให้ทัง้สองโรงแรมกลายเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมอย่างรวดเร็ว แม้จะมีโควดิ-19 ระลอกสองด้วย 
การทีท่ัง้สองโรงแรมได้รบัการยอมรบัจากผูค้น ท�าให้โรงแรมทัง้สองสามารถด�าเนนิงานด้านอาหารและเครือ่งดืม่ได้อย่างต่อเนือ่ง 
ในตลาดระดบัหร ูซึง่เป็นการส่งสญัญาณทีด่สี�าหรบัการรับรูร้ายได้ในระยะยาวต่อไป

เช่นเดยีวกับเม่ือห้าปีทีแ่ล้วทีโ่รงแรมทัง้สองแห่งของเราเป็นโครงการน�าร่องในภาคธุรกจิโรงแรมและการบรกิาร ในปี 2564 
เราจะมุง่เน้นไปทีก่ารบกุเบิกในภาคการศกึษา ซึง่หลงัจากทีก่ารก่อสร้างโครงการโรงเรยีนนานาชาติต้องล่าช้าลง เนือ่งจาก
สถานการณ์โควิด-19 เรามุ่งทีจ่ะเริม่ก่อสร้างในปีนี ้นอกจากนี ้เรายงัม ีโอวงิค์ดนี ฮอล ซึง่เป็นโรงเรยีนในไบรตัน สหราชอาณาจกัร 
เราได้ประสบความส�าเรจ็ในการเจรจาเรือ่งการครอบครองพืน้ทีว่่างและได้วางแผนการพฒันาข้ืนใหม่ รวมถึงการอพัเกรด 
ทีจ่�าเป็นเพือ่ทีจ่ะเปิดท�าการในปี 2565 ด้วยสถานทีต้ั่งของโรงเรยีนนีเ้องท�าให้เราได้รบัข้อเสนอมากมายในเร่ืองของการบรหิาร
และจัดการโรงเรยีน ซึง่เราคาดว่าจะได้ข้อสรปุในไม่กีเ่ดอืนข้างหน้า

ถงึแม้สถานการณ์โควดิ-19 จะมสีญัญาณดีขึน้ท้ังภายใน และ ต่างประเทศ แต่ผลกระทบของโควดิ-19 จะยงัคงอยูใ่นช่วงทีเ่หลอื 
ของปี 2564 ดงันัน้ เพือ่ลดภาระทางการเงินของทางบรษิทัฯ คณะกรรมการฯจงึเสนอการขายหุน้ของทัง้สองโรงแรม  
ซึง่ข้อเสนอนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจากผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ ทัง้นี ้ คณะกรรมการฯได้รบัการอนมัุติในการขายหุน้ของท้ังสอง
โรงแรมเมือ่เดือนมกราคม 2564 ทีผ่่านมา การเปลีย่นโครงสร้างทางการเงินนี ้ส่งผลให้มกีารลดลงอย่างมีนัยส�าคญัของ
หนีใ้นสกลุเงนิสหรฐัของเรา ซึง่หมายความว่าความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศของบรษิทัฯและค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ของบรษิทัฯจะลดลงอย่างมาก นอกจากนี ้เมือ่ภาระต่างๆลดลงแล้ว ทางบรษิทัฯจะสามารถมุ่งเน้นการบรหิารไปท่ี  
โฟร์ซีซัน่ ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ และโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตของเรา ได้แก่ โครงการในฉะเชงิเทรา โรงเรียนนานาชาติ
พระราม 3 โครงการทีพ่กัอาศยัพระราม 3 และโอวงิค์ดนี ฮอล ได้อย่างมีประสทิธิภาพ

ในนามของคณะกรรมการฯ เราขอแสดงความขอบคุณต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท�าให้ปีที่ผ่านมาของเราผ่านไปได้ด้วยดี  
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาด หลายธุรกิจไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบทั้งหมดได้เลย  
อย่างไรก็ตาม บรษิทั คันทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั ได้พสิจูน์แล้วว่าเราแขง็แกร่งและมคีวามยดืหยุน่เพยีงพอทีจ่ะก้าวข้าม 
ความท้าทายต่างๆ ได้ ซึง่เรามัน่ใจว่า ปี 2564 จะเป็นปีทีด่กีว่าเดมิอย่างแน่นอน

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

เบน เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญเปรียบเทียบปี 2560 ถึง 2563

รายได้รวม
(ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563

1,108
944

370

3,811

2560 2561 2562 2563

หนี้สินรวม
(ล้านบาท)

10,868

19,174

23,910
22,271

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

2560 2561 2562 2563

1.8

3.7

4.7 4.8

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563

16,782

24,401

28,953
26,912

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี
(ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563

(434)(464)(193) (406)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน
(ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563

15 (213) 57

1,068

ข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 2562 2563

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม   16,782   24,401 28,953 26,912

หนี้สินรวม  10,868  19,174 23,910 22,271

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม    5,914    5,227 5,043 4,641

ผลการด�าเนินงาน

รายได้รวม    1,108    370 944 3,811

รายได้จากการขายห้องชุด     909     244 412 3,263

ต้นทุนการขายห้องชุด     544    147 181 1,960

ก�าไรขั้นต้น     365     97 231 1,703

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน 15     (213) 57 1,068

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี       (193)     (464) (434) (406)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)     40.1     39.8 56.0 52.0

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)      0.7      0.6 0.61 0.56

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)      1.8      3.7 4.7 4.8

อตัราส่วนหนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)      1.4      2.8 3.2 3.4

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)     (3.3) (9.7) (8.3) (8.4)
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ภาพรวมที่เกิดขึ้นในปี 2563 

ภาพรวมท่ีเกิดขึ้นในปี 2562

กันยายน

กลุ่มนักข่าวได้เข้าสัมผัสประสบการณ์ใหม่
ที่เจ้าพระยา เอสเตท ก่อนใคร

CGD เตรียมเปิดตัวสองโรงแรม – โรงแรม
คาเพลลา กรุงเทพ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่น 
กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา - สวนกระแส
เศรษฐกจิ พร้อมพากลุม่นกัข่าวเยีย่มชมทัง้สอง
โรงแรม ตอกย�า้ความเชือ่มัน่ของลกูค้าทีม่ต่ีอ
แบรนด์โรงแรมชั้นน�าระดับโลกรวมถึง  
โครงการโฟร์ซีซั่น ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ที่
สร้างเสรจ็และเร่ิมโอนกรรมสทิธิต้ั์งแต่ต้นปี

ตุลาคม

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ  
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

โรงแรมคาเพลลา แห่งแรกในประเทศไทย ได้เปิด
ตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ
แบรนด์โรงแรมที่ได้รับรางวัลระดับโลกด้านการ
รังสรรค์ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แท้จริง
ส�าหรับแขกผู้เข้าพัก และการบริการส่วนบุคคล
ที่สุดแห่งความเหนือระดับ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ธันวาคม

โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา
เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา  
เป ิ ด ให ้บ ริการอย ่ า ง เต็มรู ปแบบเมื่ อ วั นที่  
18 ธันวาคม 2563 พร้อมสร้างประสบการณ์ 
ริมแม่น�้า แบบรีสอร์ทในตัวเมืองอย่างสงบเงียบ
อย่างคาดไม่ถึง ซึ่งส่งผลให้โครงการทั้งหมดใน 
เจ้าพระยา เอสเตท เสร็จอย่างสมบูรณ์

ธันวาคม

CGD ปรบักลยทุธ์สร้างความม่ันคงทางการเงนิ

CGD ปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดย 
มุ่งเป้าลดภาระหนี้และดอกเบี้ย โดยการขายหุ้น
โรงแรมให้กบับรษัิท ผาแดงอินดสัทรี จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ PDI ซึ่งแผนการเงินในครั้งน้ีจะเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในระยะยาว และการลงทุนใน
อนาคตได้อย่างมั่นคง 
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คณะกรรมการบริษัท

01 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

01 02

05

03

04

02 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
• รองประธานกรรมการ

03 นายเบน เตชะอุบล
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
• กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

04  นายศุภกร พลกุล
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

05  พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

06

06 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
• กรรมการอิสระ
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07

07   นายชู เฟ็ง เช
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ

1110

08

12

09

10 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
• กรรมการอิสระ

09 นายกวินธร อัตถากร
• กรรมการอิสระ

09 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล
• กรรมการ

11 นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย
• กรรมการ

12 นายยู ซิง ซี
• กรรมการ
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(Under Development)

(Under Development)

(Under Development)

กลยุทธ์ทางธุรกิจ
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กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ตั้งเป้าในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของบริษัท
ให้สมดลุกนัท้ังในฝ่ังของการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และฝ่ังการลงทนุ เพือ่สร้างความยัง่ยนืในการเตบิโต
ในระยะยาวจากสินทรัพย์เพื่อขายและสินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

15รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สินทรัพย์เพื่อขาย

การพัฒนาโครงการใหม่และการลงทุนเข้าซื้อกิจการอ่ืนๆ  
เพื่อถอนทุนคืนและสร้างรายได้มูลค่าสูงให้บริษัท ได้อย่าง
รวดเร็ว

สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากการจัดการสินทรัพย์ใน 
หลากหลายอตุสาหกรรม เช่น กลุม่ธรุกจิโรงแรม และภาคการศกึษา 
เป็นกลยุทธ์ทีส่�าคญัทีท่�าให้หลกัทรัพย์ของบริษทัมีความสมดุล
และยังเติบโตในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง
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โครงการเจ้าพระยา เอสเตท
ลักษณะธุรกิจ: โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (ที่พักอาศัยและโรงแรม) 
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ตั้งอยู่บนพื้นที่ท�าเลทองริมแม่น�้าแหล่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกรุงเทพฯ บน
พื้นที่ขนาด 14 เอเคอร์ (หรือ 35 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา) โครงการได้รวมท�าเลที่ดีที่สุดติดริมแม่น�้า
เจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม โดยมีพื้นที่ทางเดินติดริมแม่น�้ายาวตลอดโครงการ กว่า 350 เมตร

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์เพื่อขาย

ลักษณะธุรกิจ: อาคารที่พักอาศัย (ระดับ Super-luxury)
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โครงการน้ีถกูวางอยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมในเชงิยทุธศาสตร์ตัง้อยู่ใจกลางโครงการเจ้าพระยา เอสเตท และ 
เป็นอาคารทีพั่กอาศยัท่ีมคีวามโดดเด่นทีส่ดุ ตัวอาคารมีความสงูถึง 73 ช้ัน ถูกออกแบบมาเพือ่ทีจ่ะยกระดบั 
การใช้ชวีติและการพักอาศัยบริเวณริมแม่น�้าให้มีคุณภาพที่ดีเลิศยิ่งขึ้น การออกแบบดังกล่าวได้รับ 
แรงบันดาลใจจากการที่โครงการตั้งอยู่ในท�าเลติดแม่น�้าซึ่งมีทิวทัศน์อันงดงาม จากห้องที่อยู่ทั้งหมด
จ�านวน 366 ห้อง ผูพ้กัอาศยัสามารถมองเหน็ววิแม่น�า้และววิตวัเมอืงโดยรอบโดยไม่มอีะไรมาบดบงัสายตา 
นอกจากนี้ ผูพ้กัอาศยัยงัสามารถใช้บรกิารจากโรงแรมระดบัโลกทีส่องแห่งท่ีอยู่ภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ลกัษณะธรุกจิ: โรงแรม 
ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โรงแรมระดับ Super-luxury แห่งนี้มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและเป็นการให้นิยามใหม่กับประสบการณ์
แบบรีสอร์ทในตัวเมืองที่ให้ความสงบเงียบอย่างคาดไม่ถึง ตลอดจนการได้รับความพึงพอใจผ่านประสาทสัมผัส
หลายๆ ด้าน

พืน้ท่ีของโรงแรมครอบคลุมอาณาเขตมากกว่า 9 เอเคอร์ โดยมห้ีองพกัจ�านวนทัง้หมด 299 ห้อง และสิง่อ�านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลายไม่เหมอืนใคร รวมถึงการออกแบบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเข้ากับภูมิทัศน์ริมแม่น�้า
ตามธรรมชาตอิย่างน่ารืน่รมย์ ผูม้าพกัทีโ่รงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่น�า้เจ้าพระยา จะพบกบัสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

พื้นที่ของโรงแรมทั้งหมดได้รับการจัดวางและปรับแต่งอย่างพิเศษ มีสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียวมากมาย ให้ความ
รู้สึกและอารมณ์สงบ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันโดยถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยสระน�้าที่สวยงาม
และมีความสงบเงียบเป็นลักษณะเด่นนอกจากนี้เมื่อพิจารณาดูจากห้องพักหลากห้องที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
ตลอดจนภัตตาคารและห้องแกรนด์บอลรูมที่มีขนาดใหญ่อลังการและหรูหรา จุดเด่นที่สุดของโรงแรมแห่งนี้คือ
ทัศนียภาพของแม่น�า้ในมุมกว้าง

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ลกัษณะธรุกจิ: โรงแรม 
ทีต่ัง้โครงการ: กรงุเทพฯ ประเทศไทย

เครอืโรงแรมคาเพลลา (Capella Hotel Group) แบรนด์โรงแรมและรีสอร์ทระดบัโลก ซึง่มอียู่เพยีงไม่กีแ่ห่ง
ในจดุหมายปลายทางทีด่ท่ีีสดุในโลกเท่านัน้จะมาร่วมสร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ให้กบัถนน “เจริญกรุง” 
โดยจะเปิดประตโูรงแรมสดุหรูในเครอืฯ แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชือ่ “โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ” 
(Capella Bangkok) ณ รมิฝ่ังตะวนัออกของแม่น�า้เจ้าพระยา รสีอร์ทใจกลางเมืองแห่งนี ้ให้บริการห้องพกั
และวลิล่าท้ังสิน้ 101 ห้อง โดยทกุห้องถกูออกแบบให้สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของแม่น�า้เจ้าพระยา 
พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกทีท่นัสมยัและสมบูรณ์แบบ อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงแรมฯ คือห้องอาหาร 
ซกิเนเจอร์ทีร่่วมมอืกบัเชฟโด่งดังระดบัดาวมชิลนิ นอกจากนัน้ ผูเ้ข้าพกัยงัจะได้สมัผสักบัประสบการณ์ 
ท้องถิน่แบบเอ็กซ์คลซีูฟ ด้วยโปรแกรมทีส่ร้างสรรค์ขึน้เฉพาะโดยผู้ช่วยส่วนตวั Capella Personal Assistant 
ทีจ่ะรวมเอาเรือ่งราวของวถิชีวิีตชุมชนรมิแม่น�า้เจ้าพระยา มาสร้างความทรงจ�าทีน่่าประทบัใจนานเท่านาน

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์เพื่อขาย

ลักษณะธุรกิจ: ที่พักอาศัย  
ทีต้ั่งโครงการ: กรงุเทพฯ ประเทศไทย (อยูร่ะหว่างการพฒันา)

โครงการโพรวิแนนซ์ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 5 ไร่ 3 งาน 51.25 ตารางวา  
ติดกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม-พระราม3 เชื่อมต่อการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนในบริเวณ
ใกล้เคียง ห่างจากย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ เพียง 15 นาทีโดย 
รถยนต์ โครงการถูกออกแบบให้เตม็ไปด้วยเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น ผสมผสาน 
พื้นท่ีใช้สอยที่กว้างขวาง มาตรฐานความปลอดภัยและการใช้ชีวิตได้
อย่างมีระดับพร้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม พื้นที่ส่วนกลางและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ถูกเลือกสรรเป็นอย่างดีและออกแบบมา
ให้ผสานผู้พักอาศัยในทุกช่วงอายุได้อย่างไร้รอยต่อ โครงการก�าลังอยู่
ในระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะธุรกิจ: การศึกษา 
ทีต้ั่งโครงการ: กรงุเทพฯ ประเทศไทย (อยูร่ะหว่างการพฒันา)

โรงเรียนคอนคอร์เดยี กรงุเทพ  ถูกสร้างข้ึนบนทีด่นิกว่า 15 ไร่ 9 งาน 56.25 ตารางวาข้างเคยีงกบั
โครงการโพรวิแนนซ์ ตัวอาคารได้รับการออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้น�ามาตรฐานการเรียนการสอนระดับโลกมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเป็นเลิศให้นักเรียนกว่า 1,700 คน นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ
อเมริกาผสมผสานกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะช่วยให้โรงเรียนปูทางแก่นักเรียนในการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัชั้นน�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อกีทั้งตอบแทนสังคมด้วยการสร้างผู้น�าในอนาคต โรงเรียน
คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565
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ลักษณะธุรกิจ: โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use) 
ที่ตั้งโครงการ: ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

โครงการฉะเชิงเทราเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use) บนพื้นที่ขนาดใหญ่
จ�านวน 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา (หรือ 31.2 เอเคอร์) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์ที่ริเริ่ม
โครงการนี ้กเ็พือ่สนบัสนุนภมูภิาคทางเศรษฐกิจใหม่ทีก่�าลงัจะเตบิโตขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้อนัเป็นผล
มาจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) 
ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมที่เน้นด้านการส่งออกของประเทศไทย  
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้เป็นการด�าเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับประกาศของ
รัฐบาลที่เก่ียวกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพ-ระยอง ตลอดจนมีความคาดหวังว่า 
การท่องเทีย่วภายในประเทศและระดับนานาชาติภายในภูมิภาคที่สูงขึ้น

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์เพื่อขาย 

ลักษณะธุรกิจ: โรงเรียน 
ที่ตั้งโครงการ: เมืองไบรตัน สหราชอาณาจักร

ด้วยคุณลักษณะหลายประการที่น่าสนใจส�าหรับ
การลงทุน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีสนับสนุนโดยอุปสงค์ที่
แข็งแกร่งและผลตอบแทนที่สูงของตลาดการศึกษา 
ระดับโลก ในป ี 2559 บริษัทคันทรี่  กรุ ๊ป  
ดีเวลลอปเมนท์ จึงได้ลงทุนในตลาดการศึกษา
เป็นคร้ังแรก โดยการเข้าซื้อ โอวิงค์ดีน ฮอลล์ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ต้ังอยู ่ในเมืองไบรตัน สหราช
อาณาจักรบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์การถือครองโดย
สมบูรณ์(Freehold) ครอบคลุมพืน้ที ่20.24 เอเคอร์ 
ซึง่ประกอบด้วย อาคารต่างๆ ส�าหรับส�านกังาน ทีพั่ก
อาศยั สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับการ
ศึกษาและสันทนาการ สามารถรองรับนักเรียนได้
ถึง 450 คน
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ลกัษณะธรุกจิ: อาคารท่ีพกัอาศยั (ระดับกลาง) 
ทีต่ัง้โครงการ: กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ได้รับการออกแบบโดยตั้งอยู ่
บนความคดิและความตัง้ใจทีจ่ะน�าเสนอทีพ่กัอาศยัทีใ่ห้ความรูสึ้ก
สดชื่นในสไตล์รีสอร์ท เหมาะส�าหรับผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลาง
ทางด้านที่ตั้งของโครงการ ผู้พักอาศัยสามารถเดินไปยังห้าง 
สรรพสนิค้าทัง้สามแห่งได้ซึง่ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากโครงการ นอกจากนี้ 
ตวัโครงการยังต้ังอยู่ไม่ไกลจากมหาวทิยาลยัใหญ่หลายแห่งรวม
ถงึโรงพยาบาลต่างๆ และเส้นทางรถไฟฟ้าทีว่ิ่งไปยงัสนามบนิ 
สุวรรณภูมิ โดยเส้นทางดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางขนส่ง
มวลชนอีกสองเส้นทาง ด้วยการออกแบบและการวางผัง
โครงการอย่างสร้างสรรค์ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 
นอกจากให้ความส�าคญัเร่ืองความหนาแน่นของโครงสร้างและ
ตวัอาคารต่างๆ (Build Density) มากขึน้กว่าปกต ิซึง่เทยีบเท่า
ได้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ 

ภาพรวมโครงการ
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สินทรัพย์เพื่อขาย 

ลกัษณะธรุกจิ: ศนูย์ข้อมูลอตุสาหกรรมผสม 
ทีต่ัง้โครงการ: กรงุลอนดอน สหราชอาณาจักร 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับความต้องการสถานที่
จัดเก็บข้อมูลส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเทียบกับข้อจ�ากัดต่างๆ ของการสร้างสถานที่จัดเก็บข้อมูล 
จะเหน็ว่าศนูย์เกบ็ข้อมลูต่างๆ ทีต่ัง้อยูใ่นท�าเลทีด่นีัน้เป็นธรุกิจของการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทีม่มีลูค่า
เติบโตเร็วที่สุดทั้งในระยะปานกลางและในระยะยาว

บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ได้ตัดสินใจลงทุนกับศูนย์ข้อมูลแองเคอร์เรจ พ้อยท์ ซึง่มขีนาดพืน้ที่ 
2,300 ตารางเมตรและมีระยะสญัญาเช่า 33 ปี พร้อมผู้เช่าอยู่แล้วหนึ่งราย โดยการลงทุนดังกล่าว 
เป็นการท�าธุรกรรมนอกตลาด (Off-market transaction) ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้อยู่ในกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักรโดยตั้งอยู่ในท�าเลที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน 5 ท�าเลที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรป เมื่อพิจารณา
จากอุปสงค์ (Demand) และการเชื่อมต่อกับส่วนทีเ่ป็นศนูย์กลางทีส่ดุของโครงสร้างพืน้ฐานการสือ่สาร
ในระดับภมูภิาค
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

 เศรษฐกจิโลกในปีทีผ่่านมามีการเปลีย่นแปลงเป็นอย่างมากเนือ่งจากผลกระทบของโควทิ-19 รวมถึง ความขัดแย้งกัน
อย่างต่อเนือ่งระหว่างประเทศมหาอ�านาจ ทัง้นี ้ นกัวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์จากหลายหน่วยงาน ต่างมคีวามเหน็ตรงกนั
ว่า การที่นายโจ ไบเดน ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งล่าสุด เป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจ
โลกในแง่การลงทุน โดยเฉพาะในภาคส่วนเอเซียแปซิฟิค
 แน่นอนว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563 เองนั้น ก็ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 เช่นกัน อย่างไรก็ดี ก็
มีการคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศไทย จะโตขึ้นอีก 2.8% ในปีนี้ ถึงแม้จะถือว่าเป็นการลดลงจากการคาดการณ์
เดิมที่ 4.5% ก็ตาม (Thaichareon, 2021) เนื่องจากจากสถานการณ์ระบาดของโควิท-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย รัฐบาล
จึงมีการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ 

 นอกจากนี ้ ผลกระทบจากนโยบายกดีกนัทางการค้า
ระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิา และ จนี ท�าให้ประเทศอืน่ๆ 
รวมถงึประเทศไทยต้องแบกรบัภาระต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ เมือ่
เกดิการระบาดของโควทิ-19 ด้วยแล้ว ท�าให้แทบทกุธรุกิจ
ต้องเผชญิกับข้อจ�ากัดทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี ้เมือ่รัฐบาลของนาย
โจ ไบเดนเข้าบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ จีน น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นเพราะข้อตกลงของทัง้สองฝ่าย หรอื นโยบาย
กระจายฐานการผลิตและน�าเข ้าจากประเทศอื่นๆ  
นอกเหนือจากประเทศจีนก็ดี ด้วยเหตุผลนี้กระทรวง 
การคลังจึงคาดการณ์ว ่าการส ่งออกของไทยจะโต
ขึ้น+6.2% (Thaichareon, 2021) ซึ่งการส่งออกนั้น
ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนส�าคัญของเศรษฐกิจไทย
 ในภาคส่วนของการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ได้รับ 
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมจากทางรั ฐบาล
เช ่น เดียวกันซ่ึงอัตราการเติบโตในป ีที่ผ ่านมานั้น
ลดลงถึ ง 53.3% เมื่ อ เป รียบ เที ยบกั บป ี ก ่ อน
หน้า (Kasikorn Research, 2020) ซึ่งช ่วงคร่ึง
ห ลั ง ข อ ง ป ี รั ฐ บ า ลพย า ย ามป ร ะ ก า ศน โ ยบ า ย 
ช่วยเหลือมาตลอด ไม่ว่าจะเป็น โครงการเราเท่ียวด้วยกัน 
หรอื การประกาศวันหยดุพเิศษ เพือ่ช่วยฟ้ืนฟธุูรกิจท่องเทีย่ว
ภายในประเทศ ทั้งนี้ผู้บริหารโรงแรมชั้นน�าได้รวมตัวกัน
เพื่อเตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวในระยะยาวส�าหรับปี  
2564 – 2565 โดยทีจ่ะมุง่เน้นท่ีการท่องเทีย่วเชิงการแพทย์ 

และ การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ทีมุ่่งเน้นนกัท่องเท่ียวท่ีม ี
ความต้องการจะพักอยู ่ในประเทศในระยะท่ียาวข้ึน 
(Pattaya Mail, 2020) ซึง่เป็นแผนท่ีไปในทศิทางเดยีวกนั
กับโปรแกรมวีซ่าระยะยาวของรัฐบาลที่ประกาศออกมา
เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) เพื่อพ�านัก
ในระยะยาว
 องค์กรการท่องเทีย่วโลกคาดการณ์ว่า การท่องเทีย่ว
ระหว่างประเทศจะฟ้ืนฟไูด้ในช่วงไตรมาสที ่3 ของปี 2564 
หรือไม่ก็จะเป็นช่วงปี 2565 เลย ซึ่งมันเป็นการคาดเดา
ทั้งสิ้น (Ashworth, 2020) แต่ถึงกระนั้นเราก็เห็นการ
เปลีย่นแปลงทีด่ใีนภาคธรุกจิโรงแรมเพือ่ท�าการรบัมอืกบั
ผลกระทบจาก Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นการท�าโปรแกรม 
สเตย์เคช่ัน (Staycation) หรือแม้แต่ การเปิดตวัใหม่ของ
โรงแรมหรูอย่าง Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok, 
Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, Capella Bangkok, 
และ Four Seasons Hotel Bangkok ซึ่งล้วนเป็นการส่ง
สัญญาณที่ดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น
 ตลาดอสงัหารมิทรพัย์เป็นอกีธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 จากการที่รัฐบาลประกาศ
ลดอัตราส่วนสินเช่ือซื้อบ้านโดยเทียบกับมูลค่า (LTV) 
เพื่อลดความเสี่ยงให้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมาตราการนี้ 
ส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์  
และชะลอความต ้องการเทียมที่ เกิดขึ้น ในตลาด 
ด้วยความต้องการที่ลดลงไม่ว ่าจากผลกระทบจาก

Source: Krungsri Research

THAI GDP FORECAST (2020-2021)

2021: RECOVERY RETARDED  
BY DOMESTIC HEADWINDS

EXTERNAL FACTORS

+  Gradual recovery led by huge stimulus measures
+  Regionalization and ASEAN dynanism
-  Rising COVID-19 infections worldwide
-  Crisis legacies such as unemployment and debt

DOMESTIC FACTORS

+  Domestic policy supports
+  Infrastructure investment
-  Rising domestic political tension
-  Hign-reliance on tourism sector leaves subtantial

 damage on domestic business, jobs and income 
-  Rising private and public debts
-  Crisis legacies worsened by further travel restrictions
- 	 Trade	protectionism,	US	reducing	GSP	benefits
-  Risk of drought
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

แหล่งอ้างองิ

นโยบายของรัฐบาล หรือ การระบาดของโควิท-19 นี้ ท�าให้ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ได้ลดราคาโครงการที่พร้อมเข้าอยู่ หรือ ใกล้เสร็จเพื่อ
ดึงดดูความต้องการจากกลุม่ผูซ้ือ้ทีม่คีวามต้องการอยูจ่รงิ และ นกัลงทนุ 
ยังสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้เพื่อเก็งก�าไรหลังจากวิกฤต 
โควิท-19 ได้ผ่านไปแล้ว ซึง่ถอืเป็นโอกาสให้บรษิทัผูพ้ฒันาอสังหาริมทรพัย์
จัดการกับสินค้าคงค้างที่มีอยู่ในมือไปในตัวด้วยระหว่างที่ชะลอการเปิด
ตัวของโครงการใหม่
 ทั้งนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับบน (luxury) ถือว่าได้รับ
ผลกระทบไม่มากนักจากสถานการณ์โควิท-19 โดยเฉพาะโครงการที่มี 
ระดบัราคา 10 – 20 ล้านบาท / ยนูติ ซ่ึงกลุม่เป้าหมายในตลาดนี ้ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกจิมากเท่ากบักลุม่เป้าหมายอืน่ๆ ดงันัน้ระดบัความ
ต้องการจึงไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
เป้าหมายต่างชาต ิทีใ่ช้โอกาสนีซ้ื้อสนิทรพัย์ในประเทศทีส่ามารถควบคมุ
สถานการณ์โควิท-19 ได้ดีในระดับหนึ่ง (Tomlinson, 2020)
 นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายนโยบายความม่ันคงของฮ่องกง
จากประเทศจีนเองนั้น ส่งผลให้พลเมืองเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนั้นเริ่ม
มองหาทรพัย์สนิทางอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศอืน่ๆ รวมถงึประเทศไทย
เองก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่ง Thailand Privilege Card รายงานว่ามีจ�านวน
ผู้ถือ“อีลิทคาร์ด” (Elite Card) ที่เป็นพลเมืองฮ่องกงเพิ่มขึ้นถึง 380% 
ในช่วงที่ผ่านมา (Bloomberg, 2020) ซึ่งพลเมืองฮ่องกงให้ความสนใจ
ในการย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทย เนื่องจาก ระยะทาง สภาพอากาศ 
วัฒนธรรม และ ความง่ายในการก่อตั้งธุรกิจในประเทศ (Tan, 2020) 
แต่กระนัน้ ทางประเทศไทยเองนัน้ยงัต้องพยายามแย่งตวัพลเมืองฮ่องกง
ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ และ 
ออสเตรเลียอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ในปี 2564 ตลาดคอนโดมิเนียมน่าจะ 
เริ่มฟื ้นตัวกลับมาเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและ 
ต่างประเทศ ซึ่งมีการประเมินมูลค่าตลาดไว้ที่ 2.2 พันล้านบาท หรือ  
สงูขึน้ 31.5% เมือ่เทียบกบัปีทีผ่่านมา ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญเชือ่ว่า ตลาดบ้านเดีย่ว  
จะเป ็นตัวน�าในการฟื ้นฟูภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในภาพรวม 
(Positioning, 2020) นอกจากนี้ CBRE ยังเชื่อว่า บ้านเดี่ยวและคอนโด 
ในระดับบนที่อยู่ใกล้สถานศึกษา จะเป็นตัวที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ 

สบืเนือ่งมาจากการสอบถามเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ลกัษณะน้ีทีม่เีพิม่ขึน้
 อุตสากรรมท่ีสามารถพัฒนาได้อย่างเห็นได้ชัดในช่วงวิกฤตโควิท-19  
คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งประเทศไทยเองก็ถูกมองว่า
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาในส่วนภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงแม้ในภาพรวมเศรษฐกิจก�าลังชะลอตัว แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็มี
โรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่ในกรุงเทพถึงสองแห่ง คือ King’s College 
International School Bangkok และ Verso International School 
ซึ่งถึงแม้การเปิดเทอมในภาคเรียนแรกของทั้งสองโรงเรียนจะต้องถูก 
ปรบัเปลีย่นไปตามแนวปฏบิตัเิพือ่ควบคุมและป้องกนัการตดิเชือ้ Covid-19 
และการเรยีนผ่านสือ่ดจิติอลในช่วงลอ็คดาวน์ การเปลีย่นแปลงในวธิกีารเรยีน
การสอนคร้ังนี้ท�าให้ทางโรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
ระหว่างคุณครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้มาซ่ึงบทเรียนที่มี
ประสิทธภิาพในช่วงทีผ่่านมา ซึง่ตอนนีโ้รงเรยีนในประเทศไทยเอง กก็�าลงั 
เข้าสูช่่วงการเปิดรับสมัครนกัเรียนส�าหรับปีการศกึษาทีจ่ะมาถึงอย่างเข้มข้น  
อย่างไรก็ด ีการเปลีย่นแปลงเหล่านียั้งแสดงให้เหน็ถงึช่องว่าง และ ปัญหา
ในหลักสูตรการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษได้เริ่ม
มีการถกกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในภาพใหญ่กันเลยทีเดียว  
นอกจากนี ้ทัว่โลกจะต้องมกีารพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาเพ่ือรองรับ 
วธิกีารเรียนการสอนแบบใหม่ ซึง่เหล่านีจ้ะท�าให้ภาพของภาคธรุกจิเกีย่วกบั 
การศึกษาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง (Thongnoi, 2020) 
 ถึงแม้ปีนี้จะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ดีนัก แต่ธุรกิจในหลายๆ
ภาคอตุสาหกรรมกส็ามารถด�าเนนิงานต่อและสามารถหาวธิใีนการฟ้ืนตวัได้  
ธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และ หาตลาดเฉพาะได้ใน
ช่วงที่ผ่านมา นอกจากที่จะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ได้แล้ว ยังสามารถ 
ประสบความส�าเรจ็ได้อย่างก้าวกระโดดอกีด้วย ซึง่อสงัหารมิทรพัย์ท่ีอยูใ่น 
ระดบับนเป็นตวัอย่างทีด่สี�าหรับกรณนีี ้ ในขณะทีธ่รุกจิกลุม่งานบริการยงัคง 
รอสัญญาณบวกอยู่ ทั้งนี้การระบาดของโควิท-19 ก็ไม่ได้มีผลกระทบใน
ทางลบทั้งหมด ดังเช่นกรณีของภาคการศึกษาที่มีการพัฒนาและปรับ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะน�าไปสู้การเปลี่ยนแปลงใน
หลกัสตูรการเรียนในทางท่ีดขีึน้ ดังนัน้ ถึงแม้วกิฤตคร้ังนีจ้ะส่งผลกระทบ 
ต่อหลายๆ ธรุกจิ แต่ในขณะเดยีวกนั สถานการณ์นีก้เ็ป็นโอกาสให้หลายๆ
ธุรกิจได้พัฒนาขึ้นมาเช่นกัน
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต
เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด

บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป 
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ซิพ จ�ากัด
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์)

บริษัท ซีจียูเค 1 จ�ากัด
(ดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์)

บรษัิท ซจีดีี ดิจติอล พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด*
(สาธารณรัฐมอริเชยีส)

70%

99.99%

96.45%

66.70% 100%

100%
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั  

ชือ่บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
ชือ่ยอ่ : CGD 
ทีต่ัง้  เลขที่ 898 อำคำรเพลินจติ ทำวเวอร์ ชั้นที ่13 และ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทมุวัน 

กรุงเทพมหำนคร 10330 
เลขทะเบยีนบรษิทั  0107538000177 (บมจ.540) 
ประเภทธรุกจิ  กำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 
ทนุจดทะเบยีน  9,099,503,710.78 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ ำนวน 14,917,219,198 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.61 บำท  
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้  5,042,338,051.94 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 8,266,127,954 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.61 บำท 

ทั้งนี้ หุ้นสำมัญของบริษัทที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มลูคำ่ตรำสำรหนีค้งคำ้ง  บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นอำยุไม่เกิน 270 วัน คงค้ำง มูลค่ำรวม 395 ล้ำนบำท และมีตรำสำรหนี้ระยะยำว

คงค้ำง มูลค่ำรวม 3,908.40 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) 
เวบ็ไซด ์  http://www.cgd.co.th 
ทีต่ัง้สำขำ  -ไม่มี- 
ฝำ่ยนกัลงทนุสมัพนัธ ์  โทรศพัท์: 0-2658-7888 ต่อ 132 โทรสำร: 0-2658-7880 อีเมล ์Info_ir@cgd.co.th 
เบอรต์ดิตอ่  โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสำร: 0-2658-7880 

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

2. ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัยอ่ย 

ชือ่บรษิทั : บริษัท แลนด์มำร์ค โฮลดิ้งส์ จ ำกดั 
ประเภทธรุกจิ : ซื้อขำยให้เชำ่ ด ำเนินงำนดำ้นอสังหำริมทรัพย์และกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
ทีต่ัง้   
 ที่ตั้งส ำนกังำนใหญ ่ : เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิต ทำวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
 ที่ตั้งสำขำ 1 : โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ ำเจ้ำพระยำ เลขที่ 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยำนนำวำ  

เขตสำทร กรงุเทพมหำนคร 10120 
 ที่ตั้งสำขำ 2 : โรงแรมคำเพลลำ กรุงเทพ เลขที่ 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
ทนุจดทะเบียน 
และเรยีกช ำระแลว้ 

: 210 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั จ ำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

หมำยเลขตดิตอ่   
 ติดต่อส ำนกังำนใหญ ่ : โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสำร: 0-2658-7880 
 ติดต่อสำขำ 1 : โทรศพัท์: 0-2032-0888 โทรสำร: 0-2032-0887 
 ติดต่อสำขำ 2 : โทรศพัท์: 0-2098-3888 โทรสำร: 0-2098-3899 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ : ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

ชือ่บรษิทั : บริษัท เจ้ำพระยำ เอสเตต เรสซิเด๊นซ์ จ ำกัด 
ประเภทธรุกจิ : ผู้บริหำรอสังหำรมิทรัพย์ของโครงกำรเจ้ำพระยำ เอสเตท 
ทีต่ัง้  เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิต ทำวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
ทนุจดทะเบียน 
 

: 131,193,880 บำท ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ จ ำนวน 6,690,900 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นและ 10 บำท  
และหุ้นสำมัญ จ ำนวน 6,428,488 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ทนุช ำระแล้ว : 13,596,300 บำท (เรียกช ำระแล้วหุ้นละ 2.50 บำท) และ 9,899,680 บำท (เรียกช ำระแล้วหุ้นละ 10 บำท) 
หมำยเลขตดิตอ่  โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสำร: 0-2658-7880 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ : ร้อยละ 67.78 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว (ถือหุ้นผ่ำนบริษัท แลนด์มำรค์ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด) 

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

ชือ่บรษิทั : บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั 
ประเภทธรุกจิ : รับเหมำก่อสรำ้งอำคำร และขำยส่งวสัดุอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งที่ใช้ในงำนก่อสรำ้ง 
ทีต่ัง้  เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิต ทำวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
ทนุจดทะเบยีน 
และเรยีกช ำระแลว้ 

: 1 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

หมำยเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์: 0-2658-7888 โทรสำร: 0-2658-7880 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ : ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 

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

   
ชือ่บรษิทั : บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด* 

จดทะเบียนในสำธำรณรฐัมอริเชียส 
ประเภทธรุกจิ : ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
ทีต่ัง้ : 8th Floor, Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius 
ทนุจดทะเบยีน 
และเรยีกช ำระแลว้ 

: 17,912,281 ดอลล่ำร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ ำนวน 17,912,281 หุ้น  
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ดอลล่ำร์สหรัฐ  

สดัส่วนกำรถอืหุน้ : ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 
หมำยเหต ุ
* บริษัทย่อยนี้อยู่ในระหว่ำงกำรเลิกกจิกำร 

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

ชือ่บรษิทั : บริษัท ซีจียูเค 1 จ ำกัด  
จดทะเบียนในดินแดนอำณำนิคมอังกฤษเกิร์นซีย์ 

ประเภทธรุกจิ : ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
ทีต่ัง้ : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4  6AD 
ทนุจดทะเบยีน 
และเรยีกช ำระแลว้ 

: 5,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ : ร้อยละ 96.45 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว (ถือหุ้นผ่ำนบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พำร์ทเนอรช์ิพ จ ำกัด) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ชือ่บรษิทั : บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พำร์ทเนอร์ชิพ จ ำกัด  
จดทะเบียนในดินแดนอำณำนิคมอังกฤษเกิร์นซีย์ 

ประเภทธรุกจิ : ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
ทีต่ัง้ : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4  6AD 
ทนุจดทะเบยีน 
และเรยีกช ำระแลว้ 

: 5,035,370 ปอนด์สเตอร์ลิง ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ ำนวน 5,035,370 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ : ร้อยละ 96.45 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  

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

3. บุคคลอำ้งองิอืน่  

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93  ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9000 โทรสำร: 0-2009-9991 

ผู้สอบบญัช ี : นำยชวำลำ เทยีนประเสรฐิกจิ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกดั 
อำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท:์ 0-2034-0000 โทรสำร: 0-2034-0100  

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

4. กำรออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

1) หลักทรัพย์แปลงสภำพ  

1.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CGD-W4) 

เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ของบริษัท มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิครั้งที่ 4” หรือ “CGD-W4”) จ ำนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 5 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยมีสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้  

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปล่ียนมือได้ 
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย ไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นที่ออกเพือ่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1,653,225,590 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท) 
อำยุใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ 3 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ วันที่ 27 มิถุนำยน 2561  
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จดัสรร/ขำยได้ (หน่วย) 1,652,865,654 หน่วย โดยจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ และลดทุนจดทะเบียน 
อัตรำกำรใช้สิทธ ิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น (โดยอัตรำกำรใช้สิทธิอำจเปล่ียนแปลง

ในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ) 
รำคำใช้สิทธ ิ 2.75 บำท ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ  
วันก ำหนดใช้สิทธ ิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของ 

ทุกเดือนที่ 6 (กล่ำวคือวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนธันวำคม และเดือนมิถุนำยน) หลังจำกวันที่
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

ข้อจ ำกดักำรโอน ไม่มี 
ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นำยทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

หุ้นสำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกตำมกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ CGD-W4 นี้ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญเดิมของบริษัทที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วไปก่อนหน้ำนี้แล้วทุกประกำร รวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว  

5. ยอดหนีค้งคำ้งในกำรออกหุน้กูห้รอืตัว๋แลกเงนิครัง้กอ่น 

1) หุ้นกู ้

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  
มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 3,908.40 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หุ้นกู ้ มลูคำ่ทีอ่อก 
(ลำ้นบำท) 

อำย ุ ครบก ำหนดไถถ่อน อตัรำดอกเบีย้ (รอ้ยละตอ่ป)ี ยอดคงเหลอื 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ลำ้นบำท) 
ครั้งที่ 2/2561 1,000 3 ปี 25 มิ.ย. 2564 7.00 ต่อปี ใน 2 ปีแรก หลังจำกนั้น 7.50 ต่อปี 800 
ครั้งที่ 3/2561 700 3 ปี 19 ต.ค. 2564 7.25 ต่อปี  595 
ครั้งที่ 1/2562 513.4 2 ปี 6 ก.ย. 2564 7.25 ต่อปี  513.4 
ครั้งที่ 1/2563 2,000 2 ปี 23 มี.ค. 2565 7.00 ต่อปี ในปีแรก หลังจำกนั้น 7.50 ต่อปี 2,000 
รวม 4,213.4    3,908.4 

2) ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมียอดคงค้ำงตั๋วแลกเงินระยะสั้น อำยุไม่เกิน 270 วัน คงค้ำงมูลค่ำรวม 395 ล้ำนบำท 
(รำคำหน้ำตั๋ว)  

6. ขอ้มลูส ำคัญอืน่ ทีม่ผีลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจของผูล้งทนุ  

-ไม่มี- 
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ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
 

โครงสร้างการจัดการ   
1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจ านวน 12 ท่าน ในจ านวนนี้มีกรรมการอิสระ 7 ท่าน 

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ 
1.  นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.  พล.ต.อ.พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ 
3.  นายเบน   เตชะอุบล กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4.  นายศุภกร  พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5.  พล.ต.อ.วีรพงษ์  ชื่นภักดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6.  พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ  ลวณะมาลย์   กรรมการอิสระ 
7.  นายชู   เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายกวินธร  อัตถากร กรรมการอิสระ 
9.  นายจิรศักดิ์  ผ่องหทัยกุล กรรมการ  
10.  พล.ต.ต.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ 
11.  นางสาวเจแอล  อัง เคอเจี่ย กรรมการ  
12.  นายยู   ซิง ซี กรรมการ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง  
31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้  

ล าดับ รายชือ่ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่ม
ประชมุคณะกรรมการ

บรษิทั 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่ม
ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

การเขา้รว่มการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าป ี2563 

1.  นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ 10/10 - - / 
2.  พล.ต.อ.พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ 7/10 - - - 
3.  นายเบน เตชะอุบล 10/10 - 1/1 / 
4.  นายศุภกร  พลกุล 10/10 10/10 1/1 / 
5.  พล.ต.อ. วีรพงษ์  ชื่นภักดี 10/10 10/10 1/1 - 
6.  พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ  ลวณะมาลย์   9/10 10/10 - / 
7.  นายชู   เฟ็ง เช 10/10 - - / 
8.  นายกวินธร  อัตถากร 9/10 - - - 
9.  นายจิรศักดิ์  ผ่องหทัยกุล 3/10 - - - 
10.  พล.ต.ต.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย 8/10 - - - 
11.  นางสาวเจแอล  อัง เคอเจี่ย 3/10 - - - 
12.  นายยู   ซิง ซี 2/10 - - - 

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษัิท คือ นายเบน เตชะอุบลลงลายมือชื่อ และประทับตราส าคัญของบริษัท  

ขอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัของคณะกรรมการบรษิทั มดีงันี้ 
1. จัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม 
2. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท 
3. ร่วมกับคณะผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นและให้เกิดขึ้นจริง 
4. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท 

รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ การลงทุนต่างๆ การก่อหนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายการบริหารงาน เป็นต้น 
5. พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส 
6. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม และให้มีระบบควบคุมภายในที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
7. ก ากับดูแลให้มีการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ให้มีการท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล 
8. ก ากับดูแลให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม 
9. พิจารณามอบอ านาจให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มีอ านาจด าเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน 
10. ติดตามการด าเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
11. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้

คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งก ากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มี

ประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 

2. คณะผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะผู้บริหารตามนิยามผู้บริหารของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ 
1.  นายเบน  เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นายฉัตรชัย  ช่อดอกรัก รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
3.  นายสุทธิณัฐ  จิตติจรุงลาภ  รองกรรมการผู้จดัการ สายงานปฏิบัติการ 
4.  นายวรากร  เตชะมนตรีกุล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพัฒนา 
5.  นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานลงทุน 
6.  นางวาทิณี  จาตรุงคกุล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

1. เป็นผู้ก ากับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลการบริหารกิจการของ
บริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัททุกประการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจและ /หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท 
ค าสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอก
บริษัท และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบริษัท 

4. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทรวมทั้งก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว  

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
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6. พิจารณาจัดสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท 

7. มีอ านาจอนุมัติธุรกรรมของบริษัทตามรายละเอียดจ านวนเงินที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการ เช่น 
ก. รายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือไม่เกินร้อยละ 

0.03 ของ NTA (จ านวนที่สูงกว่า) 
ข. รายการประเภทให้ช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือกิจการที่เกี่ยวโยงที่บุคคลที่เกี่ยวโยงถือหุ้นมากกว่าบริษัทถือ  

โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า) 
ค. การขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง เป็นต้น 
ง. การอนุมัติในการท าลายทรัพย์สิน หรือการตัดหนี้สูญ หรือการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีโดยไม่มีมูลค่าซากในวงเงิน 

ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

3. เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย ช่อดอกรัก ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท  ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ  

มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัทได้ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทแนวปฏิบัติที่ดี  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารองค์กร ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทกฎและระเบียบของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน้าที่การติดตาม
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ าปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ 
มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น 

5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงินของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมา และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก าหนด 

5. ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นางสาวกานต์สินี สิงห์ค า เป็นผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงานด้านบัญชีเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี โดย
เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก าหนด  

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
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6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 5,010,000 บาท 
ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ จ านวนเงนิ (บาท) 
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 662,500 
2. พล.ต.อ.พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ 397,500 
3. นายเบน เตชะอุบล กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

240,000 

4. นายศุภกร พลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

530,000 

5. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

463,750 

6. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ  ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ 397,500 
7. นายชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 463,750 
8. นายกวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ 397,500 
9. นายจิรศักดิ์  ผ่องหทัยกุล กรรมการ 397,500 
10. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ 397,500 
11. นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย กรรมการ 265,000 
12. นายยู ซิง ซี กรรมการ 397,500 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 34,959,187 บาท และ 33,949,498 บาท ตามล าดับ 

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

(ก) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 1,349,370 บาท และ 1,218,784 บาท ตามล าดบั 

7. บุคลากร

1) จ านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารตามนิยามของ กลต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงาน 108 คน โดยจ าแนกตามสายงานต่างๆ มรีายละเอียดดงันี้

ล าดับที่ ฝา่ย จ านวนพนกังาน (คน) 
1. ฝ่ายส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 
2. ฝ่ายงานก ากับดูแลกิจการ 0 
3. ส านักตรวจสอบภายใน 2 
4. ส่วนงานโครงการ 23 
5. ส่วนงานพัฒนา 6 
6. ส่วนงานลงทุน 1 
7. ส่วนงานบริหารสินทรัพย์ 3 
8. ส่วนงานขาย 13 
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ล าดับที่ ฝา่ย จ านวนพนกังาน (คน) 
9.  ส่วนงานการตลาด 7 
10.  ส่วนงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 16 
11.  ส่วนงานบัญชี 11 
12.  ส่วนงานปฏิบัติการ 25 

 จ านวนพนักงานทั้งหมด 108 

โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับ มีรายละเอียดดงันี ้

จ าแนกตามเพศ จ านวนพนกังาน (คน) สดัส่วน (%) 
เพศชาย 44 40.74 
เพศหญิง 64 59.26 
รวม 108 100.00 

 
จ าแนกตามอาย ุ จ านวนพนกังาน (คน) สดัส่วน (%) 

น้อยกว่า 30 ปี 18 16.67 
30 ถึง 50 ปี 84 77.78 
มากกวา่ 50 ปี 6 5.55 
รวม 108 100.00 

 
จ าแนกตามระดบั จ านวนพนกังาน (คน) สดัส่วน (%) 

Executive Director (รองกรรมการผู้จัดการ) - - 
Senior Director (ผู้อ านวยการอาวุโส) 5 4.63 
Director (ผู้อ านวยการ) 6 5.56 
Assistant Director (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ) 12 11.11 
Senior Manager (ผู้จัดการอาวุโส) 15 13.89 
Manager (ผู้จัดการ) 24 22.22 
Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการ) 18 16.67 
Senior Associate (เจ้าหน้าที่อาวุโส)  12 11.11 
Associate (เจ้าหน้าที่) 11 10.18 
Staff (พนักงาน) 5 4.63 

รวม 108 100.00 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด 

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

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยเล้ียง สวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ านวนทั้งสิ้น 108,362,399 บาท และ 
115,152,949 บาท ตามล าดับ 

คา่ตอบแทน (หนว่ย : บาท) ปี 2563 ปี 2562 
เงินเดือน โบนัส 104,099,505 111,091,396 
ค่าล่วงเวลา เบี้ยเล้ียง สวัสดิการ 1,128,032 1,248,879 
ค่าตอบแทนพิเศษ 0 37,536 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3,134,862 2,775,138 
รวม 108,362,399 115,152,949 

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ



45แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

3) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรทีม่ีค่ายิ่งและเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้บริษัทประสบความส าเรจ็ 
จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถท างานในปัจจุบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อม 
 มีศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตนอกจากนี้ยังเน้นให้บุคลากรของบริษัทมีความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองผ่านการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทและการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  

โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความคาดหวัง 
รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง  

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานได้ตามเป้าหมายและทั่วถึง โดยเป็นการจัดอบรมสัมมนาภายใน
องค์กร จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นมีความหลากหลาย และค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงาน รวมถึง
การพัฒนาพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ตามสายงานของแต่ละบุคคล และตอบสนองต่อเป้าหมายและการ
เติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ส าหรับปี 2563 บริษัทใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงาน จ านวน 49,877.60 บาท เฉล่ียงบประมาณการฝึกอบรมประมาณ 
550 บาทต่อคน รายละเอียดจ านวนชั่วโมง ดังนี้  

ชัว่โมงการฝกึอบรมป ี2563 (ขอ้มลูถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 

ชือ่หลกัสตูร จ านวนชัว่โมงออิกิารฝกึอบรม จ านวนพนกังานทัง้หมด 
จ านวนชัว่โมงอบรม  
(เฉลีย่ชัว่โมง/คน) 

การคิดออกแบบ  
เพื่อความส าเรจ็ของวัฒนธรรมองค์กร
อย่างสรา้งสรรค์  

7 90 7 
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ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท      
รายชื่อผูถ้ือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 10 อันดบัแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 

ล าดบัที ่ รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ 
รอ้ยละของจ านวน

หุ้นทัง้หมด 

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

2.  นายสดาวุธ เตชะอุบล  873,180,191 10.56 

3.  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 747,954,100 9.05 

4.  นายทอมมี่ เตชะอุบล  648,373,845 7.84 

5.  นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.25 

6.  LGT BANK (SINGAPORE) LTD 225,927,300 2.73 

7.  ผาแดงอินดีสทรี จ ากดั (มหาชน) 193,532,000 2.34 

8.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 174,440,400 2.11 

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

10. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 142,000,000 1.72 

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 จัดท าโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล เงินส ารอง 
ตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้  
โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท  
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป 

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุน 
ในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

ขอ้มลูการจา่ยเงนิปนัผล ยอ้นหลงั 3 ป ี

-ไม่มี- 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 
นายวกิรม คุ้มไพโรจน์ (อาย ุ75 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
  จ านวนปีที่เปน็กรรมการ 14 ปี 9 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 30 พฤษภาคม 2549) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา (Humanities) จาก Schiller International University, London, UK (2546) 
- ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2515) 
- ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2511) 
- อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14/2555  
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
- หลักสูตร Role of  the Chairman Program รุ่นที่  36/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programรุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
 - 2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
 - 2558 ถึง 2560 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
 - 2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
 - 2550 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา  

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 - 2556 ถึง 2559 กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 

และกรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท  
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - 2555 ถึง 2559 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 - 2550 ถึง ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ  
 - 2546 ถึง 2549 เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์  
  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

 

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สุวรรณ (อาย ุ71 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
  จ านวนปีที่เปน็กรรมการ 3 ปี 5 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 กันยายน 2560) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ 2  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- นักเรียนนายร้อยต ารวจ รุ่นท่ี 25 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียนอืน่ 
 - 2559 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

 - 2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง  
บริษัท พลังงานบริสุทธิ จ ากัด (มหาชน) 

 - 2556 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
และกรรมการก ากบัดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - 2557 ถึง ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 - 2551 ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2548 รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร - ไม่มี - 
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นายเบน เตชะอบุล (อาย ุ41 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  จ านวนปีที่เปน็กรรมการ 11 ปี 6 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 9 กันยายน 2552) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง 1,897,626,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.96 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (LLB), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี Commerce (BCOM), University of New South Wales, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
 - ไม่มี -  

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คันทรี่ สเตท จ ากัด 
 - 2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 
 - 2556 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
 - 2556 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 - 2556 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
 - 2556 ถึง 2562 กรรมการ บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ ากัด 

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

นายศภุกร พลกุล (อาย ุ62 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 8 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 กรกฎาคม 2549) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
 - - 2548 ถึง 2558 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 - 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาคอ บรีดดิ้ง แอนด์รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 - 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนปาลม์ฟาร์มนก จ ากัด 
 - 2543 ถึง 2561 กรรมการและอุปนายก สมาคมอัสสัมชัญ (สมาคมศษิย์เก่าอัสสัมชัญ) 
 - 2557 ถึง 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 
 - 2544 ถึง 2556 กรรมการอิสระ บรษิัท กรงุไทยกฎหมาย จ ากัด 

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 
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พล.ต.อ.วรีพงษ ์ชืน่ภักดี (อาย ุ63 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  จ านวนปีที่เปน็กรรมการ 11 ปี 10 เดอืน (วนัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 18 พฤษภาคม 2552) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

- หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
 - 2560 ถึง ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ  

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 - 2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 - 2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 - 2554 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จ ากัด (มหาชน) 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
 - 2560 ถึง ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ ากัด 
 - 2558 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
 - 2553 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท หนังสือพิมพ์ ซินเสียน เยอะเป้า จ ากัด 
 - 2554 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟูสิน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 - 2545 ถึง ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
 - 2554 ถึง ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมไทย 
 - 2561 ถึง ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2559 ถึง 2561 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2558 ถึง 2559 ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

 - 2557 ถึง 2558 ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 - 2556 ถึง 2557 รองผู้บัญชาการ ผูบ้ังคับบัญชาต ารวจภูธร ภาค 4  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2555 ถึง 2556 รองผู้บัญชาการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2554 ถึง 2555 รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรภาค 8 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

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

พล.อ.อ.เพิม่เกยีรต ิลวณะมาลย์ (อาย ุ68 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
  จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 4 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 29 ตุลาคม 2556) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - ไม่มี - 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
-  2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 - 2555 ถึง 2556 รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 
 - 2554 ถึง 2555 เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

 - 2552 ถึง 2554 รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
 - 2551 ถึง 2552 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยทุธบริการ กองทัพอากาศ 

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 
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นายช ูเฟง็ เช (อาย ุ53 ปี)  
  ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  ต าแหนง่ที่จะเสนอเลอืกตัง้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  จ านวนปีที่เปน็กรรมการ 11 ปี 10 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 พฤษภาคม 2552) 
  การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี Science in Electrical Engineering, the Cooper Union, USA 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
 - ไม่มี -  

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - 2548 ถึง ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์จินอล จ ากัด 

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

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

นายกวนิธร อตัถากร (อาย ุ46 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
  จ านวนปีที่เปน็กรรมการ 11 ปี 10 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 พฤษภาคม 2552) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี Mechanical Engineering with Business Management (Hons), University of Sussex Brighton, UK 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 123/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
 - 2554 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 - 2545 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ทลิงค์ จ ากัด 
 - 2542 ถึง ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร 

เพ่ือการศึกษาและวิจัย 
 - 2553 ถึง 2558 ประธานกรรมการ บริษัท เอคโค่ 360 จ ากัด 
 - 2549 ถึง 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอโซน เทคโนโลยี จ ากัด 

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

นายจิรศักดิ ์ผอ่งหทยักุล (อาย ุ51 ป)ี  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ 
  จ านวนปีที่เปน็กรรมการ 10 ปี 10 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 29 เมษายน 2553) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง 268,548,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
 - ไม่มี -  

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - ไม่มี -  

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

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

พล.ต.ต. อทิธิพล อทิธิสารรณชยั (อาย ุ53 ปี) 

  ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
  จ านวนปีที่เปน็กรรมการ 5 ปี 10 เดือน (วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 30 เมษายน 2558) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา 
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (นรต. 43) 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ.63) 
- หลักสูตรนักบริหาร การยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6 (บยป.6) 
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 (ปปร.13)  
- หลักสูตร Supervisory Criminal Investigation Course สถาบัน ILEA (International Law Enforcement Academy) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 
 - 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - 2563 ถึง ปัจจุบัน 
- 2560 ถึง 2563 

รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
รองผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 - 2559 ถึง 2560 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2557 ถึง 2559 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2556 ถึง 2557  ผู้บังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2554 ถึง 2556 รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน  

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - 2552 ถึง 2554 รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5  

ส านักงานตรวจคน เข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 



56 ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

นางสาวเจแอล องั เคอเจีย่ (อาย ุ40 ป)  

 ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการ  
 จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการ 10 ป 11 เดือน (วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 1 เมษายน 2553) 
 การถอืหุนในบรษิทั (ณ วนัที ่16 มนีาคม 2564)  

- ของตนเอง 26,382,500  หุน คิดเปนรอยละ 1.39 
- คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไมมี - 

 คณุวุฒทิางการศกึษา  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ Imperial College London 

- •ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร University College London 
 ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนาทีแ่ละทกัษะของการเปนกรรมการ - ไมมี - 
 การดาํรงตาํแหนงทีส่าํคญัในบริษทัที่ผานมา 

- 2556 ถึง 2559 รองกรรมการผูจดัการ ฝายพัฒนาธุรกิจ 
- 2553 ถึง 2556 ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

 การดาํรงตาํแหนงในกจิการทีเ่ปนบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไมมี - 
 การดาํรงตาํแหนงในกจิการทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

- 2559 ถึง ปจจุบัน  ประธานเจาหนาที่บริหาร The Great Room 
- 2558 ถึง ปจจุบัน  กรรมการ Capital H Private Ltd. 
- 2552  Business development, Credit Suisse  
- 2548 ถึง 2551  Strategy, Merger & Acquisitions, Citigroup 

 ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบรหิาร - ไมมี - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

นายย ูซงิ ซ ี(อาย ุ37 ป)  

 ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการ  
 จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการ 5 ป 10 เดือน (วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 30 เมษายน 2558) 
 การถอืหุนในบรษิทั (ณ วนัที ่16 มนีาคม 2564)  

- ของตนเอง 142,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.718 
- คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไมมี - 

 คณุวุฒทิางการศกึษา  
- ปริญญาตร ีBusiness, Marketing and Advertising, University of Technology, ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย   

 ประวตักิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนาทีแ่ละทกัษะของการเปนกรรมการ - ไมมี - 
 การดาํรงตาํแหนงในกจิการทีเ่ปนบรษิทัจดทะเบยีนอืน่  - ไมมี - 
 การดาํรงตาํแหนงในกจิการทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

- 2561 ถึง ปจจุบัน  ผูกอตั้งและกรรมการ Epic Capital 
- 2559 ถึง ปจจุบัน  ผูกอตั้งและกรรมการ ED Ventures Ltd 
- 2558 ถึง ปจจุบัน  ผูกอตั้งและกรรมการ Campfire 
- 2555 ถึง ปจจุบัน  กรรมการ Nikuya 298 
- 2554 ถึง ปจจุบัน  ผูกอตั้ง และกรรมการ Providore Global Australia 
- 2551 ถึง ปจจุบัน ผูกอตั้ง Ancardi, Hong Kong 
- 2549 ถึง ปจจุบัน กรรมการ Ancardi Capital 

 ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบรหิาร - ไมมี - 



57แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ประวัติคณะผู้บริหาร

 

ประวัติคณะผูบริหาร 
นายฉตัรชยั ชอ่ดอกรกั (อาย ุ37 ปี)  

 ตําแหนง่ปจัจบุนั เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกํากบัดูแล 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

 จํานวนปทีี่เปน็ดาํรงตาํแหนง่ปจัจบุนั 8 ปี 10 เดือน (วันเข้าดํารงตําแหน่ง 28 พฤษภาคม 2555) 

 การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วนัที่ 16 มนีาคม 2564)  

- ของตนเอง - ไม่มี - 

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

 คณุวฒุทิางการศกึษา  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 

- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 14/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 67/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 การดาํรงตําแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 

- ไม่มี -  

 การดาํรงตําแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

- 2557 ถึง ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด 

- 2556 ถึง 2562  กรรมการ บริษัท ซีจีดี ดาต้า จํากัด 

- 2552 ถึง 2555 ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ออสสิริส จํากัด 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

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

นายสทุธณิัฐ จติตจิรงุลาภ (อาย ุ45 ปี) 

 ตําแหนง่ปจัจบุนั รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบติัการ 

 จํานวนปทีี่เปน็ดาํรงตาํแหนง่ปจัจบุนั 4 ปี 1 เดือน (วันเข้าดํารงตําแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2560) 

 การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วนัที่ 16 มนีาคม 2564)  

- ของตนเอง 720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0087 

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

 คณุวฒุทิางการศกึษา  

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 

- - ไม่มี - 

 การดาํรงตําแหนง่ที่สาํคญัในบรษิทัที่ฎผา่นมา 

- 2557 ถึง 2560 ผู้อํานวยการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน 

 การดาํรงตําแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 

- 2551 ถึง 2557  ผู้อํานวยการ สายงานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 การดาํรงตําแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

- 2560 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จํากัด 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 
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นายวรากร เตชะมนตรีกลุ (อาย ุ42 ป)ี 

  ต าแหนง่ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนา 
  จ านวนปีที่เปน็ด ารงต าแหนง่ปัจจบุนั 4 ปี 1 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2559) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Savannah College of Art and Design, USA 
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ  - ไม่มี - 
  การด ารงต าแหนง่ที่ส าคญัในบรษิทัที่่ผา่นมา 

 - 2557 ถึง 2559 ผู้อ านวยการ ส่วนงานพัฒนา 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 

 - 2555 ถึง 2557  ผู้อ านวยการ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสินค้า  
บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - 2549 ถึง 2555  Senior Architect, 

Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart, and Associates Atlanta, GA, 
USA 

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

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

นางสาวภทัรา กนัตะสิริพิทกัษ์ (อาย ุ37 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุน 
  จ านวนปีที่เปน็ด ารงต าแหนง่ปัจจบุนั 4 ปี 10 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่ง 16 พฤษภาคม 2559) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาตรี Commerce, University of Melbourne, Australia 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ - ไม่มี - 
  การด ารงต าแหนง่ที่ส าคญัในบรษิทัที่่ผา่นมา  - ไม่มี - 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 - 2557 ถึง 2559  รองประธานกรรมการ ส่วนงานลงทนุและโครงการ  
บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จ ากัด 

 - 2555 ถึง 2557  ผู้บริหาร ส่วนงานลงทุน  
บริษัท แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จ ากัด 

 - 2550 ถึง 2554 ผู้บริหาร ส่วนงานวาณิชธนกิจร  
บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 - 2549 ถึง 2550 นักวิเคราะห์ ส่วนงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

 

ประวัติคณะผู้บริหาร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

นางวาทิณ ีจาตรุงคกลุ (อาย ุ41 ป)ี 

  ต าแหนง่ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ 
  จ านวนปีที่เป็นด ารงต าแหนง่ปัจจบุนั 2 ปี 2 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 มกราคม 2562) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Texax A&M Commerce 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - ไม่มี - 

  การด ารงต าแหนง่ที่ส าคญัในบรษิทัที่่ผา่นมา 
 - 2561 ถึง 2562 ผู้อ านวยการอาวุโส ส่วนงานโครงการ 
 - 2558 ถึง 2561 ผู้อ านวยการ ส่วนงานโครงการ 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 - 2550 ถึง 2558 กรรผู้จัดการโครงการอาวุโส  
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แอ๊ดไวซอรี่ จ ากัด 

  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  - ไม่มี - 

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

นางสาวกานต์สิน ีสิงหค์ า (อาย ุ49 ปี) 

  ต าแหนง่ปัจจบุนั ผู้จัดการอาวโุส ส่วนงานบัญชีและการเงิน  
ซึ่งเป็นผู้ควบคมุดูแลการท าบญัชี 

  จ านวนปีที่เป็นด ารงต าแหนง่ปัจจบุนั 2 ปี 2 เดือน (วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 มกราคม 2562) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง - ไม่มี - 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ - ไม่มี - 
  การด ารงต าแหนง่ที่ส าคญัในบรษิทัที่่ผา่นมา 

 - 2549 ถึง 2552 ผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ - ไม่มี - 
  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 
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นางสาวอัญชล ีศรีววิัฒนก์ุล (อาย ุ45 ปี)  

  ต าแหนง่ปัจจบุนั ผู้จัดการอาวุโส ส านักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  จ านวนปีที่เปน็ด ารงต าแหนง่ปัจจบุนั 14 ปี 9 เดือน (วนัเข้าด ารงต าแหน่ง 1 มิถุนายน 2549) 
  การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วันที่ 16 มนีาคม 2564)  

 - ของตนเอง 466 หุ้น 
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 

  คณุวฒุทิางการศกึษา  
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเปน็กรรมการ 
 - พฤศจิกายน 2563  IIAT ANNUAL CONFERENCE 2020, 

IA’s New Value Proposal During and After the Crisis, 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 - กันยายน 2562  IIAT ANNUAL CONFERENCE 2019, 
Indispensable IA, Insightful, Agile & Innovative,  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 - กันยายน 2561  Deloitte AC Forum : Anti – Bribery & Anti – Corruption 
 - กันยายน 2560  CAE Forum 2017 : Leading IA In the Era of Digital Disruption  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  การด ารงต าแหนง่ที่ส าคญัในบรษิทัทีผ่า่นมา - ไม่มี - 
  การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เปน็บรษิทัจดทะเบียนอืน่ 

 - 2545 ถึง 2549  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 - 2540 ถึง 2544  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

  การด ารงต าแหนง่ในกิจการทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - 2549 ถึง 2556  ผู้ตรวจสอบภายใน (ด าเนินการในนาม CGD) และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เอ – โฮสต์ จ ากัด (บริษัทแกน) 
 - 2544 ถึง 2545  พนักงานบัญชี  

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 
  ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

 

ประวัติคณะผู้บริหาร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหนง่ 

หุ้นสามัญ (สดัส่วน (%)) 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
เปลีย่นแปลง 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
ในป ี2563 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

3. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1,897,626,424 (22.96%) 1,897,626,424 (22.96%) - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

4. นายศุภกร พลกุล กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

5. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

6. พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

7. นนายชู  เฟ็ง เช  กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

8. นายกวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

9. นายจิรศักด์ิ ผ่องหทัยกุล กรรมการ 268,548,385 (3.25%) 268,548,385 (3.25%) - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

10. พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

11. นางสาวเจแอล อังเคอเจ่ีย กรรมการ 26,382,500 (0.319%) 26,382,500 (0.319%) - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

12. นายยู ซิง ซี กรรมการ 142,000,000 (1.718%) 142,000,000 (1.718%) - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

13. นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

14. นายสุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 720,000 (0.0087%) 720,000 (0.0087%) - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

15. นายวรากร เตชะมนตรีกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

16. นางสาวภัทรา กันตะสิริพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุน - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

17. นางวาทิณี จาตุรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
ความตั้งใจของเราคือ มอบประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าอสังหาริมทรัพย์  ความมุ่งมั่นของเราคือ การให้โครงการของเราสร้าง

มาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศ 

1. ประวัตคิวามเป็นมาของ CGD  
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2525 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ต่อมาบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ในเดือนพฤษภาคม 2553 หลังจากนั้นบริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยัง 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยหุ้นของบริษัทเริ่มชื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันท่ี 30 กันยายน 2557  
เป็นต้นมา ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทคือ “CGD” หมวดธุรกิจของบริษัทคือพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

2. พัฒนาการทีส่ าคญั  
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้ 

ปี/เดือน เหตกุารณส์ าคญั 

ปี 2561  

เดือนเมษายน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติส าคัญดังนี้ 
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 8,966,127,954 บาท เป็น 8,266,127,954 บาท โดยการยกเลิก

หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

- อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” 
หรือ “CGD-W4”) จ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  

- อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 
ครั้งที่ 2 โดยให้จัดสรรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ /หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในจ านวน 
40,000,000 หน่วย  

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจ านวน 2,519,225,590 บาท จากจ านวน 8,266,127,954 บาท เป็นจ านวน 
10,785,353,544 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 2,519,225,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 826,000,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามัญใหม่จ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CGD-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน
ไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น 

3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 

เดือนสิงหาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัทย่อย 
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีจีดี ดาต้า จ ากัด และบริษัท เอชวายยูเค จ ากัด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท 
ได้ยกเลิกการประกอบกิจการแล้ว 

ปี 2562  

เดือนมกราคม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการ
โรงเรียนนานาชาติบนที่ดินขนาด 16 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา บริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ต าบลช่องนนทรีย์ 
อ าเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีเงินลงทุนจ านวนไม่เกิน 3,742 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัท)  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



63แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

ปี/เดือน เหตกุารณส์ าคญั 

เดือนเมษายน 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติส าคัญดังนี้ 
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 826,359,936 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 10,785,353,544 

บาท เป็นจ านวน 9,958,993,608 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจ านวน 
826,359,936 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 826,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 
9,958,993,608 บาท เป็นจ านวน 10,784,993,608 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 826,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
และอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายต่อบุคคล
ในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงอนุมัติการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง 

- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 และข้อ 36 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เดือนพฤษภาคม บริษัทเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของส านักงานใหญ่ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เดิม: เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ใหม่: เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 และ20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

 

ปี 2563  

เดือนมกราคม 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินเพิ่มเติมจ านวน 
2,000,000,000.-(สองพันบาทล้าน) บาท (เมื่อรวมกับวงเงินเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว 
บริษัทจะมีวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000.- (เจ็ดพันล้าน) บาท หรือในสกุล
เงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) 

เดือนกมุภาพันธ์ 
 

ที่ประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินเพิ่มเติมจ านวน 
2,000,000,000.-(สองพันบาทล้าน) บาท (เมื่อรวมกับวงเงินเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว 
บริษัทจะมีวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000.- (เจ็ดพันล้าน) บาท หรือในสกุล
เงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) 

ปี 2564  

เดือนมกราคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ได้มีมติส าคัญดังนี้ 
- อนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซ่ึงเข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮล

ดิ้งส์ จ ากัด (“LH”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด) ขายหุ้น
สามัญทั้งหมดของบริษัททั้ง 2 บริษัทดังต่อไปนี้ให้กับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“PDI”) ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 
(1) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ ากัด (“WFH”) (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง

ภายในเดือนธันวาคม 2563) ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจ านวน 194,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 1,949,999,980 บาท  
โดยแบ่งเป็น 
- ณ วันที่เข้าท ารายการ ขายหุ้นจ านวน 99,450,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด

ของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 994,500,000 บาท  
- LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจ านวน 95,549,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด

ของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 955,499,980 บาท ภายในระยะเวลา  
12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจ านวน 99,450,000 หุ้นแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้หลังจาก WFH จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น และจะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม 
คาเพลลา กรุงเทพ ทั้งหมดจาก LH 
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ปี/เดือน เหตกุารณส์ าคญั 
(2) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากัด (“URH”) (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง

ภายในเดือนธันวาคม 2563 ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจ านวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 3,549,999,980 บาท  
โดยแบ่งเป็น 
- ณ วันที่เข้าท ารายการ ขายหุ้นจ านวน 181,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด

ของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,810,500,000 บาท  
- LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจ านวน 173,949,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด

ของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,739,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 
12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจ านวน 181,050,000 หุ้นแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้หลังจาก URH จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น และจะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 
กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา ทั้งหมดจาก LH 

 - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 3 ,884,007,507.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
9,958,993,608.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 
(Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนช าระแล้วของบริษัท ลดลงจากเดิม
จ านวน 8,266,127,954.00 บาท เป็นจ านวน 5,042,338,051.94 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น จ านวน 
1,559,517,810.00 บาท และชดเชยขาดทุนสะสมจ านวน 1,664,272,092.06 บาท ตามล าดับ 

- อนุมัติการออกและเสนอขาย CGD-W5จ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
การถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 3,024,517,609.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
6,074,986,100.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9 ,099,503,710.78 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 4,958,225,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CGD-W5 
จ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และเพื่อออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น 

ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับมต ิ
ที่ประชุมดังกล่าว เกี่ยวกับการลดและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เรียบร้อยแล้ว 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



65แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความตั้งใจของเราคือมอบประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ ความมุ่งมั่นของเราคือการให้โครงการของเราสร้างมาตรฐานใหม่
ของความเป็นเลิศ 

ประวัติความเป็นมาของ CGD  

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2525 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ต่อมา บริษัทเปล่ียนชื่อเป็นบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในเดือน
พฤษภาคม 2553 หลังจากนั้นบริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) โดยหุ้นของบริษัทเริ่มชื้อขาย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 กันยายน 2557เป็นต้นมา ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมุ่งที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าในตลาด และผลิตสินค้า “ที่ดีที่สุดในกลุ่ม” กลยุทธ์ทางธุรกิจในการด าเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทพัฒนาโครงการด้วยความสามารถในการท าก าไรที่เหนือกว่าและ “ดีที่สุดในกลุ่ม” โครงการที่ถูกพัฒนามีดังนี้ 

1. โครงการเจ้าพระยาเอสเตท 

เป็นโครงการขนาด 35 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา (14.2 เอเคอร์)  มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง 
64 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่เดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกและมีความยาวของที่ดินติดแม่น้ าถึง 350 เมตร 
ที่ดินของโครงการบริษัทเป็นผู้ถือสิทธิการเช่าระยะยาวจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้ให้เช่าช่วงกับบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้ท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว 
โครงการประกอบไปด้วย 

1. โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา (สินทรัพย์เพื่อขาย) 
2. โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง) 
3. โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา (สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง) 

การก่อสร้างเริ่มเมื่อปี 2557 และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จปี 2563 

2. โครงการพระราม 3 

โครงการขนาด 22 ไร่ 3 งาน 93.6 ตารางวา (9.1 เอเคอร์) เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ตั้งอยู่บนถนนวงแหวน
อุสาหกรรม พระราม 3 กรุงเทพ ท าเลที่ตั้งสามารถเข้าถึงทางด่วนและเครือข่ายขนส่งมวลชนได้โดยง่าย ซึ่งท าให้การเดินทางสะดวกสบายและ
เข้าถึงศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพได้ภายใน 15 นาที โครงการประกอบไปด้วย  

1. อาคารที่อยู่อาศัย (สินทรัพย์เพื่อขาย) 

2. โรงเรียนนานาชาติชั้นน า (สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง) 

การก่อสร้างเริ่มเมื่อปี 2563 และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จปี 2567 

3. โครงการฉะเชิงเทรา 

โครงการขนาด 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา (31.2 เอเคอร์) เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economy) ในภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางด้านสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทย 
โครงการได้ถูกออกแบบมาให้ตรงกับการประกาศของทางการเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ - ระยอง และการเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการอยู่ระหว่างพัฒนา 
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4. โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 

โครงการขนาด 13 ไร่ 89 ตารางวา (5.23 เอเคอร์)ซึ่งเป็นคอนโดมิเนี่ยมสูงแปดชั้น มีทั้งหมด 7 อาคาร ห้องชุด 1 - 2 ห้องนอน จ านวน 1,059 ห้อง 
พื้นที่ขายทั้งหมด 45,000 ตารางเมตร โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์และอยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ โครงการมีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกอย่างมากมายอาทิเช่นสระว่ายน้ าขนาดใหญ่ ห้องออกก าลังกาย สวนขนาดใหญ่และร้านค้า  

การก่อสร้างโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ขายหมดและปิดโครงการแล้วในปี 2561 

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

มุ่งการลงทุนไปที่โอกาสทางธุรกิจนอกตลาดซึ่งเข้าถึงได้ยากและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1. โครงการ Ovingdean 

โครงการเป็น อาคาร และสิ่งปลูกสร้างขนาด 881,654 ตารางฟุตซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจด้านการศึกษา บริษัทที่เข้าลงทุน
คือบริษัท ซีจียูเค 1 จ ากัดซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซีจียูเค 1 ได้เข้าลงทุนใน Ovingdean Hall ตั้งอยู่ที ่
เมืองไบรตัน ประเทศสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินดังกล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ
ด้านการศึกษา ทรัพย์สินประกอบไปด้วย อาคารซึ่งเป็นอาคารส านักงาน ที่พัก อาคารเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 สัญญาเช่ามีอายุคงเหลือประมาณ 13 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดปี 2575 มีอัตราเช่า 100% 

2. โครงการ Anchorage Point 

บริษัท ได้ลงทุนใน อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตั้งอยู่ที่เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ผ่านการจัดตั้งบริษัท เอพียูเค จ ากัด  
ซึ่งอาคารศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีอัตราการเช่า 100% และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 บริษัทมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558 ให้จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอพียูเค จ ากัด ให้แก่กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล  
ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงุทนในอสังหาริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทยที่มีสินทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
และกองทรัสต์ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์สองประเภทซึ่งทางกลุ่มได้ประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลระหว่างสินทรัพย์เพื่อขายและสินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง 

สนิทรพัยท์ีส่รา้งการรบัรูร้ายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

สินทรัพย์ประเภทนี้สรา้งการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

1) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 

รายละเอียดโครงการ 

บริษัท บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส ์จ ากัด 
ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพยท์ี่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง 
พื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา (4.2 เอเคอร์) 
ประเภท โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ 
ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง 64  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
จุดเด่นโครงการ - โรงแรมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ที่มีแต่ห้องสวีททั้งหมดและทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ าเจ้าพระยาได้

เป็นอย่างดี 
- เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่มีวิลล่าติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายในที่หรูหรา และให้ความ
เป็นส่วนตัวแก่ผู้เข้าพักอย่างสูงสุด 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
การเปิดให้บริการ เปิดให้บริการอยา่งเตม็รูปแบบ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563  
การให้บริการด้านห้องพัก มีห้องพักจ านวน 101 ห้องสวีท 
การให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

- ห้องอาหาร Phra Nakhon จ านวน 132 ที่นั่ง 
- ห้องอาหาร Côte by Mauro Colagreco จ านวน 74 ที่นั่ง 
- ห้องอาหาร Stella จ านวน 60 ที่นั่ง 
- ห้องอาหาร Tea Lounge จ านวน 44 ที่นั่ง 

การให้บริการอื่นๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเล้ียงและห้องจัดสัมมนาแก่ลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป 
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2) โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา 

รายละเอียดโครงการ 

บริษัท บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส ์จ ากัด  
ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง 
พื้นที่ 22 ไร่ (9 เอเคอร์) 
ประเภท โรงแรมสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง 
ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
จ านวนห้องพัก 299 ห้อง 
จุดเด่นโครงการ - การออกแบบและตกแต่งสไตล์เออร์เบิร์นรีสอร์ทซึ่งมีสวนที่ออกแบบให้มีลักษณะต่างกันหลายรูปแบบ 

- โรงแรมมีพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ (9 เอเคอร์) และมีหน้ากว้างติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาถึง 200 เมตร 
- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายในทีห่รูหรา และใช้วัสดทุี่

มีคุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ห้องแกรนด์ บอลรูมที่มีพื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร ซึ่งจะเป็นห้องจัดเล้ียงริมน้ าขนาดใหญ่ที่สุดใน

กรุงเทพฯ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
การให้บริการด้านห้องพัก มีห้องพักจ านวน 299 ห้อง 
การให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

- ห้องอาหาร Yu Ting Yuan จ านวน 88 ที่นั่ง 
- ห้องอาหาร RIVA del Fiume จ านวน 217 ที่นั่ง 
- ห้องอาหาร Brasserie Palmier จ านวน 143 ที่นั่ง 
- ห้องอาหาร BKK Social Club จ านวน 132 ที่นั่ง 
- ห้องอาหาร Lounge จ านวน 102 ที่นั่ง 
- ห้องอาหาร Café Madeleine จ านวน 37 ที่นั่ง 

การให้บริการอื่นๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเล้ียงและห้องจัดสัมมนาแก่ลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป 

3) โรงเรียนนานาชาติ ที่พระรามสาม 

รายละเอียดโครงการ 

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทสินทรพัย ์ สินทรัพยท์ี่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง 
พื้นที ่ 16 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา 
ประเภท โรงเรียนนานาชาตชิั้นน า 
ที่ตั้ง ถนนพระรามสาม วงแหวนอุสาหกรรม เขตช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร 
จ านวนนักเรียนสูงสุด 1,750 คน 
การก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสรา้งในปี 2564 

สนิทรพัยเ์พือ่ขาย 

บริษัทวางต าแหน่ง “สินทรัพย์เพื่อขาย” ด้วยเอกลักษณ์โครงการ “ดีที่สุดในกลุ่ม (Best in Class)” และ “ความสามารถในการสร้างผลก าไรที่
เหนือกว่า” และสินทรัพย์เพื่อขายท าให้การพัฒนาโครงการไม่เพียงแค่สร้างรายได้ที่สูงกว่าแต่ท าให้บริษัทเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ 

1. โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา 

รายละเอียดโครงการ 

บริษัท บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส ์จ ากัด 
ประเภทสินทรพัย ์ สินทรัพย์เพื่อขาย 
ประเภท ที่อยู่อาศัย 
ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง 64 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 73 ชั้น จ านวน 366 ยูนิต โดยคาดว่าจะแบ่งเป็น 
i. ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน จ านวน 38 ยูนิต  
ii. ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน จ านวน 235 ยูนิต  
iii. ห้องพักแบบ 3 ห้องนอน จ านวน 55 ยูนิต  

ส่วนที่เหลือเป็น ห้องพักแบบ 4-5 ห้องนอน และเพ้นท์เฮาส์ รวมจ านวน 38 ยูนิต  
จุดเด่นโครงการ - โครงการระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ  

- ตั้งอยู่ในท าเลที่มีศักยภาพบนถนนเจริญกรุงและเป็นที่ดินติดแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ดินติดริมแม่น้ าขนาด
ใหญ่ที่ไม่สามารถหาที่ดินในขนาดและท าเลใกล้เคียงกันได้ อีกทั้งยังใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สถานีสะพานตากสิน เพียง 800 เมตรและอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง 2 กิโลเมตร  

- โครงการมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสวยงาม รวมทั้งเน้นการตกแต่งภายในที่หรูหรา และใช้วัสดุที่มี
คุณภาพสูง การจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้อยู่อาศัยสามารถรับบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกจากโรงแรมของโครงการที่อยู่ใกล้เคียงได้ 
- มีการบริหารงานโดยนักบริหารงานมืออาชีพ ซึ่งเป็นเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

พื้นที่ขาย ประมาณ 64,000 ตารางเมตร 
ราคาขายเฉล่ีย ประมาณ 330,000 บาทต่อตารางเมตร 
มูลค่าโครงการ ประมาณ 21,000 ล้านบาท  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ 
การก่อสร้าง การก่อสร้างแล้วเสร็จ และทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4  

ปี 2562 เป็นต้นมา 

2. โครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงที่พระราม 3 

รายละเอียดโครงการ 

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทสินทรพัย ์ สินทรัพย์เพื่อขาย 
ประเภท ที่อยู่อาศัย 
ที่ตั้ง ถนนพระรามสาม-วงแหวนอุสาหกรรม เขตช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดโครงการ อาคารที่อยู่อาศัย (รายละเอียดอื่นๆอยู่ระหว่างการพัฒนา) 
การก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสรา้งในปี 2564 

3. โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 

รายละเอียดโครงการ 

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทสินทรพัย ์ สินทรัพย์เพื่อขาย 
ประเภท ที่อยู่อาศัย 
ที่ตั้ง ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 (ศรีนครินทร์ 40) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
พื้นที ่ 13 ไร่ 89 ตารางวา (5.23 เอเคอร์) 
พื้นที่ขาย 45,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ านวน 7 อาคาร ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัยแบบ 1-2 ห้องนอน และ

เพื่อการพาณิชย์ รวม 1,059 ยูนิต  
จุดเด่นโครงการ โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ในซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 อยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ สิ่ง

อ านวยความสะดวกประกอบด้วยสระว่ายน้ าขนาดใหญ่ ห้องออกก าลังกาย สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ร้านค้า 
และอื่นๆ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ระดับล่างถึงปานกลาง รายรับรวมต่อเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป  
ราคาขายเฉล่ีย ประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร 
มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,700 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ การก่อสร้างโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ขายหมดและปิดโครงการแล้วในปี 2561 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

4. โครงการ Ovingdean 

รายละเอียดโครงการ 

บริษัท บริษัท ซีจียูเค 1 จ ากัด 
ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขาย 
ประเภท ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ตั้งทรัพย์สิน เมืองไบรตัน ประเทศสหราชอาณาจักร 
พื้นที่ให้เช่า 881,654 ตารางฟุต 
รายละเอียดโครงการ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจด้านการศึกษา 
อัตราการเช่า 100% 
ระยะเวลาสัญญาเช่า สัญญาเช่าสิ้นสุดปี 2575 

5. โครงการ Anchorage Point 

รายละเอียดโครงการ 

บริษัท บริษัท เอพียูเค จ ากัด 
ประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพื่อขาย 
ประเภท อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร 
สถานะ สัญญาเช่าระยะยาวสิ้นสุดสัญญาในปี 2576 โดยมีอัตราการเช่า 100% และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 

บริษัทมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอพียูเค จ ากัด 
ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงุทน
ในอสังหาริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทยที่มีสินทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2558 และกองทรัสต์ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2558 
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โครงสร้างรายได้

 

โครงสร้างรายได้ 
1. โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายไดข้องบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามสายผลิตภัณฑ์หลักดังนี้ 

รายได ้  
(หนว่ย : ลา้นบาท) 

ส าหรบัปี 2561 ส าหรบัปี 2562 ส าหรบัปี 2563 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ  

รายได้จากการขายอาคารชุด 244.06 66.03 412.40 43.70 3,263.20 85.63 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม     92.63 2.43 
รายได้ค่านายหน้า 0.47 0.13 - - - - 
รายได้ค่าเชา่จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 51.39 13.9 47.36 5.02 47.91 1.26 
รายได้ดอกเบี้ย 8.82 2.39 - - - - 
รายได้เงินปันผล 5.36 1.45 - - - - 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - - - - - 
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 51.16 13.84 468.70 49.66 230.89 6.06 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - - 2.20 0.23 - - 
ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 0.50 0.14 - - - - 
รายได้อื่น 7.87 2.13 13.15 1.39 175.97 4.62 
รวมรายได ้ 369.64 100.00 943.81 100.00 3,810.6 100.00 

 

รายได ้ 
(หนว่ย : ลา้นบาท) ด าเนนิการโดย 

ส าหรบัปี 2561 ส าหรบัปี 2562 ส าหรบัปี 2563 
จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

รายได้จากการขายอาคารชุด บริษัท 
LH 

244.06 
- 

66.03 
- 

7.79 
404.61 

0.83 
42.87 

- 
3,263.20 

- 
85.63 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม LH - - - - 92.63 2.43 
รายได้ค่านายหน้า บริษัท 0.47 0.13 - - - - 
รายได้คา่เชา่จากอสังริมทรพัย์เพื่อการลงทุน CGUK1 51.39 13.9 47.36 5.02 47.91 1.26 
รายได้ดอกเบี้ย บริษัท 5.22 1.41 - - - - 
 LH 1.53 0.50 - - - - 
 CER 0.12 0.42 - - - - 
 CGUK1 

BCE 
0.08 
1.86 

0.02 
0.03 

- - - - 

รายได้เงินปันผล บริษัท 5.36 1.45 - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน บริษัท 43.22 11.69 (129.45) (13.72) (3.51) (0.09) 
 LH 8.1 2.19 601.53 63.74 234.46 6.15 
 CGDDP (0.01) (0.00) 0.10 0.01 - - 
 BCE (0.14) (0.04) (3.47) (0.37) (0.03) - 
 CGUK1 - - (0.01) - (0.03) - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว บริษัท - - 2.20 0.23 - - 
ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว บริษัท 0.50 0.14 - - - - 
รายได้อื่น บริษัท 0.77 0.21 0.66 0.07 0.79 0.02 
 LH 7.11 1.92 11.36 1.20 167.76 4.40 
 BCE - - 1.13 0.12 7.42 0.20 
รวมรายได ้  369.64 100.00 943.81 100.0 3,810.60 100.0 

โครงสร้างรายได้
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ลักษณะการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาคารชุด 
ที่อยู่อาศัย/คอนโดมีเนียม และ โรงแรม ดังนี้ 

1) การตลาด 

อาคารชดุทีอ่ยูอ่าศยั  

ก. กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา  

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเป็นคอนโดมิเนียมระดับระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ตั้งอยู่  ใจกลางเมือง  
ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ขนาบข้างด้วยโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวสองโรงแรม คือ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ า
เจ้าพระยา มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติฐานะและรสนิยมสูง ชื่นชอบในการออกแบบที่ทันสมัย รวมไปถึงกลุ่มนักลงทุน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการลงทุนในระยะยาว โดยการซื้อเพื่อให้เช่าต่อหรือขายต่อในภายหลัง  

ข. นโยบายราคา 

บริษัทจะก าหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์ตามราคาตลาด เทียบเคียงกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงและเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยการเปล่ียนแปลงของราคาขึ้นกับปัจจัยและภาวะตลาดและต้นทุนการก่อสร้างเป็นส าคัญ  

ค. ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและประสบความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการ บริษัทมีการวางแผนการจ าหน่ายใน 
หลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

(ก) ร่วมงานกับบริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพซึ่งมีความเข้าใจตลาดคอนโดหรูทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

(ข) ครอบครัวเตชะอุบลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมท าให้มีเครือข่ายและความสัมพันธ์
อันดีกับทั้งบุคคลส าคัญทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวสามารถเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพของ
โครงการ 

(ค) บริษัทมีแผนที่จะท าการตลาดและร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคาร ลักชัวรีแบรนด์ และเครือข่ายทางธุรกิจชั้นน าต่างๆ   
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โครงการเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 

โรงแรม 

ก. กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ คือ ลูกค้าระดับบนที่พักในห้องสวีทของโรงแรมต่างๆ (2% แรกของกลุ่มลูกค้าระดับบน) 
เน้นความเป็นส่วนตัว ชื่นชอบความเงียบสงบ ต้องการสัมผัสกับเอกลักษณ์พื้นเมือง ได้รับการดูแลเอาใจใส่และการบริการที่เป็นเลิศ โดยกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเป็นชาวต่างชาติทัง้หมด สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ซึ่งสัดส่วนของนักท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 
ของลูกค้าทั้งหมด 

กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา คือนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับรายได้และ  
ก าลังซื้อสูง โดยโรงแรมจะเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศตะวันออกกลางและยุโรปเป็นพิเศษ เนื่องจากปริมาณการท าธุรกิจระหว่างประเทศในเอเชีย
และประเทศในตะวันออกกลางและยุโรปเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด สามารถแบ่งเป็น  2 กลุ่มหลัก
ได้แก่ นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว คาดว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 60 ของลูกค้าทั้งหมดเช่นเดียวกัน 

ข. นโยบายราคา 

การก าหนดราคาค่าห้องพักและงานบรกิาร จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ต้นทุนการด าเนินการ ฤดูกาล และราคาตลาดของ
คู่แข่ง เนื่องจากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เป็น โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่มีแต่ห้องพักแบบสวีททั้งหมดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โรงแรม
คาดว่าราคาค่าห้องพักและงานบริการจะสูงกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งเป็นโรงแรมชั้นน าระดับ 5 ดาวอื่นๆ ในกรุงเทพฯ แต่จะอยู่ในระดับ
ราคาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะราคาห้องสวีทของโรงแรมคู่แข่ง ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราค่าห้องพักรายวันเฉล่ียอยู่ที่ 20,200 บาท 
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ส่วนโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คาดว่าจะตั้งราคาในระดับเดียวกันกับคู่แข่งในตลาด 
โดยมีอัตราค่าห้องพักรายวันเฉล่ียอยู่ที่ 11,200 บาท อย่างไรก็ตามในช่วงเปิดตัวโรงแรมอาจมีการน าเสนอราคาพิเศษเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 

ค. ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 

การจัดจ าหน่ายจะประกอบไปด้วย การขายตรงโดยทีมขายของโรงแรม การขายผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ การขายและส ารอง
ห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการออกโรดโชว์งานใหญ่ๆ ของโลก 

2) ภาวะอตุสาหกรรมการแขง่ขนั 

อาคารชดุทีอ่ยูอ่าศยั 

อุตสาหกรรมอาคารชุดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมาก สืบเนื่องจากปัจจัยภายนอก อาทิเช่น 
เศรษฐกิจไทย ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การอ่อนตัวของค่าเงินหยวน รวมถึงมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการจ ากัดเพดาน
วงเงินสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้โครงการที่อยู่อาศัยต้องหาจุดขายและท าการตลาดเพื่อเสาะหาลูกค้าที่ให้ความสนใจกับสินค้าของบ ริษัท ดังนั้น
โครงการที่อยู่อาศัยจึงให้ความส าคัญกับเรื่องต าแหน่งที่ตั้งโครงการ ราคาขายที่เหมาะสม คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกและ
จุดเด่นอื่นๆของโครงการเพื่อดึงดูดลูกค้า 

3) ภาวะการแขง่ขนัและและจดุเดน่ 

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา 

ในปัจจุบัน ส่ิงส าคัญในการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียมระดับหรูอยู่ทีก่ารวัดระดับในเรือ่งคุณภาพและการบรหิารงาน ในหลาย
ปีที่ผ่านมา โครงการใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าโดยการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ในโรงแรมหรือคอนโดมิเนียมเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับป ระโยชน์ 
และความสะดวกสบายสูงสุด ส าหรับโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ มีความโดดเด่นเรื่องทีมงานบริหารที่เป็นมืออาชีพอย่างโฟร์ซีซั่นส์ นอกจากนี้
ทางโครงการยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาสอีกมาก อาทิ โฟร์ซีซั่นส์ คลับ บนชั้น 64-66 ไม่รวมถึงที่ตั้งโครงการที่อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน และทางขึ้น-ลงทางด่วน (ถนนจันทน์) ซึ่งนับว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน  

ในส่วนของปริมาณคอนโดมีเนียมหรูในกรุงเทพมหานครนั้น นับว่ามีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณคอนโดมิเนียมทั้งหมดในตลาด 
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ สภาพตลาดโดยรวมของคอนโดมิเนียมหรูมีความคึกคักและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่มีจ านวนดีเวลลอปเปอร์น้อยรายที่สามารถ
พัฒนาคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีได้ตามความต้องการของลูกค้า 

4) การจดัหาผลติภณัฑ ์

ก. ขัน้ตอนการกอ่สรา้งโครงการ 

 

โครงสร้างรายได้
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

ข. การสรรหาทีด่นิเพือ่การพฒันา 

บริษัทจะพิจารณาหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโดยการมองหาที่ดินที่มีต้นทุนต่ า และมีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต โดยบริษัทมีแนวทาง 
ที่หลากหลายในการจัดหาที่ดิน เช่น บริษัทเป็นผู้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีแหล่งที่มาจาก ผู้ที่เป็นเจ้าขอ งที่ดินโดยตรง และบริษัท 
ยังมีช่องทางจากการเสนอขายจากตัวแทนขายที่ดินให้กับบริษัทเป็นระยะๆ บริษัทจะคัดเลือกจัดซื้อตามคุณสมบัติของที่ดินที่บริษัทต้องการ 
เปรียบเทียบกับราคาที่ดินแปลงอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ดินที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกน าเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาก่อนการลงทุนทุกครั้ง 

ค. การคดัเลอืกผูร้บัเหมา 

เนื่องจากโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ของบริษัทเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และเน้นในด้านคุณภาพเป็นอย่างมากดังนั้น บริษัท  
จึงคัดเลือกผู้รับเหมาจากบริษัทก่อสร้างชั้นน า โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาประกอบด้ วย ความสามารถทางด้านเทคนิค วิธีการ
ด าเนินงานก่อสร้างที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความช านาญ และชื่อเสียงที่ไว้วางใจได้ในการส่งมอบงานที่เ สร็จ
สมบูรณ์ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนด รวมทั้งผู้รับเหมาที่ได้รับเลือกจะต้องเป็นบริษัทที่มี ฐานะทางการเงินที่ดีและมีแหล่งเงินทุน
สนับสนุนที่มั่นคง นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้จัดจ้างที่ปรึกษาในการก่อสร้างชั้นน าเพื่อควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบโครงการ เพื่อให้โครงการของ
บริษัท เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดการส่งมอบงาน  

ทั้งนี้ บริษัทได้คัดเลือกผู้รับเหมาหลักส าหรับโครงการเจ้าพระยา เอสเตท แล้ว ได้แก่ บริษัท บีซีอีจีไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของกลุ่ม BCEG บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ โดยมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ง. การจดัซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 

หลังจากท าการเซ็นสัญญาการก่อสร้าง ผู้รับเหมาหลักของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งในการเซ็นสัญญาเป็น
แบบก าหนดราคาเหมารวมเพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท โดยจะมีการระบุมาตรฐานของวัสดุ
อุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานทั้งตามข้อก าหนดการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพที่ตั้งไว้ อีกทั้งผู้รับเหมา
จะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าทั้งหมด  

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่มีรายละเอียดเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทจะมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินค้าโดยคิดเป็นมูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ที่คาดว่าจะจัดซื้อเอง แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของโครงการ 

จ. การคดัเลอืกผูบ้ริหารโรงแรม 

บริษัทคัดเลือกผู้บริหารโรงแรมโดยค านึงถึงจุดยืนทางการตลาดและความเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมของบริษัท โดยจะพิจารณา  
เครือโรงแรมระดับโลกซ่ึงมีเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง และเป็นเครือขนาดใหญ่ที่มีโรงแรมในเครือมาก โดยจะให้ความส าคัญกับเครือโรงแร มที่มี
ความโดดเด่นในเมืองใหญ่ทั่วโลก 
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ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน 

ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปี 2560 ถึง 2563 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 31 ธค. 2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 31 ธค 2560 
 บาท บาท บาท บาท 

สนิทรพัย ์        
สนิทรพัยห์มนุเวยีน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 388,328,464 274,043,223  1,517,968,181  425,109,756  
เงินลงทุนช่ัวคราว - - 100,502,312  - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,690,993,705 2,362,812,871 1,932,820,577  1,269,274,710  
สินค้าคงเหลือ 33,259,000    
ต้นทุนของสญัญา 304,760,154 308,736,672 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกัน - - - - 
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง     
และสาธารณูปโภค 8,405,445,875 8,270,383,484  5,842,742,804  3,465,740,032  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 17,959,616 3,359,828  3,258,601  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 42,378,289 28,408,722  1,004,442  245,404,500 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 10,883,125,103 11,247,744,800  9,398,296,917   5,405,528,998  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน 70,808,105 1,992,745,610  1,764,912,934  1,581,813,813  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 143,651,406 - -  - 
เงินลงทุนเผื่อขาย - 169,310,676  218,969,946  307,088,227 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - 
เงินมัดจ าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 172,821,951 895,501,448  895,501,448  895,501,448 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 743,031,438 743,970,530  789,158,751  845,666,309 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 11,193,952,008 10,206,087,620  7,608,076,281  3,944,962,524          
สิทธิการเช่า - - - 99,973,099 
ค่าความนิยม 3,614,375,768 3,614,375,768  3,614,375,768  3,614,375,768  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากคา่ความนิยม 27,995,448 22,291,334  5,864,249  2,127,706  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 52,026,395 47,956,660 38,340,870  21,025,957  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10,229,388 13,023,418  10,456,102  64,228,197  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 16,028,891,907 17,705,263,064  14,945,656,349  11,376,763,048  
รวมสนิทรพัย ์ 26,912,017,010 28,953,007,864  24,343,953,266  16,782,292,046  

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้     
หนีส้นิหมนุเวยีน     

เจ้าหนี้การค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 7,603,400,596 3,044,389,587  717,703,167  349,614,941 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน - - - - 
เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา 4,187,519,552 4,442,462,544  3,863,059,642  2,444,229,957  
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี  11,374,237,507  - - 
หุ้นกู้ระยะสั้น 1,991,017,063 - -  - 
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 1,895,162,666 3,682,047,015  - 1,750,000,000  
ส่วนของหนี้สินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 12,200,526    
เงินกู้ยืมระยะสั้น 120,996,850 7,998,450  8,312,624  8,899,511  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
ตั๋วแลกเงิน 389,454,054 380,992,887  437,071,705  667,275,353  
ภาษีเงินนิติบุคคลได้ค้างจ่าย 2,612,368 1,606,885  26,935  - 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 16,202,363,675 22,933,734,875   5,026,174,073  5,220,019,762  

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

 31 ธค. 2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 31 ธค 2560 
 บาท บาท บาท บาท 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน     
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 5,124,109,505 - 1,485,322,090  796,411,973  
เงินกู้ยืมระยะยาว 369,114,549 358,288,071  8,954,080,829  4,067,573,235  
หนี้สินตามสัญญาเช่า 239,863,694 - - - 
หุ้นกู้ระยะยาว  502,038,332  3,643,078,946  750,000,000  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 211,480,097 86,189,630  - - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 37,686,565 26,529,863  8,499,592  6,813,796  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 86,693,183 3,083,888  -  27,423,728  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 6,068,947,593 976,129,784  14,090,981,457  5,648,222,732  
รวมหนีส้นิ 22,271,311,268 23,909,864,659  19,117,155,530  10,868,242,494  

สว่นของผูถ้อืหุน้     
ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน     
หุ้นสามัญ 13,263,993,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 13,263,993,608    
หุ้นสามัญ 10,784,993,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  10,784,993,608   
หุ้นสามัญ 10,785,353,544 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท   10,785,353,544  
หุ้นสามัญ 8,966,127,954 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท    8,966,127,954 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว     
หุ้นสามัญ 8,266,127,954 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท       
ช าระครบแล้ว 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 

ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั (1,559,517,810) (1,559,517,810) (1,559,517,810) (1,559,517,810) 
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470) 
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธรุกิจแบบย้อนกลับ (732,872,059) (732,872,059) (732,872,059) (732,872,059) 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 1,578,638,448 1,578,638,448 1,578,638,448 1,578,638,448 
ขาดทุนสะสม (2,075,419,821) (1,714,846,968) (1,358,954,122)  (895,103,718) 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (341,579,224) (343,992,042) (422,836,205)  (277,685,843) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ ่ 4,315,940,018 4,674,100,053  4,951,148,736  5,560,149,502  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 324,765,724 369,043,152  275,649,000  353,900,050  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,640,705,742 5,043,143,205  5,226,797,736  5,914,049,552  
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 26,912,017,010 28,953,007,864  24,343,953,266  16,782,292,046  

2. งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท 

งบก าไรขาดทุน 

 ส าหรบังวด ส าหรบังวด ส าหรบัป ี ส าหรบัป ี ส าหรบัป ี
 เกา้เดอืน เกา้เดอืน สิ้นสุดวันที ่ สิ้นสุดวันที ่ สิ้นสุดวันที ่
 สิ้นสุดวันที ่ สิ้นสุดวันที ่    

 31ธันวาคม 2563 31ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
รายได ้      

รายได้จากการขายอาคารชุด 3,263,199,220 412,398,104 412,398,104  244,058,483  908,586,453  
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 92,626,693     
รายได้ค่านายหน้า - - - 474,953  1,056,037  
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 47,910,364 47,363,646 47,363,646  51,390,715  52,508,664  
รายได้เงินปันผล - - - 5,357,163  4,245,934 
ก าไรจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - - - 4,351,980 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 230,890,063 468,698,080 468,698,080  51,157,001  124,860,392  
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - 2,200,388 2,200,388  - 4,002  
ก าไรจากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว - - - 502,312  - 
รายได้อื่น 175,973,950 13,145,736 13,145,736  7,874,033  6,298,611  

รวมรายได ้ 3,810,600,290 943,805,954 943,805,954 360,814,660 1,101,912,073      
ค่าใชจ้า่ย      

ต้นทุนขายอาคารชุด 1,559,722,217 181,486,318 181,486,318 146,939,094  544,426,173  
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ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 87,913,535 -    
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานทางตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,862,952 2,789,313 2,789,313  3,012,279  3,187,394 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 207,752,824 182,983,795 182,983,795  180,459,038  286,521,239  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 821,859,621 464,418,079 464,418,079  209,216,400  207,374,636  
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 40,167,188 39,936,288 39,936,288  42,701,304  51,126,666  
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย - - - - - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 739,898,310 - - - - 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22,111,925 15,636,400 15,636,400 - - 

รวมคา่ใช้จา่ย 3,482,288,572 887,250,193 887,250,193 582,328,115 1,092,636,108 
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 328,311,718 56,555,761 56,555,761 (221,513,455) 9,275,965 
รายได้ทางการเงิน 614,479 7,271,405 7,271,405 8,821,330 5,726,863  
ต้นทุนทางการเงิน (609,146,299) (454,612,865) (454,612,865) (330,076,314) (211,390,676)  
ขาดทุนกอ่นภาษีเงนิได ้ (280,220,102) (390,785,699) (390,785,699) (542,768,439) (196,387,848) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 126,087,991 43,706,814 43,706,814 (344,685) (3,002,322) 
ขาดทุนส าหรบัป ี (406,308,093) (434,492,513) (434,492,513) (542,423,754) (193,385,526) 

3. งบกระแสเงินสด 

  31 ธค.  2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 31 ธค. 2560 

  บาท บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,140,799,371 (1,512,888,762) 358,268,704  1,457,803,195  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 654,575,721  (735,268,713) (534,118,207) (2,697,991,334) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,705,595,161) 877,738,294  1,316,686,268  490,606,462  

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
สรุปผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน 

ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปี 2560 ถึง 2563 

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

1.1 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย 

โครงการ 
รายละเอยีด
โครงการ 

ทีต่ัง้โครงการ 
พืน้ทีร่วมของ
โครงการ (ไร)่ 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ
ณ 31 ธ.ค. 63 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

โครงการอิลีเม้นท์  
ศรีนครินทร1์/ 

คอนโดมิเนียม 
พักอาศัย 

ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

13-0-89 12.35 - 

โครงการพระราม 3 คอนโดมิเนียม 
พักอาศัย 

ถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม 

แขวงช่องนนทรีย์ 
เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 

6-1-75 592.52 ติดภาระจ านอง2/ 

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท 
 โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 

กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจา้พระยา 

 
คอนโดมิเนียม
ระดับอัลตรา้ 
ลักชัวรี ่

 
ถนนเจริญกรุง 
64 แขวงยาน
นาวา เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 

 
35-2-68 

 
7,665.51 

 
ติดภาระจ านอง3/ 

รวม 8,270,38  

หมายเหตุ: 
1/ โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ านวน 7 อาคาร ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัยแบบ  

1-2 ห้องนอน และเพื่อการพาณิชยกรรม จ านวนรวม 1,059 ยูนิต มูลค่าขายโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700 ล้านบาท (มูลค่าประมาณการ
โดยผู้ออกหุ้นกู้ ณ ปัจจุบัน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้วจ านวน 1,055 ยูนิต คงเหลือ 4 ยูนิต 

2/ บริษัทได้จดจ านองที่ดินดังกล่าวรวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะถูกสร้างในอนาคต เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
การออกหุ้นกู้ระยะยาวหุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
ซึ่งให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 2,000 ล้านบาท 

3/ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จดจ านองสิ่งปลูกสร้างโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท เพื่อเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้ค่าก่อสร้างโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท ภายใต้สัญญาหลักประกันแบบมีเง่ือนไข โดยการบังคับใช้สิทธิในการจดจ านองดังกล่าว  
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อปรากฏเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

  

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
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1.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามงบการเงนิของบริษัท ประกอบด้วย 

โครงการ 
รายละเอยีด
โครงการ 

ทีต่ัง้โครงการ 
พืน้ทีร่วมของ
โครงการ  

(ตารางฟตุ) 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ
ณ 31 ธ.ค. 62 
(ลา้นบาท) 2/ 

ภาระผกูพนั 

Ovingdean Hall School ที่ดิน อาคาร และ
สิ่งปลูกสร้าง 
ตั้งอยู่ที่เมืองไบรตัน 
ประเทศอังกฤษ 
ทรัพย์สินดงักล่าว
ได้มีสัญญาเช่ากับ
ผู้เช่ารายหนึ่งซึง่ใช้
ทรัพย์สินดงักล่าว
ในการประกอบ
ธุรกิจโรงเรียนโดย
สัญญาเช่ามีอายุ
คงเหลือประมาณ 
12 ปี 

Ovingdean Hall 
School, 
Greenways, 
Ovingdean, 
Brighton, 
London  

881,654  
 

743.97 
 

ติดภาระจ านอง1/ 

หมายเหตุ: 
1/ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัท ซีจียูเค 1 จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคารในต่างประเทศแห่งหนึ่งในจ านวน 9 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดจ านอง ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการ Ovingdean Hall School เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
เงินกู้ยืมดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจ านวน 9 ล้านปอน์สเตอร์ลิง หรือเท่ากับ 369.11 ล้านบาท 

2/ โครงการมีมูลค่าตามราคาประเมินเท่ากับ 789.16 ล้านบาท มูลค่าประเมินโดยผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใน
ต่างประเทศ ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

1.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย  

โครงการ 
รายละเอยีด
โครงการ 

ทีต่ัง้โครงการ 
พืน้ทีร่วมของ
โครงการ (ไร)่ 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ
ณ 31 ธ.ค. 63 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา - - 79-3-63 203.38 ติดภาระจ านอง2/ 
โครงการพระราม 3 โรงเรียน

นานาชาต ิ
ถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม 

แขวงช่องนนทรีย์ 
เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 

16-2-18.6 1,553.09 ติดภาระจ านอง3/ 

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท 
 

- 
 

ถนนเจริญกรุง 64 
แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพฯ 

35-2-68 
 

 ติดภาระจ านอง4/ 

 โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ  
และ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ  
ณ แม่น้ าเจ้าพระยา 

โรงแรมระดับ 
อัลตร้า ลักชัวรี ่

 

- 
 

- 
 

8,410.17 
 

 

สินทรัพย์อื่นๆ    39.45 -ไม่มี- 
รวม 10,206.09  

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ



79แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

หมายเหตุ: 
1/  ที่ดินมูลค่าตามราคาประเมินเท่ากับ 1,118.71 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน กลต ประเมินมูลค่า  
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

2/  บริษัทได้จดจ านองที่ดินดังกล่าวรวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะถูกสร้างในอนาคต เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
การออกหุ้นกู้ระยะยาวหุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ซึ่งให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 1,000 ล้านบาท  

3/  บริษัทได้จดจ านองที่ดินดังกล่าวรวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะถูกสร้างในอนาคต เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
การออกหุ้นกู้ระยะยาวหุ้นกู้มีประกันของบรษัิท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
ซึ่งให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 2,000 ล้านบาท 

4/  บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จดจ านองสิ่งปลูกสร้างโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท เพื่อเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้ค่าก่อสร้างโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท ภายใต้สัญญาหลักประกันแบบมีเงื่อนไข โดยการบังคับใช้สิทธิในการจดจ านองดังกล่าวจะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อปรากฏเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือของหนี้ค่าก่อสร้างจ านวน 11,185.53 ล้านบาท 

สิทธิการเช่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสิทธิการเชา่ ตามงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท ประกอบด้วย 

บริษัท รายละเอียด 
มูลค่าตามบัญชีสทุธ ิ
ณ 31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ ภาระผูกพัน 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

สัญญาเช่าที่ดิน  
(Lease Agreement) 
ระหว่างส านักงาน
ทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ (ผู้ให้
เช่า) และบริษัท คันท
รี่ กรุ๊ป      ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) (ผู้เช่า) 

3,781.99  เนื้อที่เช่า  
(Lease / Rentable 
Area): เนื้อที่ 35 ไร่ 
2 งาน 68 ตารางวา 

 วัตถุประสงค์ : 
เพื่อใช้ในการพัฒนา
โครงการเจ้าพระยา 
เอสเตท 

 อายุสัญญาเชา่ 
(Lease Term) : 
25 ปี 

ติดภาระจ านอง1/ 

รวม 3,781.99   

หมายเหตุ: 
1/  บริษัท และบริษัทแลนด์ มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ให้สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว ภายใต้สัญญาหลักประกัน
แบบมีเงื่อนไข เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ค่าก่อสร้างโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท โดยการบังคับใช้สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าจะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อปรากฏเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือของหนี้ค่าก่อสร้างจ านวน 11,185.53 ล้านบาท 

1.4 การเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ด าเนินงาน 

ก. สัญญาเช่าอาคารส านักงาน 

บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารส านักงานกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 
และ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันที่  
15 พฤศจิกายน 2565 รวมค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดอายุสัญญา 7.07 ล้านบาท และ 21.12 ล้านบาท ตามล าดับ 

ข. สัญญาเช่ารถยนต์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ท าสัญญาเช่ารถยนต์ 4 คัน จากบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีระยะเวลา
เช่าประมาณ 4 ปี สิ้นสุด กรกฎาคม 2564 จ านวน 1 คัน มูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 3.72 ล้านบาท และ สิ้นสุดเมษายน 
2564 จ านวน 3 คัน โดยมีมูลค่ารวมของค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 2.93 ล้านบาท 2.93  ล้านบาท และ 3.16 ล้านบาท ตามล าดับ 
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2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ ที่จะท าให้บริษัทสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและก าหนดแนวทางของธุรกิจได้นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่ลงทุนตามความเหมาะสม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้ 

บรษิทัยอ่ย จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธรุกจิ อตัราการถอืหุน้โดย
บรษิทั  

(รอ้ยละ) 
บรษิทัยอ่ยทางตรง    
บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากดั1/ ประเทศไทย ซื้อขายให้เชา่และด าเนินงาน 

ด้านอสังหารมิทรัพย์และ 
การถือหุ้นในบริษัทอื่น 

70.00 

บริษัท บีซีอีจี คันทรีก่รุ๊ป เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด ประเทศไทย รับเหมาก่อสรา้งอาคาร  
และซ่อมแซมอาคาร 

99.99 

บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากัด ประเทศมอริเชียส ลงทุนในบริษัทอื่น 100.00 
บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากัด ประเทศเกิร์นซีย์ ลงทุนในบริษัทอื่น 96.45 
    
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม    
บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จ ากัด ประเทศไทย ผู้บริหารอสังหารมิทรัพย์ของโครงการ

เจ้าพระยา เอสเตท 
67.78(1) 

บริษัท ซีจียูเค 1 จ ากัด ประเทศเกิร์นซีย์ ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ 96.45(2) 
(1) บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากัด  
(2) บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากัด 

หมายเหตุ 
1/  ภาระผูกพันของเงินลงทุนในบริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ าน าหุ้นของบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากัด ทั้งจ านวน  
เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ค่าก่อสร้างโคร 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดำาเนินงาน

 

ค ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ฐำนะ 
ทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ภาพรวมธรุกจิ 

โครงการเจ้าพระยาเอสเตทซึ่งเป็นโครงการที่ส าคัญที่สุดของบริษัท เริ่มส่งมอบห้องพักอาศัยโครงการโฟรซ์ีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นส์ (FSPR) ให้กับ
ลูกค้าตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ครั้งแรกของบริษัทหลังจากก่อสร้างมาเกือบ 5 ปี 

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์กรุงเทพและโรงแรมคาเพลลากรุงเทพ (ธุรกิจโรงแรม) ซึ่งเป็น 2 โรงแรมภายใต้โครงการเจ้าพระยาเอสเตทพร้อมเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์กรุงเทพได้เปิดให้บริการจัดเล้ียงงานแรกในเดือนมกราคม 2563 และมีความพร้อมที่จะให้บริการ 
เต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งการเปิดโรงแรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการที่โรงแรมที่มียอดจองห้องพักและยอดจอง
งานจัดเล้ียงล่วงหน้าเข้ามาเป็นจ านวนมาก ในอีกด้านหนึ่งโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ก็มีแผนที่จะเริ่มให้บริการแก่สาธารณชนในเดือนเมษายน 2563 

อย่างไรก็ดีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีจ ากัดการเดินทางในประเทศไทยและทั่วโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2563  
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อธุรกิจโรงแรม และปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ  
ต่อแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นเหตุให้แผนการส่งมอบและการโอนอาคารชุดพักอาศัยของ FSPR ต้องเล่ือนออกไป และโรงแรม 2 แห่ง
ต้องเล่ือนก าหนดการเปิดออกไป 

ธรุกจิการขายสนิทรพัย ์

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ไพรเวทเรสซิเด้นซ์ เป็นโครงการพักอาศัยจ านวน 366 ยูนิต โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 25,000 ล้านบาท ปัจจุบัน 
มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้มากกว่า 13,000 ล้านบาท (โดยในจ านวนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ได้จ่ายช าระเงินล่วงหน้าแล้วร้อยละ 30 ของมูลค่าสัญญา 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของยอดขายที่รอการรับรู้รายได้) ในปี 2563 บริษัทรายงานรายได้จากการขายอาคารชุด 3,263.2 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 691 จากปีก่อน โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 52) 

ตารางแสดงรายได ้ตน้ทนุ และอตัราก าไรขัน้ต้นของโครงการโฟรซ์ซีัน่สไ์พรเวทเรสซเิดน้ซ์ 

   หน่วย : ล้านบาท 
  2562 2563 เปลีย่นแปลง (รอ้ยละ) 

รายได ้ 412.4 3,263.2 691% 
ต้นทุน 181.5 1,559.7 759% 
อัตราก าไรขั้นต้น 56% 52%  

แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้จะเพิ่มขึน้อย่างเป็นนัยส าคัญ แต่ยอดโอนที่เกิดขึ้นก็ยังถือว่าต่างไปจากการคาดการณข์องบริษัทก่อนสถานการณ์โ ควิด 19 
อย่างเป็นสาระส าคัญ จากความจ าเป็นที่รัฐบาลไทย (รวมทั้งทั่วโลก) ต้องจ ากัดการเดินทาง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบห้องพักอาศัย 
เนื่องจากยอดขายมากกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายที่รอการรับรู้รายได้เป็นลูกค้าต่างชาติ 

ธรุกจิโรงแรม 

จากการเล่ือนก าหนดการเปิดให้บริการของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ บริษัทจึงด าเนินนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถรักษาสภาพคล่อง และมีความพร้อมที่จะกลับมาด าเนินงานเมื่อรัฐบาลยกเลิกการใช้มาตรการจ ากัดการเดินทาง 

ทั้งนี้โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ได้เริ่มเปิดด าเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 ขณะที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์กรงุเทพกลับมาเปิดด าเนินงานอีกครั้งในเดอืน
ธันวาคม 2563 (เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากเปิดด าเนินงานในช่วงการระบาดรอบสองของโควิด 19 ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563) อย่างไรก็ตาม 
บริษัทรายงานรายได้จากธุรกิจโรงแรมเป็นครั้งแรกจ านวน 92.6 ล้านบาท ในปี 2563  

การจดัการภาระหนี ้

โดยทั่วไปการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่จะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง โดยภาระหนี้จะอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อ
การก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ เช่นเดียวกับโครงการเจ้าพระยาเอสเตทที่มีภาระหนี้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 

      หน่วย : ล้านบาท 

  2559 2560 2561 2562 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2563 

หนี้สิน 6,694 10,868 19,117 23,910 25,648 25,501 22,960 22,271 
ทุน 5,973 5,914 5,227 5,043 4,094 4,610 4,582 4,641 
อัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน 

1.12 1.84 3.66 4.74 6.27 5.53 5.01 4.80 

บริษัทรายงานอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และค่อยๆ ลดลงจากการโอน FSPR ตลอดช่วงระยะเวลา 

ต้นปี 2563 ฝ่ายบริหารได้บรรลุข้อตกลงการรีไฟแนนซ์ส าหรับหนี้หลักของโครงการทั้งจ านวนในเดือนมีนาคม 2563 แต่การรีไฟแนนซ์ต้องถูก
เล่ือนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ดังนั้น บริษัทจึงจ าเป็นต้องด าเนินการตามแผนส ารองในการจัดหาเงิน เพื่อรองรับเงินกู้ยืมจากธนาคาร
ผิงอัน (ผิงอัน) และในเดือนกันยายน 2563 เงินกู้ยืมที่น ามาใช้ในโครงการทั้งสิ้น จ านวน 375 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาได้ถูกจ่ายช าระคืนภายใน
ระยะเวลาซึ่งเงินส่วนหนึ่งมาจากการท าข้อตกลงการรีไฟแนนซ์กับผู้ร่วมทุนของโครงการ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรม และยังส่งผลให้การโอนอาคารชุดต้องเล่ือนออกไป ฝ่ายบริหารจึงมีความ
มุ่งมั่นที่จะลดภาระหนี้ (เพื่อลดภาระจากต้นทุนทางการเงินจ านวนมาก) ฝ่ายบริหารจึงเสนอให้ขายโรงแรมทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้สามารถลดภาระหนี้
ได้อย่างรวดเร็ว 

การขายโรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรุงเทพ และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ จะสร้างกระแสเงินสด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระหนี้ลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงเช่นเดียวกัน ช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาต้นทุนทางการเงินสูงที่สุดของบริษัทเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 127 ของผลขาดทุน
จากการด าเนินงาน 

การขายโรงแรมได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 

แนวโน้มของบริษัท 

การขายโรงแรมจะส่งผลดีต่อบริษัท ดังนี้ 

ลดระดับหนี้และต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการขายโรงแรมจ านวน 10,500 ล้านบาท ไปจ่ายช าระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะท าให้ภาระหนี้ลดลงและส่งผลให้ต้นทุน
ทางการเงินลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 

สภาพคล่องดึขึ้น และการให้ความส าคัญกับสินทรัพย์ที่พร้อมโอน 

หลังการท าธุรกรรมการขายโรงแรม บริษัทจะมีมูลค่าโครงการ FSPR เหลืออยู่ประมาณ 16,000 ล้านบาท (ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 50 จะเป็น
ยอดขายที่รอการรับรู้รายได้และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 เป็นส่วนที่สร้างเสร็จและพร้อมโอน) ซึ่งจะท าให้ฐานะการเงินบริษัทแข็งแกร่ง เนื่องจาก
สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสด และรับรู้รายได้ได้อย่างทันที อัตราก าไรขั้นต้นที่ท าได้โดยเฉล่ียส าหรับ FSPR อยู่ที่ 53% และบริษัทมีความ
ตั้งใจที่จะรักษาระดับ GP นี้ไว้ตลอด 

การปรับปรุงระดับหนี้หมายถึงการที่รายได้ทั้งหมดที่เหลือที่จะเรียกเก็บมีมูลค่ามากกว่า 10 เท่าของยอดหนี้คงเหลือ นอกจากนั้นกระแสเ งินสด
ส่วนเกินจะเป็นที่มาของแหล่งเงินทุนที่ส าคัญ เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสด้านการศึกษาและโครงการที่อยู่อาศัยบรเิวณ
พระราม 3 และโครงการมิกซ์ยูสด้านโครงการค้าปลีก และโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสองโครงการบริษัทได้ซื้อที่ดินแล้ว และ
พร้อมที่จะด าเนินการต่อในปี 2564 

  

ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

สรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 

  หน่วย : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็  31 ธนัวาคม, 31 ธนัวาคม, รอ้ยละ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 2562 2563   
        
รายได ้       

รายไดร้วม 943.81 3,810.60 303.75 
     
คา่ใชจ้า่ย    

ต้นทุนขายอาคารชดุ 181.49 1,559.72 759.42 
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 0.00 87.91 100.00 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานทางตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2.79 2.86 2.64 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 182.98 207.75 13.54 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 464.42 821.86 76.97 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 39.94 40.17 0.58 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรพัย์ 0.00 739.90 0.00 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15.64 22.11 41.41 

คา่ใชจ้า่ยรวม 887.25 3,482.29 292.48 
     

ก าไรจากการด าเนนิงาน 56.56 328.31 480.51 
รายได้ทางการเงิน 7.27 0.61 (91.55) 
ต้นทุนทางการเงิน (454.61) (609.15) 33.99 
     
ขาดทนุกอ่นภาษเีงนิได ้ (390.79) (280.22) (28.29) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 43.71 126.09 188.49 
     
ขาดทนุสทุธสิ าหรบัป ี (434.49) (406.31) (6.49) 

รายได้ 

บริษัทรายงานรายได้รวมส าหรับปี 2563 จ านวน 3,810.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 303 จากปี 2019 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก 

- รายได้จากการขายอาคารชุด FSPR ส าหรับปี จ านวน 3,263.20 ล้านบาท 
- รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม จ านวน 92.63 ล้านบาท 
- ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 230.89 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย 

บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายรวมในปี 2563 จ านวน 3,482.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 292 จากปี 2562 สาเหตุที่ส าคัญเกิดจาก 

- ต้นทุนขายอาคารชุด FSPR ระหว่างปีมีจ านวน 1,559.72 ล้านบาท โดยมีอัตราก าไรขึ้นต้นร้อยละ 52 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 821.86 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินงานของทั้งโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ และ

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ตลอดปี (ระยะเวลาก่อนเปิดด าเนินงานใช้เวลามากขึ้นจากผลกระทบของโควิด 19) 
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ จ านวน 739.90 ล้านบาท (โปรดดูด้านล่าง) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 328.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 481 จากปี 2562 
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ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทรายงานต้นทุนทางการเงินในปี 2563 จ านวน 609.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปี 2562 จากการที่ภาระหนี้อยู่ในระดับสูงใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 406.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2563 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 

ถึงแม้ว่าการขายโรงแรมจะยังไม่เกิดขึน้ แต่บริษัทได้พิจารณาและประมาณค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกับธรุกิจโรงแรมตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิโรงแรมจากมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการจ าหน่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดสุทธิที่ได้รับจากสินทรัพย์ตามกลยุทธ์การขายโรงแรม 

ผู้บริหารได้ท าการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจโรงแรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้รับรู้ประมาณการ 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายในงบการเงิน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 739.90 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวถือเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีได้ในอนาคต ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการ
ดังกล่าว จ านวน 205.79 ล้านบาท  

ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากรายการดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 จ านวน 534.11 ล้านบาท 

ตารางแสดงผลกระทบจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 

 หน่วย : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 

31 ธนัวาคม 
2563 

ผลกระทบ
จาก 

การดอ้ยคา่ 

ไมร่วม 
ผลกระทบ 

จากการดอ้ยคา่ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

        
รายได ้       

รวมรายได ้ 3,810.60 0.00 3,810.60 
     

คา่ใชจ้า่ย    
รวมคา่ใชจ้า่ย 3,482.29 (739.90) 2,742.39 
     

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 328.31 (739.90) 1,068.21 
รายได้ทางการเงิน 0.61 0.00 0.61 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (609.15) 0.00 (609.15) 
     
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได ้ (280.22) (739.90) 459.68 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 126.09 (205.79) 331.88 
     
ขาดทนุสทุธสิ าหรบัป ี (406.31) (534.11) 127.80 

เหตุผลของการขายโรงแรมได้ระบุไว้ข้างต้น แต่ผู้บริหารอยากเน้นให้เห็นผลกระทบของการด้อยค่า โดยตารางข้างต้นแสดงผลกระทบทั้งหมด
ส าหรับรายการพิเศษที่ไม่เกิดขึ้นประจ านี้ 

ถึงแม้ว่าบริษัทจะรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมในปี 2563 ขาดทุน 406.31 บาท แต่หากแยกพิจารณาผลกระทบของการด้อยค่า (เนื่องจาก
รายการขายยังไม่เกิดขึ้น) บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 127.80 ล้านบาท 

ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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ฐานะการเงิน 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 26,912.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีสินทรัพย์รวม
จ านวน 28,953.01 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดง 2,040.99 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.05 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการการลดลงของเงินฝาก
ธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน จ านวน 1,921.94 ล้านบาท เนื่องจากน าไปจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมที่น ามาใช้ในโครงการเจ้าพระเอสเตทในระหว่าง 
ปี 2563 และเงินมัดจ าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างส าหรับใช้ในการก่อสร้างโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลา 
กรุงเทพ ลดลงจ านวน 722.68 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง นอกจากนั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 
671.82 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินมัดจ าจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างส าหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 
ลดลง 970.61 ล้านบาท อย่างไรก็ตามที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจ านวน 
135.07 ล้านบาท และ 987.86 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างของโครงการเจ้าพระยาเอสเตท 

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 22,271.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีหนี้สินรวมจ านวน 
23,909.87 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลง 1,638.56 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.85 สาเหตุหลักเกิดจากในเดือนกันยายน 2563 เงินกู้ยืมที่น ามาใช้
ในโครงการเจ้าพระยาเอสเตท ทั้งสิ้นจ านวน 375 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาได้ถูกจ่ายช าระคืนภายในระยะเวลา ซึ่งเงินส่วนหนึ่งมาจากการท าข้อตกลง
การรีไฟแนนซ์กับผู้ร่วมทุนของโครงการ ดังนั้น จากการท าข้อตกลงการรไีฟแนนซ์กับผู้ร่วมทุนของโครงการจึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 4,559.01 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างส่วนที่ครบก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้นจ านวน 5,124.11 ล้าน
บาท  

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 4,640.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จ านวน 5,043.14 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 402.43 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.98 สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น
ส าหรับปี 2563 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2563 2562 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)   
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Current Ratio) 0.67 0.49  
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) (Quick Ratio) 0.13 0.11  
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (Operating Cash Flow Ratio) 0.06 (0.11)  
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน (Operating Efficiency Ratio)   
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) (Accounts Receivable Turnover) 39.46 63.70  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) (Days of Receivables) 9.12 5.65  
อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี้ (เท่า) (Accounts Payable Turnover) 16.22 4.17  
ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) (Days of Payables) 22.22 86.43  
ระยะเวลาการแปลงเป็นเงินสด (วัน) (Cash Conversion Cycle) (13.08) (80.68) 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อัตราก าไรขั้นต้น (%) (Gross Profit Margin) 52.20% 55.99% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (Operating Profit Margin) (12.45%) (105.36%) 
อัตราก าไรสทุธิ (%) (Net Profit Margin) 14.73% 56.30% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity) (8.39%) (8.46%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) (Return on Assets) (1.50%) (1.60%) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า) (Total Assets Turnover) 0.14 0.04  
อตัราสว่นวเิคราะหค์วามสามารถในการช าระหนี ้(Debt Leverage Ratio)    
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) (Debt to Equity Ratio) 4.80 4.74  
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio) 0.54 0.14  
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (Dividend Payout Ratio) - -    



86
 

กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 388.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 114.3 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.7 โดยบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,140.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน จ านวน 900.5 ล้านบาท ลดลงของที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
และสาธารณูปโภคโครงการโฟร์ซีซ่ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ จ านวน 506.1 และการลดลงของเงินมัดจ าจ่าย ล่วงหน้าค่าก่อสร้าง จ านวน 722.7  
ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 654.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากเงินสดรับจากเงินฝากธนาคาร
ที่ใช้เป็นหลักประกันจ านวน 1,905.6 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันบริษัทได้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรเพื่อการก่อสร้างโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 
กรุงเทพ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลา กรุงเทพ จ านวน 1,248.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทใช้เงินไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 
1,705.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ระยะยาว จ านวน 2 ,318.8 ล้านบาท แต่บริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้ จ านวน 
591.0 ล้านบาท และได้รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินจ านวน 172.6 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 274.0 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ านวน 
1,243.9 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,512.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของ
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคจ านวน 472.8 ล้านบาท และมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน
อ่ืนจ านวน 465.7 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้เงินไปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 735.3 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเพื่อซื้อ
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมจ านวน 358.9 ล้านบาท และจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันจ านวน 366.2 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินสดกิจกรรมการจัดหาเงินจ านวน 877.7 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นกู้ระยะยาว จ านวน 500.0 ล้านบาท และมี
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 455.2 ล้านบาท และออกตั๋วแลกเงินเพิ่มจ านวน 89.7 ล้านบาท แต่ได้จ่ายคืนเงินตั๋วแลกเงินที่ครบ
ก าหนดจ านวน 168.2 ล้านบาท 

สรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ ส าหรบัป ี
สิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรบัป ี
สิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัป ี
สิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 358.3 (1,512.9) 1,140.8 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (534.1) (735.3) 654.7 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,316.7 877.7 (1,705.6) 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทจะขึ้นอยู่กับช่วงของการรับรู้รายได้อันเนื่องมาจาก 
การโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการต่างๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือที่จะสามารถก่อให้เกิดรายได้  
อย่างต่อเนื่อง เช่น การลงทุนในโครงการโรงเรียนคอนคอร์เดีย กรุงเทพ นอกจากนี้ ปัจจัยส าคัญอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตของบริษัท 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลกในแต่ละช่วงเวลา สภาวะการแข่งขัน รวมถึงต้นทุนการก่อสร้าง เป็นต้น 

 

ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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ปัจจัยความเสี่ยง

 

ปัจจัยความเสี่ยง 
บริษัทให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ ให้สามารถควบคุมและ อยู่ใน
ระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงหลักสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องในการรับรู้รายได้ 

เนื่องจากบริษัทเริ่มด าเนินธุรกิจเกีย่วกับอสังหารมิทรพัย์ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งมีการรับรู้รายได้จากสินทรพัย์เพื่อขายและสินทรพัย์ที่สรา้งการ
รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีรายได้หลักจากสินทรัพย์เพื่อขายได้แก่ โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ที่ปัจจุบันได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2556 และ โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา ที่ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาศ 4 ปี 2562 เป็นต้นมา นอกจากน้ันบริษัทยังมีค่าเช่าจากจากโครงการ Ovingdean Hall School ระหว่าง 
ที่ยังไม่รับรู้รายได้จากการขาย  อีกทั้ง บริษัทยังมี รายได้จากสินทรัพย์ที่สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ  
ที่เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2563 และจากโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา ที่เปิดด าเนินการอย่าง 
เป็นทางการในเดือนธันวาคม 2563 

จากโครงการที่ด าเนินอยู่ข้างต้นนั้น ที่ผ่านมาอาจส่งผลให้การรับรู้รายได้ของบริษัทไม่ต่อเนื่องในระยะสั้น แต่ทั้งนี้ในปี 2563 เป็นต้นไป 
ทางบริษัทจะมีรายได้จากสินทรัพย์เพื่อขาย ซ่ึงหลักๆ มาจากการโอนโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยาและ 
การเปิดด าเนินการของธุรกิจโรงแรมเพื่อความต่อเนื่องของการรับรู้รายได้ 

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ 

ธุรกิจหลักของบริษัทคือ พัฒนาและลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตาม 
ที่คาดการณ์ไว้ ดังน้ันบริษัทจึงสรรหาโครงการที่มีศักยภาพเหมาะสมแก่บริษัทและมีผลตอบแทนที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการดังกล่าว บริ ษัทจึง 
มีนโยบายในการพิจารณาลงทุนที่เข้มงวด มีการจัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเคร่งครัด พิจารณาถึงผลตอบแทน ความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ต้องมีการท า Due Diligence อย่างละเอียด มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน  
ที่ปรึกษาด้านการตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังมีการก าหนดแผนการด าเนินงานไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งในการก าหนดแผนงานนั้นได้ค านึงถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานและหนทางแก้ไข อีกทั้งยังมี
แผนงานในการติดตามผลการด าเนินนานอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ  

ทั้งนี้โครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการลงทุนนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี รวมถึงผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการของบริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนั้นๆ เป็นการลงทุนที่เหมาะสมแก่บริษัท 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 

ในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น การควบคุมต้นทุนก่อสร้างเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อผลตอบแทนของโครงการ 
วัสดุก่อสร้างนั้นเป็นต้นทุนหลักที่ส าคัญ โดยค่าก่อสร้างมักมีความเปล่ียนแปลงไปมา โดยในช่วงปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ดัชนีรวม
วัสดุก่อสร้างในปี 2563 มีจ านวน 104.7 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 1.8 จากดัชนีจ านวน 106.6 ในปี 2562  

ดัชนีรวมวัสดุก่อสร้าง 

  2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชน ี 111 111.8 106.1 103.2 105.2 107.9 106.6 104.7 

% การเปล่ียนแปลงต่อปี 0.9% 0.7% -5.1% -2.7% 1.9% 2.6% -1.2% -1.8% 
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แหล่งข้อมูล กระทรวงพาณิชย์ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการจัดท าประมาณการค่าก่อสร้างของโครงการไว้แล้วอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าก่อสร้างที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
ที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ และเพื่อสามารถก าหนดราคาค่าก่อสร้างรวมไว้กับสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ส าหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการซึ่ง 
บริษัทจัดหาเองจะมีการเปรียบเทยีบราคาจากผู้จ าหน่ายหลายราย และก าหนดราคาซื้อขายคงที่ ณ วันท าสัญญา เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีทีส่ดุ 
ดังนั้น ท าให้ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ บริษัทไม่ต้องรับความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าว  

2.2 ความเสี่ยงจากการขายโครงการไม่ได้ตามประมาณการ 

บริษัทมีการท าประมาณการ การขายห้องชุดของโครงการคอนโดมีเนียม และก าหนดราคาห้องพักรวมถึงยอดเข้าพักของโรงแรมทั้งสองไว้ 
แต่หากบริษัทไม่สามารถขายโครงการและห้องพักได้จ านวนหรือราคาตามที่คาดการณ์ไว้อาจจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของโครงการและผลก าไร
ของบริษัทได้ 

ถึงแม้ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีโครงการใดที่มียอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการอย่างมีนัยส าคัญ แต่ด้วยตระหนักถึงความเส่ียงน้ี   
บริษัทได้ก าหนดแผนการขายโดยมีทีมงานที่ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ อีกทั้งยังมีการวางแผนการขายโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่างๆ อีกทั้งในกระบวนการขายได้จัดหาหลายช่องทางเพื่อบรรลุยอดขายตามที่ได้ตั้งไว้ อาทิเช่น ได้จัดหาบริษัทที่เป็นนายหน้าทางด้านการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีเครือข่ายลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถด าเนินการได้ 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทยังมีการติดตามผลการด าเนินการอย่างใกล้ชิด มีการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายในการปรับเปล่ียน
แผนการขายให้เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นๆ อย่างทันท่วงที ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีโครงการใดที่มียอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ
อย่างมีนัยส าคัญ 

ในส่วนของยอดเข้าพักของโรงแรมนั้น บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถหาลูกค้าเข้ามาพักได้ตามประมาณการ เนื่องจากโรงแรม 
แต่ละแห่งมีการออกแบบและก าหนดราคาที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี โดยที่ได้รับการปรึกษาจากทีมโรงแรมทั้งสองแห่ง  
ที่มีประสปการณ์ยาวนาน และมีความเชี่ยวชาญในตลาดโรงแรมสูง ประกอบกับเครือโรงแรมทั้งสองแห่งมีศักยภาพในการบริหารโรงแรมสูง  
และมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การเข้าพักเป็นไปตามประมาณการที่บริษัทคาดการณ์ไว้ได้  

2.3 ความเสี่ยงด้านธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เนื่องจากธุรกิจประเภทโรงแรมมีความสัมพันธ์กับจ านวนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่
ท าให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดขอ ง
โรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อปรมิาณนักท่องเที่ยวในประเทศ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ก าลังจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้  

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีความม่ันใจในศักยภาพการด าเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัท เนื่องจากมีผู้บริหารโรงแรมและทีมงานระดับโลกที่มี 
ความเชี่ยวชาญและมีประสปการณ์สูงเป็นผู้ด าเนินการบริหารโรงแรม มีแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก ประกอบกับมีท าเลที่ตั้ง
ที่มีศักยภาพสูง และมีจุดขายที่โดดเด่นในตลาด จึงมั่นใจได้ว่าโครงการของบริษัทจะเป็นที่ต้องการและได้รับการตอบรับอย่างดี แม้ในภาวะเศรษฐกิจ 
ที่ชะลอตัวก็ตาม  
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

บริษัทมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ จึงจ าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุน
หลากหลายทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกตราสารหนี้ต่างๆ เช่น หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนจาก
การขายคอนโดมีเนียมก่อนสร้างเสร็จ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการที่บริษัทก าหนดไว้ อาจส่งผล
กระทบต่อแผนการด าเนินงานและผลประกอบการได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถหาเงินลงทุนได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนทางการเงินอย่างรัดกุม 
โดยค านึงถึงเงินสดหมุนเวียนภายในโครงการและประเมินความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทวางแผน
ทางการเงินโดยค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้ รวมถึงสัดส่วนของหนี้สินต่อทุน ที่จะต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย  

3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบของความเส่ียงจากการผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่จะส่งผลต่อผลประกอบการในโครงการนั้นๆ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน โดยจะเน้นการป้องกันความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดต้นทุนและความซับซ้อนในการท า
ธุรกรรมต่างๆ ส่วนที่เป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่นั้น บริษัทมีนโยบายในการท าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า (Currency Forward 
Contract) โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโน้ม รวมถึงระยะเวลาของการส่งมอบของอัตราแลกเปล่ียนนั้นๆ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีจากการท า
ธุรกรรมน้ันๆ ให้ได้มากที่สุด นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่ไม่ท าธุรกรรมในลักษณะเก็งก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน  
ที่อาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อผลประกอบการของโครงการนั้นๆ 

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อบริษัท ในกรณีที่ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นลูกค้าจะชะลอการซื้อลง เนื่องจากต้นทุนการซือ้
อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าสูงขึ้น รวมถึงในด้านของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัทต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในรูปของเงินกู้ 
เพื่อน ามาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนงานควบคุมผลกระทบจากความเสี่ยงในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันเงินกู้ส่วนใหญ่
ของบริษัทนั้นเป็นเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และหากต้องมีการใช้ดอกเบี้ยลอยตัว 
บริษัทจะมีการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเช่น Currency Swap เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้การสร้างพันธมิตรทางธุรกจิ
กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอที่มีต้นทุนเหมาะสมที่สุดให้กับทั้งบริษัทและลูกค้าอีกด้วย 

3.4 ความเสี่ยงด้านการด ารงอัตราส่วนทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจะมีหน้าที่ในการด ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Interest Bearing 
Debt to Equity ratio) ตลอดอายุหุ้นกู้ เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 5.5 : 1 (ห้าจุดห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ 
ในแต่ละไตรมาส ตามงบการเงินรวมรายไตรมาส และ ณ วันส้ินปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละปี ตามงบการเงินรวมประจ าปี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดสิทธิฯ หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2563  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามนิยามในข้อก าหนดสิทธิฯ หุ้นกู้เท่ากับ 
3.4 เท่า ซึ่งยังเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2563 อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทเริ่มแผนการพัฒนา
โครงการเพิ่มเติมได้แก่ โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยย่านพระราม 3 หรือการลงทุนในโครงการโรงเรียนนานาชาติ บริษัท อาจมีแผนการระดมทุน
เพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถื อหุ้นเพิ่มขึ้น 
และใกล้กับระดับอัตราส่วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ หุ้นกู้นี้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity 
ratio) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ หุ้นกู้ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะลดหนี้สินโดยการช าระคืนหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องจากกระแสเงินสดจาก
การรับรู้รายได้จากโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา 
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4. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน คงค้างมูลค่ารวม 395 ล้านบาท (ราคาหน้าตั๋ว) 
ซึ่งจะครบก าหนดในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564 และมียอดคงค้างหุ้นกู้ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 
3,908.40 ล้านบาท ซึ่งจะครบก าหนดในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2564 – 6 กันยายน 2564 และบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
จ านวน 1 แห่งรวม จ านวน 369.11 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการโอวิงดีน ฮอล สคูล โดยที่สถาบันการเงินดังกล่าว ไม่มีการ
ก าหนดการด ารงอัตราส่วนทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ เงินกู้ยืม จ านวน 369.11 ล้านบาท จะครบก าหนดช าระในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นี้ นอกจากนี้
บริษัทมีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของโครงการเจ้าพระยาเอสเตท จ านวน 11,185.53 ล้านบาท ซึ่งมีข้อตกลงในการจ่ายช าระคืนหนี้จ านวน 6,053.76 ล้านบาท
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจ านวน 5,131.77 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะช าระคืนตราสารหนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโดยกระแสเงินสดจาก  

1) การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ าเจ้าพระยา และโรงแรม
คาเพลลา กรุงเทพ 

2) การขายโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ซึ่งได้ท าการโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้มาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2562 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่าโครงการรอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) 
มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท และห้องชุดที่รอขายมูลค่า 8,000 ล้านบาท  

5. ความเสี่ยงทางด้านนโยบายจากภาครัฐ 

5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
และอาจส่งผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของบริษัทโดยตรง เช่น ข้อบังคับของผังเมืองเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ พื้นที่
ที่ดิน (FAR) นโยบายการก าหนดพื้นที่ส่วนกลาง ขอบเขตการประเมินและการจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ฯลฯ ซึ่งหากมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางที่เข้มงวดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยบริษัทมีการท าการส ารวจและจัดท าการศึกษาถึงข้อจ ากัดและข้อก าหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถเตรียมรับกับความเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถวาง
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ปัจจัยความเส่ียง
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การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

 

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจว่า รายงาน
ทางการเงินของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  
3 ท่าน เพื่อดูแลและก ากับระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อพึงปฏิบัติทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่ไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วม
ประชุมด้วย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทีเ่ข้าร่วมประชมุมีบุคคลที่มีความรู้ในดา้นบัญชีและการเงินรวมอยู่ดว้ย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้
พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า ในปัจจุบันบริษัทมี ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทที่พอเพียงและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจแล้ว โดยไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญซึ่งสามารถ
สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแต่ละส่วน ได้ดังนี้  

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมีการทบทวนเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดระดับผลตอบแทนของพนักงานอ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง
สมเหตุสมผลสม่ าเสมอทุกปี  

นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม รวมถึงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น  
ลายลักษณ์อักษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถด า เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความตระหนักถึงความส าคัญในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยการสรรหา พัฒนา และตระเตรียม
คนไว้ทดแทน รวมถึงการสร้างกลุ่มคนไว้รองรับต าแหน่งงานที่ส าคัญ โดยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพไว้รองรับ  

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

บริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นยังมีการประเมิน
ภายในบริษัท ในรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น ประเมินความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ของบริษัท มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมรูปแบบต่างๆ และการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร  
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การความคุมภายในและการเงิน เป็นต้น 

 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ  

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทมีการส่งข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ และเอกสารประกอบการตัดสินใจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อม
หนังสือเชิญประชุมซึ่งมีรายละเอียดของเรื่องที่เสนอทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดท ารายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติของ  
ที่ประชุมทุกครั้ง รวมทั้งบริษัทยังจัดให้มีการเก็บเอกสารการลงบัญชี และเอกสารประกอบไว้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการจดัเก็บ และบริหารข้อมูลในแต่ละส่วนงาน อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (ECM) มาใช้ในการบริหารขอ้มูลตา่งๆ 
ในแต่ละส่วนงาน และระบบ Memo Online เป็นต้น   

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทจัดให้มีระบบติดตามการด าเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม รวมทั้งข้อก าหนดด้านความป้องกัน
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทยังมีส านักตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควมคุมภายในของส่วนงานต่างๆ  ภายใน
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องค์กร โดยได้ก าหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญจะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควรโดยมิชักช้า  

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

นางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ด ารงต าแหน่งผู้จัดการอาวุโส ส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
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การกำากับดูแลกิจการ

 

การก ากับดูแลกิจการ 
1. นโยบายการก ากับกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการยกระดับหลักการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เนื่องจากเห็นว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจที่ท าให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส าคัญใน
การส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หมวดที ่1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักส าคัญ ดังนี้  

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าต่อตนเอง  

 การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ก าหนดนโยบายและทิศทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
โดยให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of 
Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร 

หมวดที ่2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  การแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น  

2) หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
3) บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง

เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธขิองตนหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้โดยตรงทาง E-mail : 
info_ir@cgd.co.th 
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4) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
เวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  

5) บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชมุผู้ถือหุ้นให้มีการก าหนดเป็นล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการน าเสนอ ซักถาม 
ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชมุ บริษัทได้อ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 
อย่างน้อย 1 ชั่วโม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมทั้งการเล้ียงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

6) บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท ที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ  
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จ ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น  

7) บริษัทได้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น การประชุม
ด าเนินตามล าดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ 
เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ  

8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อ านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข . 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ก .และ แบบ ข .ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบ
ฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 

9) บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงาน
การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้
คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท ารายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็น
และงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการก าหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกับการท ารายงานดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดใน
รายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย  

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย น าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ 
โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ข้างต้นหลีกเล่ียงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่
สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 โดยบริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินัยต่อพนักงานของบริษัทที่กระท าการฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศของบริษัทซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

การก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

หมวดที ่3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน หรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเติบโตของ

มูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ 
พนักงาน : บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานโดยมุ่งหวังให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยจัดให้มีสภาพ

การจ้างงานที่ยุติธรรม และมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและ
ปลอดภัย 

ผู้ร่วมทุน : บริษัทปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
ลูกค้า :    บริษัทเน้นที่จะให้บริการตามค ามั่นสัญญาต่อลูกค้า โดยให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ

ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
คู่ค้า :    บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และรักษาความลับ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์

ร่วมกันกับคู่ค้า 
เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามพันธะสัญญา และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามล าดับชั้นของหนี้ตามสัญญาที่ได้กระท าไว้ 
คู่แข่ง : บริษัทมีการปฏิบัติที่เสมอภาค ไม่ดูหมิ่นคู่แข่ง และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ 
ชุมชน/สังคม : บริษัทค านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและ

ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ 
หน่วยราชการ : บริษัทพึงปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
สิ่งแวดล้อม : บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีนโยบายการพัฒนาโครงการโดยค านึงถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างก าไรให้กับบริษัท ถือเป็นการสร้างความส าเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้ตระหนัก
ถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ท าขึ้นระหว่างกัน
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ด าเนินการใดๆ อันจะเป็นการลิดรอนสิทธิ 
หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิ
ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อ 
ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โทร. 66(0) 2658 7888 โทรสาร 66(0) 2658 7880 โดยบริษัทจะด าเนินการสอบสวนตามขั้นตอน
การรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งข้อมูลทาง
การเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สื่อส่ิงพิมพ์ต่างๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ าปี 

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเกี่ยวกับความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส าคัญ  โดยได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่า งๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูล และการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัท โดยติดต่อได้ที่ โทร . 66(0) 2658 7888 โทรสาร 66(0) 2658 7880 E-mail: 
info_ir@cgd.co.th 
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หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความส าคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และการบริหารงานที่รัดกุม
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านส านักตรวจสอบภายในและน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง   

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการก าหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหาร โดยก าหนดระดับอ านาจการด าเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงาน
อย่างสม่ าเสมอ  

2. จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทได้จัดท าข้อก าหนดและถือปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนได้
รับทราบ ยึดถือ เข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง และใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

2) บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท 
3) ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่ 

ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
4) พึงบริหารงาน โดยหลีกเล่ียงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพ 
5) บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
6) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
7) ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
8) ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมี

สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือท าธุรกิจกับบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่ากระท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 

ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มี
จริยธรรมทางธุรกิจ โดยค านึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านตา่งๆ และมีความจ าเป็น
ต่อธุรกิจของบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจ านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีความสามารถ 
ประสบการณ์หลากหลายด้าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน 

3) กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  หรือผู้ถือหุ้น 
แล้วแต่กรณี 

การก�ากับดูแลกิจการ
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ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

ง) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าทีก่ระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการเกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขั ดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ช) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

ฌ) มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
4) วาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการมีก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากัด และไม่มีข้อจ ากัดจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน 
5) การเป็นกรรมการที่อื่นของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
 โดยกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้กรณีที่ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่น ผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งปัจจุบัน  
ไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท 

4. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
ดูรายละเอียดในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการ ในหัวข้อเรื่องขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง  ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียก

ประชุม หรือในกรณีจ าเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้  ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่
สองคนขึ้นไปร้องขอใหป้ระธานกรรมการก าหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ 
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ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

6. การประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด 

1) ประเมินผลงานของกรรมการ 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยจัดให้มีการประเมินผลตนเองโดยก าหนดไว้ 2 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและแบบ
ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และน า
ผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

2) ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทราบ  

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

บริษัทก าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย  
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน  

โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหาร
กิจการต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม  

8. การรวมหรือแยกต าแหน่ง  

ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า โดยบริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็น 
ลายลักษณ์อักษรในประกาศอ านาจด าเนินการของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออก
จากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้  

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระคือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ส่วนต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทคือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบรษัิทอีกท่าน คือ นายเบน เตชะอุบล ซึ่งทั้งสองต าแหน่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน 
และการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญได้ด าเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ที่โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

9. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีการก าหนดอ านาจการ
ด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และผังอ านาจ 
การอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก าหนดและการประเมินความเสี่ยงของกิจการ 
ก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

การก�ากับดูแลกิจการ
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ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งส านักตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ   
เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจ าปี 

10. รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลกระบวนการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
การจัดท างบการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้  และมีประสิทธิภาพ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการ 

11. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

บริษัทให้ความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายบริหารทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร 

12. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 

ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ ทางบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส าหรับ
กรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการของบริษัทให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย 

คู่มือกรรมการ 
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
2. หนังสือรับรองบริษัท 
3. วัตถุประสงค์ของบริษัท 
4. ข้อบังคับบริษัท 
5. คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ส านักงาน ก.ล.ต. 
ข้อมูลส าหรับกรรมการ  
1. ข้อแนะน าการให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 
2. หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
3. หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) 
4. Company Profile 
5. รายงานประจ าปีล่าสุด 

13. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส าคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก รายละเอียดในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ  
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ดังต่อไปนี้  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ   

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้  

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ 
1.  นายศุภกร  พลกุล รรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  พล.ต.อ. วีรพงษ์  ชื่นภักดี กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายชู   เฟ็ง เช กรรมการตรวจสอบ 

โดย นายศุภกร พลกุล และ นายชู เฟ็ง เช เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน และนางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของส านักตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการพิจารณางบการเงินประจ าปี 

6. พิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่ก าหนดในกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

8. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายใน 
9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
10. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
8) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

การก�ากับดูแลกิจการ
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12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระท าดังกล่าว ได้แก่ 
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใด
นายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

13. ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้สอบ
บัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
15. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้ 

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ 
1.  นายศุภกร  พลกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2.  พล.ต.อ. วีรพงษ์  ชื่นภักดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.  นายเบน   เตชะอุบล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตา่งๆ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหนง่

ดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี 
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี และ

ผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจ าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงิน และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูง โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นน าใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน   

บริษัทมีกรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จ านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี ้

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ 
1.  นายเบน   เตชะอุบล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
2.  นายฉัตรชัย  ช่อดอกรัก กรรมการพิจารณาการลงทุน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องกรรมการพจิารณาการลงทนุ 

1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตา่งๆ ของบริษัทในวงเงินมูลค่าทั้งโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในนโยบาย
ลงทุนของบริษัท 

2. พิจารณากลั่นกรองและน าเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการลงทุน ที่มีวงเงินมูลค่าทั้งโครงการเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 
หรือการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายลงทุนของบริษัท 

3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
ทั้งนี้ บริษัทมิได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการพิจารณาการลงทุน  

3. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท 

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท จะคัดเลือกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าผลตอบแทน ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่ ง
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น  
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น 
ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ 
ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง ก็ได้และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทและจะแจ้งการลาออกของ
ตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้  

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้น จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการ
ดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือกกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

การก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึงจะ
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบรษัิทได้ อีกทั้ง
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย ความเชี่ยวชาญในการก าหนดโครงสร้างการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทได้มีการใช้ฐานข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประกอบการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในองค์กร  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  

การสรรหาบุคลากรเพื่อมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทนั้น มีขั้นตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการคัดเลือกจะอยู่ใน 
ดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติ การศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นส าคัญ 

4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการ 
และควบคุมการด าเนินงานของบริษัทดังกล่าว โดยมีการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ซึ่งกรณีมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยส าคัญจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  นอกจากนี้ ยังให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการเกี่ยวโยงให้
เป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท างบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและทันตาม
ก าหนดเวลาการจัดท างบการเงินรวมด้วย 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทก าหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องรักษาความลับของบริษัท ไม่น าข้อมูลภายใน
ของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัทน าข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจึงอนุมัติการก าหนดนโยบาย เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุ

นิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทราบถึงหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณี
ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเล่ียง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

6. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2563 ของบริษัท เป็นจ านวน 2,150,000 บาท  

7. การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ 

บริษัทได้ทบทวนและน าหลักปฏิบัติจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบวนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ทั้งนี้ พบว่าบริษัทได้น าหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว โดยมีบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยมีเรื่องที่ส าคัญ ดังนี้ 
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 คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี  

ค าชี้แจง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เฉพาะทาง อีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัท ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  
ซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ   

ค าชี้แจง ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 คน และ
กรรมการบริหารจ านวน 1 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 คน มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ บริษัทจึงเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนในปัจจุบันมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ  

 

การก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้อี านาจควบคมุในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

รายชือ่ บรษิทั 
บรษิทัยอ่ย 

LH BCEGCE CER  CGDD CGDDP CGUK1 LSPL HYUK 
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน ์ D         
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ VD         
3. นายเบน เตชะอุบล d, CEO d d d d d    
4. นายจิรศกัดิ์ ผ่องหทัยกุล  d         
5. นายกวินธร อตัถากร  ID         
6. นายศุภกร พลกุล A, ID         
7. นายชู เฟ็ง เช a, ID         
8. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักด ี a, ID         
9. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ ID         
10. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย  ID         
11. นางสาวเจแอล อัง เคอเจี่ย d         
12. นายยู ซิง ซี d         
13. นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก x    d d    
14. นายสุทธณิัฐ จติติจรุงลาภ x   d      
15. นายวรากร เตชะมนตรีกุล x         
17. นางสาวภัทรา กันะสิรพิิทักษ ์ x         
18. นางวาทิณี จาตรุงคกุล x         
19. นายสดาวธุ  เตชะอุบล    d  d      
20. นายเฉิง จิ่งหมิง  d        
21. Mr.Messrs Malcolm Moller      d    
22. Mr.Gilbert Noel      d    
23. Anson Limited       d d d 
24. Cabot Limited       d d d 

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

  A = ประธานกรรมการตรวจสอบ   a = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  x = ผู้บริหาร 
LH : บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากดั 

BCEGCE : บริษัท บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 

CER : บริษัท เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 
CGDD : บริษัท ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั 
CGDDP : บริษัท ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
CGUK1 : บริษัท ซีจียูเค 1 จ ากัด 
LSPL : บริษัท ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากัด 
HYUK : บริษัท เอชวายยูเค จ ากัด 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) เล็งเห็นควำมส ำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่โครงกำรของบริษัทอำจก่อให้เกิด
ขึ้นได้ บริษัทฯได้สนับสนุนกำรพัฒนำและดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นทีใ่กล้เคียงโครงกำรเจำ้พระยำเอสเตท 
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯได้ริเริ่มกำรสร้ำงผลกระทบทำงบวกแก่สังคมที่มำกกว่ำผลกระทบทำงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โครงกำรของบริษัทฯเช่นโครงกำร
โรงเรียนนำนำชำตกิ่อให้เกิดแรงบัลดำลใจที่จะสรำ้งผลอันยั่งยืนแก่อนำคตเช่นผลทำงดำ้นกำรศึกษำแกชุ่มชน 

บรษิทัมอบทนุกำรศกึษำ 100,000 บำท ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนวดัสทุธวิรำรำม กรงุเทพมหำนคร 

วันที่ 25 มีนำคม 2564 นำยเบน เตชะอุบล ได้เข้ำร่วมพิธีมอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรำรำม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนวัดสิทธิวรำรำม เป็นโรงเรียนชำยล้วน ตั้งอยู่ในแขวงยำนนำวำ เขตสำธร ในพื้นที่ริมฝ่ังแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ส ำหรับทุนกำรศึกษำในครั้งนี้  
ทำงบริษัทต้องกำรให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำเล่ำเรียนและลดภำระให้ผู้ปกครอง ให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกำส ถือเป็นกำรสร้ำง
โอกำสทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทที่ต้องกำรสร้ำงผลอันยั่งยืนแก่อนำคต 

 

 

 

  

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

รายการระหว่างกัน

 

รายการระหว่างกัน 
1. ลักษณะรายการระหว่างกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดในสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) นายสดาวุธ เตชะอบุล 

ลักษณะความสัมพันธ์ :  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 จ านวน 873,180,191 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.56 ของทุนช าระแล้ว และเป็นบิดาของ นายเบน เตชะอุบล กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

ลักษณะของรายการ ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ มูลค่ารายการ 

ในปี 2563 
ยอดคงค้าง ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2563 
1. ค่าจองซื้อ ค่าท าสัญญาจะซื้อจะขายและ

ค่างวด ในการซื้ออาคารชุด โครงการ 
อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ จ านวน 2 ยูนิต  

เงินรับล่วงหน้า - 

 

1,181,244 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามราคาขายห้องชุดที่
ก าหนดและมีเงื่อนไขที่เป็นปกติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

2. ค่าจองซื้อ ค่าท าสัญญาจะซื้อจะขายและ
ค่างวด ในการซื้ออาคารชุด โครงการ 
โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 
ณ แม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 1 ยูนิต 

 - 
 

11,000,000 

2) นายเบน เตชะอุบล 

ลักษณะความสัมพันธ์ :  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 จ านวน 1,897,626,424 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
22.96 ของทุนช าระแล้ว โดยด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท  

ลักษณะของรายการ ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ มูลค่ารายการ 

ในปี 2563 
ยอดคงค้าง ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2563 
1. ค่าจองซื้อ ค่าท าสัญญาจะซื้อจะขายและ

ค่างวด ในการซื้อห้องชุด โครงการ 
โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 
ณ แม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 1 ยูนิต  

 

เงินรับลว่งหน้า 111,010,884 133,733,152 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไป
ตามราคาขายห้องชุดที่ก าหนดและ
มีเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับ
การท ารายการกับบุคคลที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง 

3) นางอรวรรณ เตชะอบุล 

ลักษณะความสัมพันธ์ :  เป็นภรรยาของนาย สดาวุธ เตชะอุบล และเป็นมารดาของ นายเบน เตชะอุบล 

ลักษณะของรายการ ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ มูลค่ารายการ 

ในปี 2563 
ยอดคงค้าง ณ วันที ่ 

31 ธ.ค. 2563 
1. ค่าจองซื้อ ค่าท าสัญญาจะซื้อจะขายและ

ค่างวด ในการซื้อห้องชุด โครงการ 
โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ 
ณ แม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 1 ยูนิต  

เงินรับล่วงหน้า 52,795,728 90,143,900 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามราคาขายห้องชุดที่
ก าหนดและมีเงื่อนไขที่เป็นปกติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
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4) บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“CGS”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
ลักษณะความสัมพันธ์ :  มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 คน คือ พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ 

ลักษณะของรายการ ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ มูลค่ารายการ 

ในปี 2563 
ยอดคงค้าง 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
1. บริษัทวางเงินประกันซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ 

CGS 
เงินประกัน 
ซื้อหลักทรัพย ์

30 5,595 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
และมี เงื่ อนไขที่ เป็ นปกติ
เช่นเดียวกับการท ารายการ
กั บ บุ ค ค ล ที่ ไ ม่ มี ค ว า ม
เกี่ยวข้อง 

2. บริษัทรับดอกเบี้ยจาก CGS เป็นดอกเบี้ยจาก
เงินประกันหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 0.8%  

ดอกเบี้ยรับ 
 

25 - 

3. บริษัทได้มีการช าระเงินค่าธรรมเนียมในการ
ออกหุ้นกู้ 

ค่าธรรมเนียมจ่าย
ล่วงหน้า 

ค่าธรรมเนียม 

(9,151,619) 
 

609,883 

2,738,274 
- 

5) บรษิัท คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (“CGH”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  การถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holdings Company) 
ลักษณะความสัมพันธ์ :  มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 คน คือ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายสดาวุธ 

เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการในบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) (CGH)  

ลักษณะของรายการ ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  (บาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ มูลค่ารายการ 

ในปี 2563 
ยอดคงค้าง 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
4. บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท คันท

รี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
153,061,800 หุ้น 

เงินลงทุนในหุ้น
สามัญ 

- 102,551,406 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
และมี เงื่ อนไขที่ เป็ นปกติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่
ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

5. 2.ได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ CGH-W3 จาก
บริ ษั ท  คั นทรี่  กรุ๊ ป  โ ฮลดิ้ ง ส์  จ า กั ด 
(มหาชน)จ านวน 51,020,600 หน่วย 

CGH-W3 (1,530,618) - 

6) บรษิัท เอม็เอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“MFH”)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ลงทุนในกิจการอื่น 
ลักษณะความสัมพันธ์ :  ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (“CGH”) ซึ่ง CGH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“MFC”) โดย MFH เป็นบริษัทย่อยของ MFC  

ลักษณะของรายการ ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท) ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2562 

ยอดคงค้าง  
ณ 31 ธ.ค. 2562 

1. บริษัทออกตั๋วแลกเงินให้แก่ MFH 
• ออกวันที่ 18  ตุลาคม 2562 จ านวน

เงิน 100 ล้านบาท เงินต้นครบก าหนด 
14 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 
270 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี  

• ออกวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จ านวนเงิน 
100 ล้ านบาท เงิ นต้นครบก าหนด 14 
สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 269 วัน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อป ีช าระดอกเบี้ย ณ 
วันออกตั๋วแลกเงิน โดยหักเป็นส่วนลด
จากมูลค่าที่ตราไว้ของตั๋วแลกเงินฉบับนั้น 

ตั๋วแลกเงิน 
 
 

- 200,000,000 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันและ
มีเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับ
การท ารายการกับบุคคลท่ีไม่
มีความเกี่ยวข้อง 
 

รายการระหว่างกัน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

ลักษณะของรายการ ประเภทรายการ 
มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง (บาท) ความสมเหตุสมผลของ

รายการ มูลค่ารายการ 
ในปี 2562 

ยอดคงค้าง  
ณ 31 ธ.ค. 2562 

2. ดอกเบี้ยจ่ายจากตั๋วแลกเงิน ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า 
ดอกเบี้ยจ่าย 

9,159,057 
11,909,270 

3,908,271 
- 

 

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน   
โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  

หากรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 
บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายหรือแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต โดยการเข้าท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคตน้ัน บริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติท่ัวไป สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัท 
ท ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนและ 
บริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ  
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และจะเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญช ี 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายเบน เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานการทางการเงิน 
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พึงปฏิบัติน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ 
(Statement of Directors Responsibilities) ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ  
งบการเงินดังกล่าวได้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจริงและสมเหตุผล ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน 
การตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
 
 
 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน ์    นายเบน เตชะอุบล 
ประธานกรรมการ     ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานการทางการเงิน 
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พึงปฏิบัตินั้น 
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ 
(Statement of Directors Responsibilities) ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ  
งบการเงินดังกล่าวได้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจริงและสมเหตุผล ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน 
การตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
 
 
 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน ์    นายเบน เตชะอุบล 
ประธานกรรมการ     ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2563

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ทา่น โดยมี นายศุภกร พลกุล 
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี และ นายชู เฟ็ง เช เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์
ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านบริหารธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระตามที่ระบุไว้ใน 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วน 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี  
สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย 
ทั้งรายไตรมาส และประจ าปี 2563 ซ่ึงผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยเชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง 
และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความ
ถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
เรื่องส าคัญที่พบจากการสอบบัญชี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อ
สอบถามถึงภาพรวมในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบรหิาร มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ได้แสดงฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ รวมทั้งมี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร โดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ตลอดจนฝ่ายบริหาร
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง 
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เหมาะสมเพียงพอ และไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญอันอาจจะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท 

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก และมีการพิจารณาติดตาม ความเสี่ยงด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และ ความเสี่ยงด้าน
การเงิน อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบ และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การพิจารณาให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการที่มี
นัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันได้แก่ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และ รายการจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ของบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า การท ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความเหมาะสม
ของเงื่อนไขในการท ารายการ และมีความเหมาะสมด้านราคา รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
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5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และก ากับดูแลให้บริษัท ด าเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่พบ
รายการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การด าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระและมี
ประสิทธิผล โดยได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 ซึ่งจัดท าขึ้นตามความเสี่ยงที่ส าคัญ รวมถึงพิจารณาประเด็นส าคัญที่พบ
จากการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ เพื่อน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร ตลอดจน ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตาม KPI ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

7. การติดตามปัญหา และ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามปัญหา และ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
การปฏิบัติที่พอเหมาะ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และมาตรการการปฏิบัติงาน 

8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าทุกปี เพื่อทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งแนวทางพึงปฏิบัติที่ดี 

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ
ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

โดยสรุป ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจ 
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5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และก ากับดูแลให้บริษัท ด าเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่พบ
รายการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การด าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระและมี
ประสิทธิผล โดยได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 ซึ่งจัดท าขึ้นตามความเสี่ยงที่ส าคัญ รวมถึงพิจารณาประเด็นส าคัญที่พบ
จากการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ เพื่อน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร ตลอดจน ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตาม KPI ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

7. การติดตามปัญหา และ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามปัญหา และ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
การปฏิบัติที่พอเหมาะ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และมาตรการการปฏิบัติงาน 

8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าทุกปี เพื่อทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งแนวทางพึงปฏิบัติที่ดี 

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ
ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

โดยสรุป ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจ 

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายศุภกร พลกุล 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 วันที่ 12 มกราคม 2564 
  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2563
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า  

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว รวมทั้งบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่   12 มกราคม 2564   ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่   2/2564   เมื่อวันที่   1 มีนาคม 2564   แล้วโดยระบบการควบคุมภายในได้ครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท  
และบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  
  นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  นายฉัตรชัย ช่อดอกรัก  ก ากับไว้ 
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 ชือ่ ต าแหนง่ ลายมอืชือ่ 

1. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ - ลายมือชื่อ - 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

 ชือ่ ต าแหนง่ ลายมอืชือ่ 

1. นายฉัตรชัย  ช่อดอกรัก เลขานุการบริษัท - ลายมือชื่อ - 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์                  
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

รายงานของผู้สอบบัญชีีรับอนุญาต
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

1. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ซ่ึงอธิบายถึงการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 739.90 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่า
ของสินทรัพย  ์โดยเป็นผลมาจากการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานธุรกิจโรงแรมจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยตน้ทุนในการจ าหน่ายเน่ืองจากเป็นกระแสเงินสด
สุทธิท่ีจะได้รับจากสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมเป็นส าคญัตามแผนการจ าหน่าย
สินทรัพยด์งักล่าวตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัท่ีจะลดภาระหน้ีสินและภาระดอกเบ้ีย เพิ่มสภาพคล่อง 
และรองรับการขยายธุรกิจและการด าเนินโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษทัโดยแผนการจ าหน่าย
สินทรัพยด์งักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดังกล่าวเป็นรายการ
ปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ส าคัญ 

ค่าความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยม
จ านวน 3,614 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการซ้ือ
ธุรกิจแบบยอ้นกลับซ่ึงมีบริษัทเป็นบริษทัใหญ่
ตามกฎหมายแต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี ค่าความ
นิยมเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
เน่ืองจากค่าความนิยมดงักล่าวมีจ านวนเงินท่ีเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ใน
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมดงักล่าว
ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการก าหนด
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากแต่ละหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและอัตราการ
เติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีผลกระทบ
โดยตรงต่อมูลค่าของค่าความนิยมท่ีแสดงอยู่ ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าความนิยม นโยบายการบญัชี
และการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.4 
ขอ้ 3.15 และขอ้ 3.23.2 ตามล าดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง  
• ท าความเขา้ใจและประเมินการออกแบบ

และการปฏิบตัิตามการควบคุมภายในท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยม 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

• ทดสอบเน้ือหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 
-  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณา
ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ย
ค่าของค่าความนิยม 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ี
ส าคัญและวิ ธีการ ท่ีผู ้บริหารใช ใ้นการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

-  พิจารณาการแสดงรายการค่าความนิยมและ
ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การด าเนินงานต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมี
หน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวม
จ านวน 5,319.24 ลา้นบาท และ 2,801.47 ลา้นบาท 
ตามล าดับ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีค่าก่อสร้าง
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาของบริษทัย่อยแห่ง
หน่ึง และหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ท่ีออก
โดยบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
เห็นว่าการจัดท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์การ
ด าเนินงานต่อเน่ืองนั้นยงัคงเหมาะสม เน่ืองจาก

 
วิ ธีการตรวจสอบท่ีส าคัญในการประเมินความ
เหมาะสมของผลการประเมินของผูบ้ริหารเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั รวมถึง 

• สอบทานแผนธุรกิจและแผนการเ งินใน
อนาคตของกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อตกลง
เก่ียวกบัการจ่ายช าระหน้ีในส่วนของเจา้หน้ี
ค่าก่อสร้าง ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บจากการโอนอาคารชุดในโครงการของ
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ส าคัญ 

กลุ่มบริษทัมีแผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคต
ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายช าระหน้ี
ในส่วนของเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง กระแสเงินสดท่ีจะ
ได้รับจากการโอนอาคารชุดในโครงการของ
บริษัทย่อย  และแผนการจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมของบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
สามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา
อนัใกล ้ 

การด าเนินการต่อเน่ืองเป็นเร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ เน่ืองจากความเป็นไปไดข้อง
แผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตดงักล่าวมีผล
อย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการจ่ายช าระ
หน้ีสินตามก าหนด  และความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ทั้งน้ี รายละเอียดของการประเมินความสามารถใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 

บริษทัย่อยในอนาคต และแผนการจ าหน่าย
สินทรัพย์ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ ส่วนงานธุร กิจ
โรงแรมของบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทและบริษัทท่ีจัดท า
โดยผูบ้ริหาร ซ่ึงรวมถึงวิธีการดงัต่อไปน้ี 
- สอบถามผู ้บ ริหา ร เ ก่ี ย วกับแผนกา ร
ด าเนินงานในอนาคต 

- อ่านรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเก่ียวข้องกับ
แผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตของ
กลุ่มบริษทั 

- พิจารณาความเ พียงพอของหลักฐาน
เก่ียวกบัแผนการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นส่วน
งานธุรกิจโรงแรม และแผนในการจ่าย
ช าระคืนหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

- พิจารณาขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของหุ้นกูแ้ละ
สัญญาเงินกู ้และตรวจสอบการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดดงักล่าว 

• วิเคราะห์และตรวจสอบประมาณการกระแส
เงินสดท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร รวมถึง 
- ประเมินความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลซ่ึงใชใ้น
การจดัท าประมาณการกระแสเงินสด 

- สอบถามในเชิงทดสอบและพิจารณาขอ้สมมติ
ท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการและเหตุผล
สนบัสนุนขอ้สมมติดงักล่าว 

- พิจารณาขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมนับ
จากวันท่ีผู ้บ ริหารจัดท าประมาณการ
กระแสเงินสด 

• ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังว ันส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชีเพ่ือพิจารณาเหตุการณ์ท่ีช่วย
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ส าคัญ 

บรรเทาปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ือง หรือมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ขอหนังสือรับรองเก่ียวกับแผนธุรกิจและ
แผนการเงินของผูบ้ริหารและความเป็นไปได้
ของแผนดงักล่าวจากผูบ้ริหาร  

• พิจารณาและประเมินความเพียงพอของการ
เ ปิด เผยข้อ มูล ท่ี เ ก่ี ยวข้องในหมาย เห ตุ
ประกอบงบการเงิน 

 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึง
คาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดรั้บ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารหรือผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
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ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง              
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ           
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้  
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับ  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
งบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 8 - 

 
• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไวแ้ละประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ  รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 388,328,464       274,043,223       119,906,927       101,583,484       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 1,690,993,705    2,362,812,871    461,166,137       445,268,419       
สินคา้คงเหลือ 7 33,259,000         -             -             -             
ตน้ทุนของสัญญา 8 304,760,154       308,736,672       -             -
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค 9 8,405,445,875    8,270,383,484    608,558,067       604,871,660       

เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.2 -             -             1,760,884,124    1,587,632,758    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 17,959,616         3,359,828           2,572,085           2,893,336           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 42,378,289         28,408,722         -             -             
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 10,883,125,103  11,247,744,800  2,953,087,340    2,742,249,657    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 70,808,105         1,992,745,610    -             -             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 143,651,406       -             143,651,406       -             
เงินลงทุนเผื่อขาย 11 -             169,310,676       -             169,310,676       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 32.1 -             -             4,695,237,021    4,695,237,021    
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 12 -             -             226,426,328       -             
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 172,821,951       895,501,448       -             -             
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 743,031,438       743,970,530       -             -             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 11,193,952,008  10,206,087,620  1,809,428,349    1,772,735,603    
ค่าความนิยม 2.2.4 3,614,375,768    3,614,375,768    -             -             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 15 27,995,448         22,291,334         7,362,085           5,584,054           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 52,026,395         47,956,660         52,026,395         47,956,660         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,229,388         13,023,418         3,766,808           3,432,244           
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 16,028,891,907  17,705,263,064  6,937,898,392    6,694,256,258    

รวมสินทรัพย์ 26,912,017,010  28,953,007,864  9,890,985,732    9,436,505,915    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 7,603,400,596    3,044,389,587 888,728,022       88,392,708
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา 4,187,519,552    4,442,462,544 1,401,244           1,401,244
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 18 120,996,850       7,998,450 112,773,215       -             
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.3 -             -             467,588,815       475,102,955
ตัว๋แลกเงิน 19 389,454,054       380,992,887 389,454,054       380,992,887
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 - 11,374,237,507 -             -             
หุน้กูร้ะยะสั้น 23 1,991,017,063    -             1,991,017,063    -             
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 1,895,162,666    3,682,047,015 1,895,162,666    3,682,047,015
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 22 12,200,526 -             8,431,505 -             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,612,368           1,606,885 -             -             
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 16,202,363,675 22,933,734,875 5,754,556,584 4,627,936,809

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 20 5,124,109,505 -             -             -             
เงินกูย้ืมระยะยาว 21 369,114,549       358,288,071 -             -             
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22 239,863,694       -             234,437,817       -             
หุน้กูร้ะยะยาว 23 -             502,038,332 -             502,038,332
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 211,480,097       86,189,630 -             -             
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 37,686,565         26,529,863 19,954,632         14,939,759
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 86,693,183         3,083,888 -             -             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,068,947,593 976,129,784 254,392,449 516,978,091
รวมหน้ีสิน 22,271,311,268 23,909,864,659 6,008,949,033 5,144,914,900

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 25
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 13,263,993,608  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 13,263,993,608 13,263,993,608
หุน้สามญั 10,784,993,608 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,784,993,608 10,784,993,608

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 8,266,127,954 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  
ชาํระครบแลว้ 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (1,559,517,810) (1,559,517,810) (1,559,517,810) (1,559,517,810)
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470)
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (732,872,059) (732,872,059) -             -             
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,578,638,448 1,578,638,448 -             -             

6,732,939,063 6,732,939,063 5,887,172,674 5,887,172,674
ขาดทุนสะสม (2,075,419,821) (1,714,846,968) (1,832,635,284) (1,439,108,384)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 28 (341,579,224) (343,992,042) (172,500,691) (156,473,275)
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,315,940,018 4,674,100,053 3,882,036,699 4,291,591,015

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 324,765,724       369,043,152 -             -             
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,640,705,742 5,043,143,205 3,882,036,699 4,291,591,015

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,912,017,010 28,953,007,864 9,890,985,732 9,436,505,915

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 3,263,199,220    412,398,104 -             7,791,955
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 92,626,693         -             -             -             
รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 47,910,364         47,363,646 -             -             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 230,890,063       468,698,080 -             -             
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -             2,200,388 -             2,200,388
รายไดอ่ื้น  175,973,950       13,145,736 54,793,114         63,496,744
รวมรายได้ 3,810,600,290 943,805,954 54,793,114 73,489,087

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอาคารชุด 9 1,559,722,217    181,486,318 -             5,316,802
ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 7 87,913,535         -             -             -             
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 2,862,952           2,789,313 -             -             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 207,752,824       182,983,795 5,350,127           12,011,880
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 821,859,621       464,418,079 155,580,098       166,377,781
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 30 40,167,188         39,936,288 40,167,188         39,936,288
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย -             -             -             162,697
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -             -             3,514,425           129,452,534
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 14 739,898,310       -             -             -             
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน 13 22,111,925         15,636,400 -             -             
รวมค่าใช้จ่าย 3,482,288,572 887,250,193 204,611,838 353,257,982

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 328,311,718       56,555,761         (149,818,724)     (279,768,895)     
รายไดท้างการเงิน 614,479              7,271,405 168,549,799       88,732,115
ตน้ทุนทางการเงิน (609,146,299)     (454,612,865) (416,191,007)     (336,532,891)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (280,220,102)     (390,785,699)     (397,459,932)     (527,569,671)     
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16 126,087,991       43,706,814 (836,911)            (868,792)
ขาดทุนสําหรับปี (406,308,093) (434,492,513) (396,623,021) (526,700,879)

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



126

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 28.1 -             (33,127,416) -             (33,127,416)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินต่างประเทศ 28.2 18,440,234         111,971,579 -             -             
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 18,440,234 78,844,163 -             (33,127,416)

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 576,366              (10,138,814)       (1,236,496)         (1,860,576)         

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 28.1 (16,027,416)       -             (16,027,416)       -             
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั (15,451,050)       (10,138,814)       (17,263,912)       (1,860,576)         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,989,184           68,705,349         (17,263,912)       (34,987,992)       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (403,318,909)     (365,787,164)     (413,886,933)     (561,688,871)     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (360,066,065)     (489,189,006)     (396,623,021)     (526,700,879)     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (46,242,028)       54,696,493 -             -             

(406,308,093)     (434,492,513)     (396,623,021)     (526,700,879)     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (357,076,881)     (418,000,186)     (413,886,933)     (561,688,871)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (46,242,028)       52,213,022 -             -             

(403,318,909)     (365,787,164)     (413,886,933)     (561,688,871)     

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 31
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท (0.044)                (0.059)                (0.048)                (0.064)                
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หุ้น 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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129แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสาํหรับปี (406,308,093) (434,492,513) (396,623,021) (526,700,879)
ปรับปรุงดว้ย
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 126,087,991 43,706,814 (836,911) (868,792)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,716,951 32,584,996 14,419,082 3,710,401
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -             (2,200,388) -             (2,200,388)
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย -             -             -             162,697
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 276,312 (9,022) -             (9,022)
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (234,718,100) (604,410,585) 3,514,425 129,555,256
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 739,898,310 -             -             -             
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 22,111,925 15,636,400 -             -             

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 11,877,159 5,356,753 3,469,253 4,343,960
รายไดด้อกเบ้ีย (614,479) (7,271,405) (168,549,799) (88,732,115)
ตน้ทุนทางการเงิน 609,146,299 454,612,865 416,191,007 336,532,891

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 900,474,275 (496,486,085) (128,415,964) (144,205,991)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
เงินลงทุนชัว่คราว -             102,702,700 -             102,702,700
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (995,960,048) (465,748,223) (32,201,516) (187,301,752)
สินคา้คงเหลือ (33,259,000) -             -             -             
ตน้ทุนของสัญญา 3,976,518 (82,401,230) -             -             
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 506,063,407 (472,801,629) (3,686,407) (35,585,974)
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 722,679,497 -             -             -             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,969,567) (27,404,280) -             -             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,794,030 (2,567,316) (334,564) (77,886)

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 988,865,907 (413,543,274) 802,849,469 20,713,838
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา (254,942,992) 581,039,230 -             (1,815,955)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 83,609,295 1,447,560 -             -             
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) จากการดาํเนินงาน 1,910,331,322 (1,275,762,547) 638,211,018 (245,571,020)

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 614,479 7,271,405 174,873,322 3,563,212
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (751,096,987) (241,037,792) (306,331,722) (270,446,027)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (19,049,443) (3,359,828) (2,572,085) (2,893,336)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชใ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,140,799,371 (1,512,888,762) 504,180,533 (515,347,171)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั -             (366,188,068) -             -             
เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 1,905,643,663 -             -             -             
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของสินทรัพย์
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 5,625,000 -             5,625,000 -             

เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย 11 -             8,250,000 -             8,250,000
เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่า -             -             9,800,000 -             
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.3 -             -             800,000 -             
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.3 -             -             (168,000,000) (550,858,732)
เงินสดจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.4 -             -             -             (531,358)

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย -             -             -             218,564
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22,000 9,100 -             9,100
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 (1,248,531,557) (358,859,404) (20,502,388) (129,684,548)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 4.1.2 (8,183,385) (18,480,341) (2,423,665) (2,800,298)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 654,575,721 (735,268,713) (174,701,053) (675,397,272)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



131แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะสั้น 4.2 1,960,856,388 -             1,960,856,388 -             
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะส้ัน 4.1.6 และ 4.2 (10,000,000) -             (10,000,000) -             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะส้ัน 4.1.6 และ 4.2 23,307,534 -             23,307,534 -             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.5 และ 4.2 -             -             200,100,000 54,000,000
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.5 และ 4.2 -             -             (219,459,829) (1,245,648)
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 4.2 172,606,226 89,692,188 172,606,226 89,692,188
เงินสดจ่ายชาํระคืนตัว๋แลกเงิน 4.2 (97,804,558) (168,168,541) (97,804,558) (168,168,541)
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 4.2 -             455,160,900 -             -             
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 4.2 (1,409,905,154) -             -             -             
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 -             499,989,467 -             499,989,467
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 (2,318,818,904) -             (2,318,818,904) -             
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4.2 (27,801,293) -             (21,942,894) -             
เงินสดรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย
  จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,964,600 1,064,280 -             -             
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,705,595,161) 877,738,294 (311,156,037) 474,267,466

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 89,779,931 (1,370,419,181) 18,323,443 (716,476,977)
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 24,505,310 126,494,223 -             -             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 274,043,223 1,517,968,181 101,583,484 818,060,461
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 388,328,464 274,043,223 119,906,927 101,583,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท



132

 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4. การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
7. สินคา้คงเหลือ 
8. ตน้ทุนของสัญญา 
9. ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
10. เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนและเงินลงทุนเผือ่ขาย 
12. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 
13. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 
16. สินทรัพย ์ )หน้ีสิน )ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี/ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
18. เงินกูย้มืระยะสั้น 
19. ตัว๋แลกเงิน 
20. เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 
21. เงินกูย้มืระยะยาว 
22. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
23. หุน้กู ้
24. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
25. ทุนเรือนหุน้ 
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บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

26. ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
27. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
28. องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
30. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
31. ขาดทุนต่อหุน้ 
32. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
34. สัญญาท่ีส าคญั 
35. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
36. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
37. การจดัประเภทรายการใหม่ 
38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
39. การอนุมติังบการเงิน 
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บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
1.1  ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด )มหาชน) )“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“SET”) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ส านักงานใหญ่ของบริษทั ตั้งอยู่เลขท่ี 898 
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 13 และ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน )Holding Company) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
1.2.1 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจซ้ือขาย ให้
เช่า และด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากัด ได้             
จดทะเบียนเพิ่มสาขา จ านวน 2 สาขา เพื่อรองรับการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซ่ึง
ประกอบดว้ย สาขา 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร และสาขา 2 ตั้ งอยู่เลขท่ี 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา      
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่งวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง 
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1.2.3 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต      
ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ประกอบธุรกิจเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

1.2.4 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียส
เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8th Floor, Medine Mews, 
La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้
ในบริษทัอ่ืน )Holding Company) 

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั อยูร่ะหว่างการเลิกกิจการ )ดูหมายเหตุ
ขอ้ 32.1) 

1.2.5 บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
โดยมีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des Camps,  St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2.6 บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Anson Court, La Route des 
Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้ใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company)  

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 )“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัได้
ขยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
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1.4  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์

หมุนเวียนรวมจ านวน 5,319.24 ลา้นบาท และ 2,801.47 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่
เป็นเจา้หน้ีค่าก่อสร้างโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี ท่ีออกโดยบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการจดัท า
งบการเงินโดยใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองนั้นยงัคงเหมาะสม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีแผนธุรกิจ
และแผนการเงินในอนาคต ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายช าระหน้ีในส่วนของเจา้หน้ี
ค่าก่อสร้างท่ีขยายระยะเวลาการจ่ายช าระออกไปถึงเดือนมิถุนายน 2565 ซ่ึงได้ลงนามและ
มีผลผกูพนัแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจาก
การโอนอาคารชุดในโครงการของบริษทัยอ่ยในอนาคตอนัใกล ้และมีแผนการจ าหน่ายสินทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพื่อน ามาจ่ายช าระส่วนของ
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี โดยแผนการจ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวไดรั้บ
การอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 )ดูหมายเหตุ
ขอ้ 38.1) ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าจะสามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาอนัใกล ้
ทั้งน้ี แผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตดงักล่าวมีผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการ
จ่ายช าระหน้ีสินตามก าหนดและความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย 

2.1.2 งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมาย
ท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี
แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินรวมและเฉพาะกิจการท่ีเป็นภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.1.3 งบการเงินของกลุ่มบริษทัได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การ

น าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการ
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน )ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

2.1.4 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.1.5 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั )ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกจิ อตัรำกำรถือหุ้น 
   โดยบริษทั (ร้อยละ) 
   ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   31 

ธันวำคม 
31 

ธันวำคม 
   2563 2562 

บริษทัย่อยทำงตรง     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเทศไทย ซ้ือขาย ใหเ้ช่าและด าเนินงาน 70.00 70.00 
  ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์   
  และถือหุน้ในบริษทัอ่ืน   
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่ง 99.99 99.99 
  เคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง   
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั มอริเชียส ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เกิร์นซีย ์ ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 96.45 96.45 
     
บริษทัย่อยทำงอ้อม     
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์อง 66.70(1) 69.99(1) 
  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   
บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 96.45(2) 96.45(2) 

(1) บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั อตัราการถือหุ้นไดร้วมหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงมีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียงต่อหุ้น
บุริมสิทธิ 50 หุน้ท่ีถืออยู ่

(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั 
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2.2.2 บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อย )รวมบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้ม) มาจดัท า

งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนด
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม
บริษทัยอ่ยนั้น  

2.2.3 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหวา่งกนั ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนออกจากงบการเงินน้ีแลว้ 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงใหมี้การใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทัในการจดัท างบการเงินรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม 

2.2.4 ค่าความนิยม 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด )ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ 
หน้าท่ี และภาระผูกพนั) จากกลุ่มบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 
)“LDG”) ภายหลังการรวมกิจการและโอนกิจการทั้ งหมดแล้ว บริษัท แลนด์มาร์ค                           
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและไดด้ าเนินการจดทะเบียนช าระบญัชี 
แลว้ในวนัเดียวกนั ท าให้ผูถื้อหุ้นกลุ่ม LDG เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัซ่ึงถือหุ้น
ของบริษทัเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ และมีอ านาจควบคุม
บริษทั จึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั )Reverse Takeover) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ซ่ึงมีบริษทัเป็นบริษทัใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็น
ผูถู้กซ้ือในทางบญัชี ทั้งน้ี ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของผูถู้กซ้ือ
ทางบญัชีในมูลค่ายุติธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยมจ านวน 3,614,375,768 บาท 
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

  



139แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
- 6 - 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก โดยการถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั  

ขอ้ก าหนดใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
(“TFRS 9”) มีดงัน้ี 
1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 
3) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชต้ามขอ้ก าหนดการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงใน TFRS 9 ดงัน้ี 

(ก) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานคร้ังแรก คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของ TFRS 9 กบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่น า
ขอ้ก าหนดมาถือปฏิบติักบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกตดัรายการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไม่ปรับ
ยอ้นหลงั 
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การรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 ก าหนดให้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์
ทางการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษัทอาจปฏิบัติดังต่อไปน้ีกับสินทรัพยท์างการเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
• เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทั ท่ีจดัประเภทไวก่้อนหนา้เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย

และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ แต่ละวนัท่ีรายงานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 
เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน เลือกก าหนดให้แสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงสะสมต่อเน่ืองในส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

• เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีท่ีมีการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคท์ั้งเพื่อรับกระ
แสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดให ้

ขอ้ (ง) ดา้นล่างแสดงการเปล่ียนแปลงในการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน
ของกลุ่มบริษทัจากการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใช ้

(ข) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนก าหนดให้กลุ่มบริษทั
บนัทึกผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและการเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
เหล่านั้น ณ แต่ละวนัท่ีรายงานเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิต
ไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน 

TFRS 9 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื ่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
รายการลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  

TFRS 9 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
ดว้ยจ านวนที่เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุหากความเส่ียง
ดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนั้นเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อ
เร่ิมแรก   
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หรือเม่ือเคร่ืองมือทางการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือ
หรือเม่ือก าเนิด แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก )ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด) กลุ่มบริษทัถูกก าหนดให้วดัมูลค่าของค่าเผื่อผล
ขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิธีการอย่างง่ายส าหรับการ         
วดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า
ในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

การน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชไ้ม่ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อการวดัมูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั 

(ค) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

TFRS 9 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัในเร่ืองการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเลือกก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อก 

TFRS 9 ก าหนดใหก้ารเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินนั้น แสดงเป็นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
เวน้แต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนนั้นจะก่อใหเ้กิดหรือขยายการจบัคู่อยา่งไม่เหมาะสมทางการบญัชี
ในก าไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิต
ของหน้ีสินทางการเงินจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัเป็นก าไรหรือขาดทุน แต่จะโอน
ไปก าไรสะสมเม่ือตดัรายการแทน 

การน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชไ้ม่ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อการจดัประเภทรายการ
และการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

(ง) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ไม่มีรายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้
แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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(จ) ผลกระทบของการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกต่อฐานะการเงิน 
การน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า )“TFRS 16”) 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัน า TFRS 16 มาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงยอดยกมากบัก าไรสะสม ดงัน้ี 

- ก าหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน า TFRS 16 มาปฏิบติัใช้คร้ังแรกเป็น
รายการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ีน า TFRS 16 มาใชค้ร้ังแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและยงัคงน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวขอ้งกับหลกัการควบคุม TFRS 16 
ก าหนดหลกัการวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยลูกคา้มีสิทธิ
ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ “ความเส่ียงและผลตอบแทน” ตาม TAS 17 และ TFRIC 4 

กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติัตาม TFRS 16 กบั
สัญญาเช่าทุกสัญญาท่ีเขา้ท าสัญญาหรือเปล่ียนแปลงในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ไม่
วา่จะเป็นทั้งทางฝ่ังผูใ้หเ้ช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสญัญาเช่า) ในการน า TFRS 16 มาปฏิบติัใช้
คร้ังแรก กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามค านิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่เปล่ียนแปลงขอบเขตของ
สญัญาท่ีเขา้เง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 
สัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
TFRS 16 เปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีของกลุ่มบริษทัส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17 ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การน า TFRS 16 มาปฏิบติัใชก้บัทุกสัญญา (ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
มีมูลค่าต ่า) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 
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1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้รับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้
หรือคา้งจ่ายตาม TFRS 16 

2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินตน้ (จดัประเภท
เป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด 

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า แมว้่าตาม TAS 17 ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าจะ
รับรู้โดยน าไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ภายใต ้TFRS 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกทดสอบการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
มีมูลค่าต ่า ซ่ึงรวมถึง แทบ็เลต็ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการท่ีมีมูลค่าเลก็นอ้ย เช่น เคร่ือง
ตกแต่งส านกังาน และโทรศพัท ์กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดว้ย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัต่อไปน้ี เม่ือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกบัก าไรสะสม
ส าหรับสญัญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17  

- กลุ่มบริษทัใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
อยา่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกดว้ยจ านวน
ของประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าท่ีสร้างภาระซ่ึงรับรู้ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน ใน
งบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี
น ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เท็จจริงท่ีทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือกในการ
ขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าบนัทึกตาม TFRS 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ค) ผลกระทบต่อการบญัชีผูใ้หเ้ช่า 
TFRS 16 ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อการบนัทึกบญัชีสัญญาเช่าทางดา้นผูใ้หเ้ช่า 
ภายใต  ้TFRS 16 ผูใ้ห้เช่ายงัคงจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงานและบนัทึกบญัชีส าหรับสญัญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกนั 

อยา่งไรก็ตาม TFRS 16 เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล โดยเฉพาะ
การบริหารความเส่ียงของผูใ้หเ้ช่ากบัส่วนไดเ้สียของสินทรัพยจ์ากสญัญาเช่าท่ีเหลืออยู ่

ภายใต  ้TFRS 16 ผูใ้ห้เช่าช่วงบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญา
แยกจากกัน ผูใ้ห้เช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั (และไม่อา้งอิงกบั
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีพิจารณาตาม TAS 17) 

จากการเปล่ียนแปลงน้ี กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทรายการใหม่กบัสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน
เป็นสัญญาเช่าการเงินและบนัทึกเป็นสัญญาเช่าการเงินใหม่ท่ีเขา้ท าสัญญา ณ วนัท่ีน ามา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้กับลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าการเงิน 

ผลกระทบทางการเงินจากการน า TFRS 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานตามหลกัการ TAS 17 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยจ านวนเท่ากับ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือ
คา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 คือร้อยละ 7.50 ถึงร้อยละ 9.25 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตาม TAS 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

(หน่วย : บำท) 
    งบกำรเงิน 

รวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
     
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  366,505,868  366,505,868 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้  )198,382,779)  )198,382,779) 
มูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดใน
ช่วงเวลาท่ีใชสิ้ทธิเลือกขยายท่ีรวมในอายสุัญญาเช่าและไม่
ถูกรวมในภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหนา้ 

 

78,071,709 

 

78,071,709 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  246,194,798  246,194,798 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุง
ก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีผลกระทบของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ 
ณ วนัที ่

31 ธันวำคม 
2562 

 กำรจัดประเภท 
รำยกำรใหม่  

(ดูหมำยแหตุข้อ 37) 

 กำรปรับปรุง  
TFRS 16 

 หลงัปรับปรุง 
ณ วนัที ่

1 มกรำคม 
2563 

สินทรัพย์        
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่ง        
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8,270,383,484  -  106,294,071  8,376,677,555 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,206,087,620  -  138,197,459  10,344,285,079 
หนีสิ้น        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 3,044,389,587  -  )1,703,268)  3,042,686,319 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  246,194,798  246,194,798 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,232,970  47,956,660  1,083,154  87,272,784 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ขาดทุนสะสม )1,714,846,968)  -  )1,083,154)  )1,715,930,122)  
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ 
ณ วนัที ่

31 ธันวำคม 
2562 

 กำรปรับปรุง  
TFRS 16 

 หลงัปรับปรุง 
ณ วนัที ่

1 มกรำคม 
2563 

สินทรัพย์      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า -  221,410,450  221,410,450 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,772,735,603  30,200,120  1,802,935,723 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,956,660  )1,083,154)  46,873,506 
หนีสิ้น      
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  246,194,798  246,194,798 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ขาดทุนสะสม )1,439,108,384)  4,332,617  )1,434,775,767) 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการ 
ท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยมีการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและใหถื้อปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีและเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี
ฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุในแนวปฏิบติัทางการบญัชี
ฉบบัน้ี 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
)COVID-19) 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ซ่ึงกิจการท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 และต้องจัดท างบการเงินในช่วงเวลาท่ี COVID-19 ยงัคงอยู่ใน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จึงอาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหาร
ของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือการวดัมูลค่าและรับรู้รายการ
ทางบญัชี ทั้งน้ี กิจการสามารถใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

2.4 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

TFRS 16 ไดมี้การปรับปรุงส าหรับการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การ
ปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการ
ยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการ
ยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า นอกจากน้ี TFRS 16 ฉบบั
ปรับปรุง ได้เพิ่มขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรังปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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2.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                 
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน                      
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้การปรับปรุงค านิยามและ
ขอ้ก าหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุงค านิยามและเกณฑ์
การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพย์
และหน้ีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากน้ี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนข้ึนถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน 

ค านิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจน
ข้ึนถึงค านิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรมและ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ี
ไดม้านั้นกระจุกตวัอยู่ในสินทรัพยท่ี์สามารถระบุตวัตนไดร้ายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
คลา้ยคลึงกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป
ส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
อ่ืนท่ีอา้งอิงถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ีเพื่อใหค้  านิยามเป็นแนวทางเดียวกนักบักรอบ
แนวคิด โดยให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และสามารถถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้  
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การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าใหมี้การปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั          
งบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมี
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3.  นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
3.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ  านวนเม่ือการควบคุม
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัถูกโอนใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ การวดัมูลค่าของรายไดจ้ะพิจารณา
จากขอ้ก าหนดในสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

3.1.2 รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม ประกอบดว้ย จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการใหเ้ช่า
ห้องพกั การขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการเสริมอ่ืนๆ รายได้จากการให้เช่า
ห้องพกัจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้พกั รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
รวมทั้งการขายสินคา้จะรับรู้ ณ จุดขายตามราคาในใบแจง้หน้ี )ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
หลงัจากหกัส่วนลดและค่าบริการท่ีบวกเพิ่มแลว้  

3.1.3 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3.1.4 รายไดเ้งินปันผลบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในวนัท่ีบริษทัมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ
ตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

3.1.5 รายไดค่้านายหนา้ รายไดด้อกเบ้ีย รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
  



152

 
- 19 - 

 

 

3.2 รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการรับรู้รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยใหก้บั
ลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงัน้ี 
3.2.1 การใหสิ้นคา้ )ท่ีเป็นของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการให้สินคา้กบัลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าสินคา้ท่ีให้เหล่าน้ี
เป็นส่วนควบของหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตามสัญญา ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกตน้ทุน
ของรายการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายอาคารชุด 

3.2.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุด
พกัอาศยัหรือจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดย
จ่ายแทนลูกค้าเม่ือลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ารายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย
ให้ลูกคา้ ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นส่วนหักจาก
มูลค่ารายไดจ้ากการขายอาคารชุด 

3.3 ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั  
บริษทัไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิด )โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) 
ให้กบัหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีขายไดต้ามเกณฑพ์ื้นท่ีขายและพิจารณาประกอบกบัราคาขาย 
แลว้รับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไม่รวมเงินฝากธนาคาร 
ซ่ึงมีก าหนดคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 
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3.5 ลูกหน้ีการคา้  
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการ
ช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.10 

3.6 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ 
ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี
จ าเป็นโดยประมาณในการขาย 

3.7 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ที่ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของแต่ละ
โครงการหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยท่ีดิน 
ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและตน้ทุนการ
กู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยุดบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเขา้มาเป็นต้นทุนเม่ือพร้อมท่ีจะขายหรือ
โครงการหยดุพฒันา 

3.8 ตน้ทุนของสัญญา 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ เช่นค่านายหนา้ในการขาย 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบและ
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
ของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหักดว้ยตน้ทุน              
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
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3.9 ตน้ทุนการกูย้มื 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการกูย้มืนั้น 

3.10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) เพิ่ม
หรือหักจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม เม่ือ
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

3.10.1 สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ
มูลค่ายติุธรรม ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

• สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าใหส้ าเร็จทั้ง
รับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 

• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัต่อไปน้ีกบัสินทรัพยท์างเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
แลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

ตราสารทุนท่ีเลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุน
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน )เป็นรายตราสาร) ทั้งน้ีเม่ือ
เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            
วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการท ารายการ 

รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมกบัก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและส ารองการวดัมูลค่า
เงินลงทุนสะสม ผลสะสมก าไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็น
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไป
ก าไรสะสมแทน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่าน้ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 
เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวจะแสดงอย่างชดัเจนว่าเป็นส่วนหน่ึงในการชดเชยตน้ทุน
ของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการรายไดท้างการเงินในก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดท่ีไม่ใช่ถือไวเ้พื่อการคา้
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ีน า TFRS 9 มาปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรก  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยที์่เกิดจากสัญญา จ านวนเงินของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อให้
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
ของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้ืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป 
และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่า
เงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่าลูกหน้ีมีปัญหาดา้น
การเงินอยา่งร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยูร่ะหว่าง
ช าระบญัชี หรือลม้ละลาย หรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บช าระ สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดั
รายการอาจข้ึนอยูก่บัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัโดยใช้
ค  าปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การวัดมลูค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นการค านวณความน่าจะเป็น
ของการปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั
ผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ี
เมื่อลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิด
สัญญาและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผดิสัญญาข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ส าหรับยอดหน้ี
เม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผดิสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน  
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ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณการดว้ย
ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บและกระแส                
เงินสดทั้ งหมดซ่ึงกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเม่ือ
เร่ิมแรก ส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่า กระแสเงินสดท่ีใชเ้พื่อระบุผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนควรสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าตามท่ีก าหนดใน TFRS 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดเพื่อปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งผา่นบญัชีค่าเผื่อ
ผลขาดทุน  

3.10.2 หน้ีสินทางการเงิน 
หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อใน
การรวมธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื่อคา้ หรือ (3) เลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน
และปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ
อตัราที่ใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียม
และตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ตน้ทุนการท ารายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอ่ืนๆ) ตลอดอายุท่ีคาดไวข้อง
หน้ีสินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาท่ีสั้นกว่า เพื่อใหไ้ดร้าคาทุน
ตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

การตัดรายการของหนีสิ้นทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เฉพาะเม่ือภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัไดมี้
การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 
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3.11 เงินลงทุน 
3.11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า )ถา้มี) บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว 
เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยอ านาจ
ในการควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
ของกิจการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  
3.11.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้จดัประเภทเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มูลค่ายติุธรรมส าหรับ
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้จะใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน ในการจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของ
เงินลงทุนท่ีถืออยู ่บริษทัค านวณตน้ทุนเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
และผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีบนัทึกเป็นก าไร )ขาดทุน) 
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

3.11.3 ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้
จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุนเผื่อขาย
แสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
เป็นรายการในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยตรงเขา้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.12 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้น
การผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุน 
รวมถึงต้นทุนการท ารายการท่ีเก่ียวข้อง และหลังจากนั้ นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึก
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดม้าโดยการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและรายจ่าย
ทางตรงใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพส าหรับบริการทางกฎหมาย 
ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย ์และตน้ทุนในการท ารายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดข้ึน 

3.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า )ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า )ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

อาคาร-โรงแรม 50 ปี 
อุปกรณ์โรงแรม 5 - 15 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3 และ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 3 และ 5 ปี 
อุปกรณ์อ่ืน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีมีการขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้าม
วตัถุประสงค ์ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 
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3.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่า
เผื่อการดอ้ยค่า )ถา้มี) ซ่ึงจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี โดยค่าเผื่อการดอ้ยค่าจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ค านวณโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

3.15 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 
บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ โดยบริษทั )ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
ส าหรับจ านวนของส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อ
จะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุม )ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

บริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและ
เม่ือไดรั้บบริการ  

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีไดม้า  

บริษทัแสดงค่าความนิยมหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า โดยจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด )หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ )หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 
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3.16 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย )รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยจ านวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระโดยค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี 
ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั
ค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการค านวณก าไรทางภาษี )ฐานภาษี) 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 
เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในปีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ
หน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนั กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตั้ งใจจะช าระหน้ีสินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับช าระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลา
เดียวกันและทั้ งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ก าไรหรือขาดทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะบันทึกโดยตรงไปยงังบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ถา้ภาษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนนั้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.17 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 

3.17.2 ผลประโยชน์ระยะยาว 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

บริษทับนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้)Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงค  านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ จากข้อสมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใชปั้จจยัต่าง ๆ รวมทั้ง
การประเมินถึงอายแุละจ านวนปีการท างานโดยเฉล่ียของพนกังาน อัตราการลาออก
จากงานของพนกังาน สมมติฐานในการปรับเงินเดือนข้ึนในอนาคต และอตัรามรณะ 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดพ้ิจารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตส้มมติฐานท่ีพนักงานในแต่ละช่วงอายุจะท างาน
กบับริษทัจนครบอายเุกษียณ ทั้งน้ีอตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานนั้น อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 

ผลก าไร )ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว ้
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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3.18 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

3.19 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
3.19.1 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- รายการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการหรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีเหมาะสมส าหรับรอบระยะเวลาปัจจุบนั 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

- ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการจ่ายช าระเงิน
และการแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

3.19.2  หน่วยงานในต่างประเทศ 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ บนัทึก
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศในองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

- เม่ือมีการช าระหน้ีรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มี
ความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  



164

 
- 31 - 

 

 

3.20 สญัญาเช่า 
กลุ่มบริษทัน า TFRS 16 มาปฏิบติัใช ้โดยใชว้ิธีปรับปรุงกบัก าไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลงักบั
ขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตาม TAS 17 ทั้งน้ีรายละเอียดนโยบายการบญัชีตาม TAS 17 และ 
TFRS 16 มีดงัต่อไปน้ี 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้
ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกบั
ทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือ
นอ้ยกว่า) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า เช่น แทบ็เลต็ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการ
ท่ีมีมูลค่าเลก็นอ้ย เช่น เคร่ืองตกแต่งส านกังาน และโทรศพัท ์สัญญาเช่าเหล่าน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้น
ไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 
• การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใด ๆ 
• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
• จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่า

จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระ
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

• มีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณี
ดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุง
โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

• มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือ
การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ใน
กรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง) 

• มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและหรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่า
แยกต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ข้ึนอยูก่บัอายสุัญญาเช่าของสัญญาเช่า
ที ่เปลี่ยนแปลงโดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที ่ปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ี
ปรับปรุง ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสญัญามีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวแสดงในระหวา่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่เก่ียวขอ้ง 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล
หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงั
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมื่อกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง 
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึน เพื่ออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายสุัญญาเช่าและอายกุารใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นวา่ กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือม
ราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมอยูใ่นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินวา่
สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกส าหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้
ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน 
เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของ
ให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมด
จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็น
สองสัญญาแยกจากกนั ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุน
ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จ านวนเงินที่จะไดร้ับจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนที่เท่ากบั
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึง
อตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สญัญาเช่า 
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เม่ือสัญญาท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เพื่อปันส่วน
ขอ้พิจารณาภายใตส้ญัญากบัแต่ละส่วนประกอบ 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซ่ึงมีความเส่ียงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเ์ป็นของผูใ้ห้เช่า
จะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาดงักล่าวจะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

3.21 ก าไร )ขาดทุน) ต่อหุน้ 
- ก าไร )ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร )ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี 

- ก าไร )ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร )ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยผลรวม
ของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในระหวา่งปี กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญั
ท่ีออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน )ใบส าคญัแสดงสิทธิ) ใหเ้ป็นหุน้สามญั 

3.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทั
และบริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงผูซ้ื้อหรือผูข้ายในตลาด
ท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือ
จะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ
มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายติุธรรมท่ีไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกก าหนดล าดบัชั้น
เป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 หรือระดบัท่ี 3 ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย )ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบัท่ี 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 

ระดบัท่ี 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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3.23 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
3.23.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนยัส าคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงิน โดยดุลยพินิจท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

(1) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้ เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้
พิจารณาจากจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
เพื่อประมาณการจ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัควรรับรู้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(2) ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานข้ึนอยูก่บั
หลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติ
หลายอยา่ง รวมถึงอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของประมาณการหน้ีสินดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่
อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ี
ตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ี
ตอ้งจ่ายช าระประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้
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(3) การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีอายกุารใชง้านท่ี
แน่นอนจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่มีอายุการใชง้านท่ีแน่นอน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะท า
การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า
โดยการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

(4)  การประเมินโมเดลธุรกิจ 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินข้ึนอยูก่บัผล
จากการทดสอบการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้
และโมเดลธุรกิจ )กรุณาดูหัวขอ้สินทรัพยท์างการเงินในหมายเหตุขอ้ 3.10) 
กลุ่มบริษัทพิจารณาโมเดลธุรกิจในระดับท่ีสะท้อนวิธีการจัดการกลุ่มของ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกบริหารร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใด
อย่างหน่ึงของธุรกิจ การประเมินน้ีรวมถึงดุลยพินิจท่ีสะท้อนหลักฐานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดรวมถึงวิธีการประเมินผลการด าเนินงานของสินทรัพยแ์ละ
วิธีการวดัผลการด าเนินงาน ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
สินทรัพย ์และวิธีการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินและวิธีการตอบแทน
กบัผูจ้ดัการสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัติดตามสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีถูก
ตดัรายการก่อนก าหนดเพ่ือท าความเขา้ใจเหตุผลส าหรับการตดัรายการและ
เหตุผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องธุรกิจส าหรับการถือสินทรัพยห์รือไม่ 
การติดตามเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัวา่โมเดล
ธุรกิจส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีเหลืออยู่ถูกถืออย่างเหมาะสมต่อไป และ
หากไม่เหมาะสมว่ามีการเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจและเปล่ียนแปลงทนัทีกบั
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยเ์หล่านั้นหรือไม่ ไม่มีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวท่ีจ าเป็นระหวา่งรอบระยะเวลาท่ีน าเสนอ 
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3.23.2 แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการทางบญัชีซ่ึงใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญั
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

(1) การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้ขอ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไม่สามารถ
หาได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัจะว่าจา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกท่ีไดรั้บการรับรอง
มาเป็นผูป้ระเมินมูลค่า เพื่อก าหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมรวมทั้ง
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งใช ้

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่าง ๆ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 36.5 

(2) การประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัประเมินโดยใชผู้ ้
ประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยพิจารณาจาก
รายได้ )Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัที ่ใชใ้นการประเมินราคา
ประกอบดว้ย ประมาณการรายได ้และอตัราคิดลด 

(3) การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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(4) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ าเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการมูลค่า
จากการใชข้องหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้
ในการค านวณมูลค่าจากการใชน้ั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสม หากกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้แสดงว่าอาจมีขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดข้ึน 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

4.1.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,029,300  860,206  236,314  767,330 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1,621,000,914  3,181,266,351  20,266,074  129,205,837 
หกั รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดอ่ืน -  (52,305)  -  (52,305) 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีช าระดว้ย        

เงินกูย้มืระยะยาว  (373,467,157)  (2,822,185,548)  -  - 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (1,248,531,557)  (358,859,404)  (20,502,388)  (129,684,548) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31,500  1,029,300  -  236,314 

4.1.2 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกมา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 787,653  1,511,589  -  - 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 7,395,732  17,756,405  2,423,665  2,800,298 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส่วนท่ี        

จ่ายเป็นเงินสด (8,183,385)  (18,480,341)  (2,423,665)  (2,800,298) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกไป        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  787,653  -  - 
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4.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,587,632,758  820,905,043 
บวก   เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168,000,000  550,858,732 
บวก   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นท่ีเพิ่มข้ึนโดยสุทธิกบัเงินทดรองจ่ายแก่    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  224,141,268 
หกั เงินสดรับช าระคืน (800,000)  - 
บวก (หกั) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 6,051,366  (8,272,285) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,760,884,124  1,587,632,758 

4.1.4 เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  445,734,402 

หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (531,358) 

หกั สุทธิกบัการไดรั้บช าระคืนทุนหุน้สามญับางส่วน    
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (581,077,559) 

บวก ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  135,874,515 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  - 

4.1.5 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 475,102,955  438,889,250 
บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,100,000  54,000,000 
หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (219,459,829)  (1,245,648) 
หกั   )ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 11,845,689  (16,540,647) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 467,588,815  475,102,955 
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4.1.6 เงินกูย้มืระยะสั้น 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,998,450  8,312,624  -  - 
บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 23,307,534  -  23,307,534  - 
บวก ช าระคืนตัว๋แลกเงินดว้ยการท าสญัญาเงินกูย้มืระยะสั้น 95,000,000  -  95,000,000  - 
หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระสั้น )10,000,000)  -  )10,000,000)  - 
บวก ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 4,465,681  -  4,465,681  - 
บวก ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 225,185  (314,174)  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 120,996,850  7,998,450  112,773,215  - 

4.1.7 เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีรายการท่ีไม่
เก่ียวกบัเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 8,929.66 ลา้นบาท และ 
607.99 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาว
ซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการจ่ายช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง เพิ่มข้ึนเป็น
จ านวน 2,791.77 ลา้นบาท )ดูหมายเหตุขอ้ 20) ทั้งน้ี เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้ืมระยะ
ยาวดงักล่าวเป็นรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค )ดูหมายเหตุขอ้ 9) และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ )ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
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4.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดต้นปี  กระแสเงนิสดจำก  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กจิกรรมจดัหำเงนิ        ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  เงนิสดรับ  เงนิสดจ่ำย  ขำดทุนจำกอตัรำ  ตดัจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  31 ธันวำคม 
 2563      แลกแปลีย่นที่ยงั  ดอกเบีย้จ่ำย    2563 
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ/     

         รอตดับัญชี     
หุน้กูร้ะยะสั้น -  1,960,856,388  -  -  -  30,160,675  1,991,017,063 
เงินกูย้มืระยะสั้น 7,998,450  23,307,534  )10,000,000)  225,185  4,465,681  95,000,000  120,996,850 
ตัว๋แลกเงิน 380,992,887  172,606,226  )97,804,558)  -  26,660,751  )93,001,252)

  
 389,454,054 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 246,194,798  -  )27,801,293)  -  33,670,715  -  252,064,220 
หุน้กูร้ะยะยาว 4,184,085,347  -  )2,318,818,904)  -  -  29,896,223  1,895,162,666 
เงินกูย้มืระยะยาว 11,732,525,578  -  )1,409,905,154)  285,072,102  -  (10,238,577,977)  369,114,549 

 
 

               (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ          31 ธันวำคม 
 2562  เงนิสดรับ  เงนิสดจ่ำย  เงนิกู้ยืมระยะยำว  ขำดทุนจำกอตัรำ  ตดัจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  2562 
       ที่เพิม่ขึน้  แลกแปลีย่นที่ยงั  ดอกเบีย้จ่ำย     
         ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     
เงินกูย้มืระยะสั้น 8,312,624  -  -  -  -  -  (314,174)  7,998,450 
ตัว๋แลกเงิน 437,071,705  89,692,188  (168,168,541)  -  -  20,660,788  1,736,747  380,992,887 
เงินกูย้มืระยะยาว 8,954,080,829  455,160,900  -  3,069,920,864  (733,311,084)  -  (13,325,931)  11,732,525,578 
หุน้กูร้ะยะยาว 3,643,078,946  499,989,467  -  -  -  -  41,016,934  4,184,085,347 

 
 

             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ        31 ธันวำคม 
 2563  เงนิสดรับ  เงนิสดจ่ำย  ขำดทุนจำกอตัรำ  ตดัจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  2563 
       แลกแปลีย่นที่ยงั  ดอกเบีย้จ่ำย     
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ/     
         รอตดับัญชี      
หุน้กูร้ะยะสั้น -  1,960,856,388  -  -  -  30,160,675  1,991,017,063 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  23,307,534  )10,000,000)  -  4,465,681  95,000,000  112,773,215 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 475,102,955  200,100,000  )219,459,829)  11,845,689  -  -  467,588,815 
ตัว๋แลกเงิน 380,992,887  172,606,226  )97,804,558)  -  26,660,751  )93,001,252)  389,454,054 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 246,194,798  -  )21,942,894)  -  18,617,418  -  242,869,322 
หุน้กูร้ะยะยาว 4,184,085,347  -  )2,318,818,904)  -  -  29,896,223  1,895,162,666 
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             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ        31 ธันวำคม 
 2562  เงนิสดรับ  เงนิสดจ่ำย  ขำดทุนจำกอตัรำ  ตดัจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  2562 
       แลกแปลีย่นที่ยงั  ดอกเบีย้จ่ำย     
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     
              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 438,889,250  54,000,000  (1,245,648)  (16,540,647)  -  -  475,102,955 
ตัว๋แลกเงิน 437,071,705  89,692,188  (168,168,541)  -  20,660,788  1,736,747  380,992,887 
หุน้กูร้ะยะยาว 3,643,078,946  499,989,467  -  -  -  41,016,934  4,184,085,347 

5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 3,676,416  380,000  36,718  40,000 
เงินฝากออมทรัพย ์ 356,650,208  269,852,122  91,250,389  98,510,263 
เงินฝากกระแสรายวนั 28,001,840  3,811,101  28,619,820  3,033,221 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 388,328,464  274,043,223  119,906,927  101,583,484 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,304,648  -  -  - 

)ดูหมายเหตุขอ้ 32.4)        
ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืนๆ 62,127,575  9,638,738  -  - 
ลูกหน้ีค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ 269,284,297  383,082,047  -  - 
รายไดค้รบก าหนดตามสญัญา (269,284,297)  (383,082,047)  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 160,432,223  9,638,738  -  - 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 28,184,955  16,080,882  2,487,410  2,544,198 
เงินทดรองจ่าย 18,416,880  27,358,457  3,366,766  51,000 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ 483,950,651  420,369,396  -  - 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 253,574,092  1,224,187,306  17,124,676  6,294,703 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 32.4) -  -  50,991,163  22,463,240 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 119,833,487  7,682,022  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 32.4) -  -  350,880,744  372,310,576 
ภาษีซ้ือรอขอคืน 577,485,738  523,055,747  264,175  - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,517,178  90,244,461  284,820  32,407 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 28,616,803  30,780,466  28,042,615  30,672,769 
เงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย ์ 7,348,117  6,957,330  7,348,117  6,957,330 
อ่ืน ๆ 6,633,581  6,458,066  375,651  3,942,196 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  1,690,993,705  2,362,812,871  461,166,137  445,268,419 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้ กลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ิธีการอยา่งง่ายตาม TFRS9 เพื่อวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ กลุ่มบริษทัพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากรายการ
เหล่าน้ีโดยใช้ตารางการตั้งส ารองซ่ึงประมาณการจากประสบการณ์การขาดทุนดา้นเครดิตในอดีต โดย
พิจารณาจากสถานการณ์ท่ีเกินก าหนดช าระของลูกหน้ีและปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั
และการประมาณการภาวะเศรษฐกิจในอนาคตตามความเหมาะสม ดงันั้นขอ้มูลความเส่ียงดา้นเครดิต
ของสินทรัพยเ์หล่าน้ีจึงถูกน าเสนอโดยพิจารณาจากสถานะท่ีเกินก าหนดช าระในรูปแบบตารางการ           
ตั้งส ารอง  
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 155,709,531  9,638,738  -  - 
เกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 4,396,127  -  -  - 
3 - 6 เดือน 326,565  -  -  - 
6 - 12 เดือน -  -  -  - 

รวม 160,432,223  9,638,738  -  - 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ        

เกิดข้ึนตลอดอาย/ุค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 160,432,223  9,638,738  -  - 

7. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม   31 ธันวำคม 
 2563  2562 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 25,812,876  - 
สินคา้อ่ืนและวสัดุส้ินเปลือง 7,446,124  - 

รวมสินคา้คงเหลือ 33,259,000  - 
สินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม    

- ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 27,031,027  - 

8. ต้นทุนของสัญญำ 
ตน้ทุนของสญัญา ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม   31 ธันวำคม 
 2563  2562 
ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 308,736,672  311,578,389 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 97,518,597  39,118,593 
ลดลงระหวา่งปี (101,495,115)  (41,960,310) 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 304,760,154  308,736,672 
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9.  ทีด่ินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ท่ีดิน 553,771,242  553,771,242  553,771,242  553,771,242 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 6,788,684,450  6,900,995,123  54,703,590  51,017,183 
ตน้ทุนการกูย้มื 1,062,990,183  815,617,119  83,235  83,235 

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่ง        
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8,405,445,875  8,270,383,484  608,558,067  604,871,660 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและได้
รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

    

 

 

 
- ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,559,722,217  181,486,318  -  5,316,802 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก ไดถู้กรวมอยูใ่นค่าก่อสร้างและอ่ืน ๆ  จ านวน 106.29 ลา้นบาท )ดูหมายเหตุขอ้ 2.3) 

กลุ่มบริษทัเละบริษทัไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือและการออกหุ้นกูร้ะยะยาว )ดูหมายเหตุขอ้ 20 ขอ้ 23.1 และขอ้ 23.5) โดยมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ
ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  8,393  8,258  596  593 
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10. เงินฝำกธนำคำรทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับบริการรับช าระเงิน  209,492  205,803 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับการกูย้มืเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 21)  70,598,613  68,536,233 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง      

(Escrow Account) )ดูหมายเหตุขอ้ 20)  -  1,924,003,574 
รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  70,808,105  1,992,745,610 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนและเงินลงทุนเผ่ือขำย 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนและเงินลงทุนเผือ่ขาย ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
      มูลค่ำยุติธรรม  

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        
หุน้สามญั      102,551,406  
หน่วยทรัสต ์      41,100,000  
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน      143,651,406  

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม 

เงินลงทุนเผื่อขาย    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด    
หุน้สามญั 234,402,269  123,980,058 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั -  1,530,618 
หน่วยทรัสต ์ 130,500,000  43,800,000 

หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า (195,591,593)  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 169,310,676  169,310,676 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนและเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  169,310,676 
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยทรัสตข์องเงินลงทุน (5,625,000) 
การเปล่ียนแปลงจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (20,034,270) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 143,651,406 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  218,969,946 
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยทรัสตข์องเงินลงทุน (8,250,000) 
การเปล่ียนแปลงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (41,409,270) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 169,310,676 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้จ  าน าเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วน และเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
บางส่วนจ านวน 84.65 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัในหุ้นกูแ้ละ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้  าน า
เงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วนและเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์ทั้ งหมดจ านวน 161.25 ลา้นบาท เพ่ือเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว 

12. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

การรับช าระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั    
ส่วนท่ีจะไดรั้บช าระภายใน 12 เดือน   11,760,000 
ส่วนท่ีจะไดรั้บช าระเกินกวา่ 12 เดือน   1,400,000,000 

รวม   1,411,760,000 
หกั รายไดด้อกเบ้ียรอการตดับญัชี   (1,185,333,672) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า   226,426,328 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวได้
มีสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใชท้รัพยสิ์นนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่าจะครบ
ก าหนดในปี 2575 

รายการกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  743,970,530  789,158,751 
หกั ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (22,111,925)  (15,636,400) 

หกั ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 21,172,833  (29,551,821) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 743,031,438  743,970,530 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัท ซีจียูเค 1 จ ากัด ได้จดจ านองท่ีดินและอาคารดังกล่าว                   
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวไดมี้การประเมินราคาใหม่ 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่มีจ านวน 18.48 ลา้น
ปอนด์สเตอร์ลิง และ 19.03 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามล าดับ )ราคาดังกล่าวรวมตน้ทุนในการท ารายการ
จ านวน 1.33 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงแลว้)  

รายการท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 47,910,364  47,363,646 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์    

เพื่อการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าส าหรับปี 2,862,952  2,789,313 
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14. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  กำรเปลีย่นแปลงจำก  เพิม่ขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่  กำรน ำมำตรฐำนกำร    ตดัจ ำหน่ำย    ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  รำยงำนทำงกำรเงนิ        31 ธันวำคม 
 2562  ฉบับที ่16 เร่ือง        2563 

   สัญญำเช่ำมำปฏิบัต ิ         
   ใช้เป็นคร้ังแรก         
   (ดูหมำยเหตุข้อ 2.3)         
รำคำทุน            

ท่ีดิน 1,635,747,577  -  -  -  -  1,635,747,577 
อาคารและอุปกรณ์โรงแรม -  -  -  -  10,098,158,277  10,098,158,277 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,433,608  -  44,191  -  -  17,477,799 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  22,305,029  -  -  -  22,305,029 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 135,838,867  -  3,214,571  )1,526,997)  -  137,526,441 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 36,196,255  -  2,783,676  (224,351)  -  38,755,580 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้ านกังาน            

และอุปกรณ์ -  208,924  -  -  -  208,924 
อุปกรณ์อ่ืน 439,516  -  805,285  -  -  1,244,801 
ยานพาหนะ 490,000  -  -  (240,000)  -  250,000 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  7,686,167  15,296,300  -  -  22,982,467 

รวม  1,826,145,823  30,200,120  22,144,023  )1,991,348)  10,098,158,277  11,974,656,895 
            

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (11,022,503)  -  (1,166,444)  -  (2,396,332)  (14,585,279) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  -  (6,122,339)  -  -  (6,122,339) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (122,094,670)  -  (9,912,937)  1,155,199  2,396,332  (128,456,076) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (17,235,087)  -  (5,547,710)  185,808  -  (22,596,989) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้ านกังาน            

และอุปกรณ์ -  -  (100,284)  -  -  (100,284) 
อุปกรณ์อ่ืน (115,245)  -  (233,089)  -  -  (348,334) 
ยานพาหนะ   (480,268)  -  (9,730)  239,999  -  (249,999) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  -  (7,932,800)  -  -  (7,932,800) 

รวม  (150,947,773)  -  (31,025,333)  1,581,006  -  (180,392,100) 
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 8,530,889,570  107,997,339  1,598,856,891  -  (10,098,158,277)  139,585,523 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  -  (739,898,310)  -  -  (739,898,310) 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,206,087,620          11,193,952,008 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไดส่้งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อการประกอบกิจการโรงแรมทัว่โลก 
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั )“บริษทัยอ่ย”) ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั ประกอบกบัในระหว่าง
ปี 2563 การก่อสร้างโรงแรมของบริษทัย่อยมีความคืบหน้าไปมากจนเกือบจะแลว้เสร็จ โดย ณ วนัท่ี              
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีจากการก่อสร้างดงักล่าวคงเหลือเป็นจ านวน 11,185.53 ลา้นบาท         
)ดูหมายเหตุขอ้ 20) ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีภาระดอกเบ้ียเป็นจ านวนมาก ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดภาระดอกเบ้ีย 
และเพิ่มสภาพคล่อง อีกทั้งเพื่อรองรับแผนการส าหรับการขยายธุรกิจและการด าเนินโครงการในอนาคตของ
กลุ่มบริษทั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 จึงมีมติอนุมติัเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจ
โรงแรมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 
2564 (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 

ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัและผูเ้สนอซ้ือได้มีการลงนามขอ้ตกลงในบนัทึกความเขา้ใจเก่ียวกับการจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2563 โดยมีการ
ก าหนดราคาขายและเง่ือนไขท่ีส าคญัต่าง ๆ ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจดงักล่าว  

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรม ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
โดยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมจากมูลค่า
ยติุธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายเน่ืองจากเป็นกระแสเงินสดสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการสินทรัพยน์ั้น
เป็นส าคญัตามแผนการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมดงักล่าวขา้งตน้ โดย
ผูบ้ริหารได้ท าการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมดังกล่าว 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และไดรั้บรู้ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์จะ
จ าหน่ายในงบการเงินรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 739.90 ลา้นบาท ซ่ึงผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวถือเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีไดใ้นอนาคต ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไดบ้นัทึกสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากรายการดงักล่าวจ านวน 205.79 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุน
สุทธิจากรายการดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 534.11 ลา้นบาท ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการท่ีจะเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะท าใหก้ลุ่มบริษทัสามารถลดภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้างตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 2,187,694,530  -  -  (551,946,953)  1,635,747,577 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 508,250  -  -  (508,250)  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,485,913  -  -  (52,305)  17,433,608 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 128,922,192  7,717,835  (801,160)  -  135,838,867 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 19,401,433  16,891,883  (97,061)  -  36,196,255 
อุปกรณ์อ่ืน 298,556  140,960  -  -  439,516 
ยานพาหนะ 490,000  -  -  -  490,000 

รวม  2,354,800,874  24,750,678  (898,221)  (552,507,508)  1,826,145,823 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,861,256)  (1,161,247)  -  -  (11,022,503) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (97,528,778)  (25,367,001)  801,109  -  (122,094,670) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (12,776,749)  (4,555,372)  97,034  -  (17,235,087) 
อุปกรณ์อ่ืน (37,900)  (77,345)  -  -  (115,245) 
ยานพาหนะ   (385,557)  (94,711)  -  -  (480,268) 

รวม  (120,590,240)  (31,255,676)  898,143  -  (150,947,773) 
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 5,373,865,647  3,156,515,673  -  508,250  8,530,889,570 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,608,076,281        10,206,087,620 
          
       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
       2563  2562 
ค่าเส่ือมราคา       31,025,333  31,255,676 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  กำรเปลีย่นแปลงจำก  เพิม่ขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่  กำรน ำมำตรฐำนกำร    ตดัจ ำหน่ำย    ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  รำยงำนทำงกำรเงนิ        31 ธันวำคม 
 2562  ฉบับที ่16 เร่ือง        2563 

   สัญญำเช่ำมำปฏิบัต ิ         
   ใช้เป็นคร้ังแรก         
   (ดูหมำยเหตุข้อ 2.3)         
รำคำทุน            

ท่ีดิน 1,635,747,577  -  -  -  -  1,635,747,577 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,433,608  -  44,191  -  -  17,477,799 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  22,305,029  -  -  -  22,305,029 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 9,404,239  -  561,954  -  -  9,966,193 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 15,163,074  -  790,799  -  -  15,953,873 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้ านกังาน            

และอุปกรณ์ -  208,924  -  -  -  208,924 
ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  -  250,000 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  7,686,167  -  -  -  7,686,167 

รวม  1,677,998,498  30,200,120  1,396,944  -  -  1,709,595,562 
            

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (11,022,503)  -  (1,166,444)  -  )2,396,332)  (14,585,279) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  -  (6,122,339)  -  -  (6,122,339) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง )3,942,937)  -  (1,953,589)  -  2,396,332  (3,500,194) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ )10,763,849)  -  (1,596,758)  -  -  (12,360,607) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้ านกังาน            

และอุปกรณ์ -  -  (100,284)  -  -  (100,284) 
ยานพาหนะ   (249,999)  -  -  -  -  (249,999) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  -  (2,834,034)  -  -  (2,834,034) 

รวม  )25,979,288)  -  (13,773,448)  -  -  (39,752,736) 
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 120,716,393  -  18,869,130  -  -  139,585,523 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,772,735,603          1,809,428,349 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 2,187,694,530  -  -  (551,946,953)  1,635,747,577 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 508,250  -  -  (508,250)  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,485,913  -  -  (52,305)  17,433,608 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2,631,224  7,574,175  (801,160)  -  9,404,239 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 13,836,616  1,423,519  (97,061)  -  15,163,074 
ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  250,000 

รวม  2,222,406,533  8,997,694  (898,221)  (552,507,508)  1,677,998,498 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,861,256)  (1,161,247)  -  -  (11,022,503) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (4,469,284)  (274,762)  801,109  -  (3,942,937) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (9,256,594)  (1,604,289)  97,034  -  (10,763,849) 
ยานพาหนะ   (203,288)  (46,711)  -  -  (249,999) 

รวม  (23,790,422)  (3,087,009)  898,143  -  (25,979,288) 
อาคารระหวา่งก่อสร้าง -  120,208,143  -  508,250  120,716,393 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,198,616,111        1,772,735,603 

 
       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
       2563  2562 
ค่าเส่ือมราคา       13,773,448  3,087,009 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดโ้อนท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 551.95  
ลา้นบาท ไปเป็นท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,775.33 ลา้นบาท 
และ 1,756.46 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้าง
ในอนาคตเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 23.1 ขอ้ 23.2 และขอ้ 23.5) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้าน
อยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 145.11 ลา้นบาท และ 22.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัคงใชง้านอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 
22.43 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม ประกอบดว้ย 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที ่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2563 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,542,475  2,212,810  -  13,755,285 

รวม 11,542,475  2,212,810  -  13,755,285 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6,073,389)  (1,691,618)  -  (7,765,007) 
รวม (6,073,389)  (1,691,618)  -  (7,765,007) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 16,822,248  5,182,922  -  22,005,170 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 22,291,334      27,995,448 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที ่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2562 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,060,531  4,481,944  -  11,542,475 

รวม 7,060,531  4,481,944  -  11,542,475 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,744,069)  (1,329,320)  -  (6,073,389) 
รวม (4,744,069)  (1,329,320)  -  (6,073,389) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 3,547,787  13,274,461  -  16,822,248 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 5,864,249      22,291,334 
        
     ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
     2563  2562 
ค่าตดัจ าหน่าย     1,691,618  1,329,320 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2563 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,732,996  -  -  6,732,996 

รวม 6,732,996  -  -  6,732,996 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,033,556)  (645,634)  -  (5,679,190) 
รวม (5,033,556)  (645,634)  -  (5,679,190) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 3,884,614  2,423,665  -  6,308,279 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 5,584,054      7,362,085 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2562 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,462,076  1,270,920  -  6,732,996 

รวม 5,462,076  1,270,920  -  6,732,996 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,410,164)  (623,392)  -  (5,033,556) 
รวม (4,410,164)  (623,392)  -  (5,033,556) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 2,355,236  1,529,378  -  3,884,614 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 3,407,148      5,584,054 
        
     ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
     2563  2562 
ค่าตดัจ าหน่าย     645,634  623,392 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมซ่ึงหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคง
ใชง้านอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 5.07 ลา้นบาท 
และ 4.59 ลา้นบาท ตามล าดบัและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 3.46 ลา้นบาท 
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16. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี/ภำษีเงินได้นิติบุคคล 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รำยกำรที่รับรู้  รำยกำรที่รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่  สะสมจำกกำร  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  น ำมำตรฐำน  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2562  กำรรำยงำนทำง      2563 
   กำรเงนิ ฉบับที่ 16       
   มำใช้คร้ังแรก       
   (ดูหมายเหตุ       
   ขอ้ 2.3)       
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี          

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,850,390  -  -  -  5,850,390 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  -  205,793,510  -  205,793,510 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  (1,083,154)  235,452  -  (847,702) 
ตน้ทุนของสญัญา (43,448,835)  -  2,978,229  -  (40,470,606) 
ก าไรจากการขายอาคารชุดภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (45,058,816)  -  (335,382,964)  -  (380,441,780) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย/          

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให ้          
วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 39,118,318  -  -  4,006,854  43,125,172 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน  5,305,973  -  2,375,432  (144,091)  7,537,314 
รวม (38,232,970)  (1,083,154)  (124,000,341)  3,862,763  (159,453,702) 
กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,956,660        52,026,395 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (86,189,630)        (211,480,097) 
รวม (38,232,970)        (159,453,702) 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รำยกำรที่รับรู้  รำยกำรที่รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่  สะสมจำกกำร  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  น ำมำตรฐำน  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561  กำรรำยงำนทำง      2562 
   กำรเงนิ ฉบับที่ 15       
   มำใช้คร้ังแรก       
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี          

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,850,390  -  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 30,836,464  -  -  8,281,854  39,118,318 
ตน้ทุนของสญัญา -  (45,267,088)  1,818,253  -  (43,448,835) 
ก าไรจากการขายอาคารชุดภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  (45,058,816)  -  (45,058,816) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน  1,654,016  -  1,117,253  2,534,704  5,305,973 
รวม 38,340,870  (45,267,088)  (42,123,310)  10,816,558  (38,232,970) 
กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,340,870        47,956,660 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -        (86,189,630) 
รวม 38,340,870        (38,232,970) 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รำยกำรที่รับรู้  รำยกำรที่รับรู้  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที ่  สะสมจำกกำร  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  น ำมำตรฐำน  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2562  กำรรำยงำนทำง      2563 
   กำรเงนิ ฉบับที่ 16       
   มำใช้คร้ังแรก       
   (ดูหมำยเหตุ       
   ข้อ 2.3)       
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี          

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,850,390  -  -  -  5,850,390 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  (1,083,154)  143,060  -  (940,094) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย/          

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให ้          
วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 39,118,318  -  -  4,006,854  43,125,172 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน  2,987,952  -  693,851  309,124  3,990,927 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 47,956,660  (1,083,154)  836,911  4,315,978  52,026,395 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ยอดคงเหลือ   รำยกำรที่รับรู้  รำยกำรที่รับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วนัที ่  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2561      2562 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี         

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย  30,836,464  -  8,281,854  39,118,318 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน   1,654,016  868,792  465,144  2,987,952 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี  38,340,870  868,792  8,746,998  47,956,660 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 

         
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  6,130,319,796  1,102,464,747  1,268,565,351  959,878,172 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากยงัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการบนัทึกของมาตรฐานการบญัชี 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั  2,087,650  1,583,504  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 124,000,341  42,123,310  (836,911)  (868,792) 
ค่าใชจ่้าย )รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและ        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 126,087,991  43,706,814  (836,911)  (868,792) 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม 
 2563  2562 
 ก่อนภำษ ี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก  ก่อนภำษ ี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก 
   ภำษเีงนิได้  ภำษ ี    ภำษเีงนิได้  ภำษ ี
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า            

เงินลงทุนเผือ่ขาย/ผลขาดทุน            
จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี            
ก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร            
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 20,034,270  (4,006,854)  16,027,416  41,409,270  (8,281,854)  33,127,416 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก            
การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (18,440,234)  -  (18,440,234)  (111,971,579)  -  (111,971,579) 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าใหม่            
ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้ (720,457)  144,091  (576,366)  12,673,518  (2,534,704)  10,138,814 

รวม 873,579  (3,862,763)  (2,989,184)  (57,888,791)  (10,816,558)  (68,705,349) 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 ก่อนภำษ ี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก  ก่อนภำษ ี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก 
   ภำษเีงนิได้  ภำษ ี    ภำษเีงนิได้  ภำษ ี
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า            
เงินลงทุนเผือ่ขาย 20,034,270  (4,006,854)  16,027,416  41,409,270  (8,281,854)  33,127,416 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ            
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้ 1,545,620  (309,124)  1,236,496  2,325,720  (465,144)  1,860,576 

รวม 21,579,890  (4,315,978)  17,263,912  43,734,990  (8,746,998)  34,987,992 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรสุทธิทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 2563  2562 
 จ ำนวน  อตัรำภำษี  จ ำนวน  อตัรำภำษี 
 บำท  ร้อยละ  บำท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (280,220,120)    (390,785,699)   
รายไดภ้าษีเงินไดค้  านวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน (56,044,024)  20.00  (78,157,140)  20.00 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงค านวณจากฐานรายได ้ 2,087,650    1,583,504   
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 8,516,253    642,420   
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มข้ึน (679,137)    (501,708)   
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ        

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่น ามาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี        
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 48,206,908    78,016,428   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 124,000,341    42,123,310   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน        

เบด็เสร็จอ่ืน 126,087,991  0.45  43,706,814  0.11 
 

 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 จ ำนวน  อตัรำภำษี  จ ำนวน  อตัรำภำษี 
 บำท  ร้อยละ  บำท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (397,459,932)    (527,569,671)   
รายไดภ้าษีเงินไดค้  านวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน  (79,491,986)  20.00  (105,513,934)  20.00 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 938,652    401,501   
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี        

และค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มข้ึน (124,840)    (86,322)   
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ        

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่น ามาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี        
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 78,678,174    105,198,755   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว (836,911)    (868,792)   
รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (836,911)  (0.21)  (868,792)  (0.16) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย  

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 5,898,868,203  2,093,315,073  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 132,063,149  30,020,881  6,997,851  3,678,070 
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 20,479,289  20,657,525  2,027,828  1,733,400 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 6,051,410,641  2,143,993,479  9,025,679  5,411,470 
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 32.4)  -  -  756,989,641  136,431 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 25,661,596  10,908,478  9,347,725  6,121,686 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 155,463  308,052  155,463  308,052 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 312,879  5,709,103  25,460  5,335,948 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 165,366,572  35,784,208  42,205,656  10,205,563 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 137,005,607  29,293,985  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 228,075,189  123,620,361  18,536,803  31,573,674 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 395,961,470  265,167,089  15,920,902  18,502,080 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 32.4) -  -  632,917  21,000 
เงินประกนัผลงาน 490,788,136  417,772,110  7,322,613  7,220,197 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 30,106,165  -  -  - 
อ่ืน ๆ 78,556,878  11,832,722  28,565,163  3,556,607 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7,603,400,596  3,044,389,587  888,728,022  88,392,708 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 - 9.50 ต่อปี และร้อยละ 7.00 ต่อปี ตามล าดบั 

19.  ตั๋วแลกเงิน 
ตัว๋แลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562 
ตัว๋แลกเงิน  395,000,000  395,000,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย (237,919)  (1,236,667) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (5,308,027)  (12,770,446) 

รวมตัว๋แลกเงิน  389,454,054  380,992,887 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้ขยาย
วงเงินการออกและจ าหน่ายตัว๋เงินระยะสั้ น )ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอ านาจให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
ตัว๋แลกเงินของบริษทั 

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 3/2558 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ไดม้ีมติอนุมตัิให้
ขยายวงเงินการออกและจ าหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น )ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 
เสนอขายกรณีทัว่ไปหรือกรณีวงจ ากดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยไม่จ ากดั
จ านวนฉบบั หรือกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นให้แก่นักลงทุนใน
วงจ ากดั โดยออกตัว๋แลกเงินชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

วนัที่ออกตั๋วแลกเงิน มูลค่ำ อตัรำดอกเบีย้ อำยุคงเหลือ วนัครบก ำหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 
(บำท) (ร้อยละ)   

9 มิถุนายน 2563 - 395,000,000 6.00 - 7.00 15 - 131 15 มกราคม 2564 - 
21 กนัยายน 2563    11 พฤษภาคม 2564 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

วนัที่ออกตั๋วแลกเงิน มูลค่ำ อตัรำดอกเบีย้ อำยุคงเหลือ วนัครบก ำหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 
(บำท) (ร้อยละ)   

13 กนัยายน 2562 -  395,000,000 6.00 - 8.00 161 - 227 9 มิถุนายน 2563 -  
19 พฤศจิกายน 2562    14 สิงหาคม 2563 

ในวนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบ้ียไวล่้วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้
เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัว๋แลกเงิน 
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20. เจ้ำหนีค่้ำก่อสร้ำง 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง   11,185,530,892  2,093,315,073 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการรับโอนสิทธิเรียกร้อง  (162,553,184)  - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  11,022,977,708  2,093,315,073 
หกั ส่วนของเจา้หน้ีค่าก่อสร้างท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  

)ดูหมายเหตุขอ้ 17)  (5,898,868,203) 
 

(2,093,315,073) 
รวม  5,124,109,505  - 

เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั )“บริษทัยอ่ย”) )“ผูว้่าจา้ง”) ไดท้ าสัญญาก่อสร้าง
โครงการเจา้พระยา เอสเตต กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั )“ผูรั้บจา้ง”) ซ่ึงตามสัญญา
ดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างใหก้บัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง
ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินในโครงการน้ี นอกจากนั้นตามสัญญาดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะจ่ายช าระเงิน
ให้แก่ผูรั้บจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงตามค าสั่งของผูรั้บจา้งทั้งจ  านวนเม่ือครบก าหนด
ช าระในวนัท่ี 20 กนัยายน 2563 ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผดิชอบภาระดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนัในสัญญา 
และเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บจา้ง บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของ
หลกัประกนัดงัน้ี 

- จ าน าหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ทั้งจ านวน 
- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดิน และการจดจ านองส่ิงปลูกสร้างของโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใชสิ้ทธิในการสวมสิทธิและการ
จดจ านองดงักล่าวจะด าเนินการไดก้ต่็อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา )ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

- บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั )Escrow Account) ของบริษทัยอ่ย )ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 เงินกูจ้ากธนาคารในต่างประเทศของบริษทัยอ่ยท่ีน ามาใชใ้นการก่อสร้างโครงการ
เจา้พระยาเอสเตต จ านวน 375 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 11,754.75 ลา้นบาท ไดถู้กช าระคืนแลว้ทั้งจ  านวนก่อน
วนัครบก าหนด บริษทัและผูร่้วมทุนในโครงการซ่ึงมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ยและในฐานะ
ของผูรั้บเหมาหลกัของโครงการระหว่างก่อสร้างไดต้กลงร่วมกนัเพื่อด าเนินการจ่ายช าระหน้ี และรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างคืนจากธนาคารซ่ึงให้การสนบัสนุนทางการเงินส าหรับค่าก่อสร้างก่อนวนัครบ
ก าหนดช าระเงิน ทั้งน้ีเงินกูย้มืจ  านวน 45.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ถูกช าระโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยท่ีใช้
เป็นหลกัประกนัการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้างและเงินกูย้ืมส่วนท่ีเหลือจ านวน 329.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ถูกช าระโดยเงินทุนท่ีจดัหามาโดยผูร่้วมทุนของโครงการ ส่งผลใหผู้ร่้วมทุนของโครงการกลบัมาเป็น
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาก่อสร้างระหวา่งบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุน โดยบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุนได้
บรรลุขอ้ตกลงในสญัญาการจ่ายช าระคืนหน้ีโดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยตกลงช าระค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินให้กบัผูร่้วมทุน ในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีผูร่้วมทุน
ไดจ่้ายไปเพ่ือน าเงินมาจ่ายช าระหน้ีให้กบัธนาคารต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินท่ีผูร่้วมทุนจ่ายช าระ
ให้กบัธนาคารต่างประเทศ และหน้ีค่าก่อสร้างส่วนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ บริษทัยอ่ยมีหน้ีทั้งหมดจ านวน 
369.54 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

2. บริษทัย่อยจะจ่ายช าระหน้ีไม่นอ้ยกว่า 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนหน้ีท่ี
เหลืออีกจ านวน 169.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จ่ายช าระภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

3. ผูร่้วมทุนคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตลอดระยะเวลาท่ียงัคา้งช าระ 

4. บริษัทย่อยตกลงให้หลักประกันกับผู ้ร่วมทุน เช่นเดียวกับท่ีเคยให้หลักประกันต่อธนาคารใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึง ปัจจุบนัธนาคารในต่างประเทศอยู่ระหว่างการด าเนินการคืนหลกัประกนัท่ี
บริษทัยอ่ยไดเ้คยวางไวก้บัธนาคาร 

5. ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้งินจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นส่วนงานธุรกิจโรงแรม (ดูหมายเหตุขอ้ 38.1) 
บริษทัยอ่ยจะจ่ายช าระเงินท่ีไดท้ั้งหมดใหก้บัผูร่้วมทุนเพื่อช าระหน้ีค่าก่อสร้าง 
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21. เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562 

เงินกูย้มืระยะยาว  -  11,374,237,507 
หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  )11,374,237,507) 
เงินกูย้มืระยะยาว  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ   369,114,549  358,288,071 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว  369,114,549  358,288,071 

เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจีย ูเค 1 จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัธนาคารใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั Base Rate 
บวกร้อยละ 3 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2564 โดยบริษทัย่อยไดจ้ดจ านองท่ีดิน
และอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 743.03 ลา้นบาท และ 743.97 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว )ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาเพิ่มเติมกับสถาบนัการเงินในต่างประเทศ
ดงักล่าว โดยไดต้กลงใหน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 1.75 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มื
เงิน ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 70.60 ลา้นบาท และ 68.54 ลา้นบาท ตามล าดบั )ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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22. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 252,064,220  242,869,322 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ    

ภายในหน่ึงปี (12,200,526)  (8,431,505) 
รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 239,863,694  234,437,817 

    
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลดในมูลค่าปัจจุบนั
    
ภายใน 1 ปี 27,335,843  21,477,443 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 66,484,422  60,626,022 
เกินกวา่ 5 ปี 1,317,441,783  1,317,441,783 

 1,411,262,048  1,399,545,248 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,159,197,828)  (1,156,675,926) 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 252,064,220  242,869,322 

23. หุ้นกู้ 
หุน้กู ้ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562 

หุน้กูร้ะยะสั้น  2,000,000,000  - 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (8,982,937)  - 
      รวมหุน้กูร้ะยะสั้น  1,991,017,063  - 
     
หุน้กูร้ะยะยาว  1,908,400,000  4,213,400,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (13,237,334)  (29,314,653) 
  1,895,162,666  4,184,085,347 
หกั ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,895,162,666)  (3,682,047,015) 
       รวมหุน้กูร้ะยะยาว  -  502,038,332 
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยมูลค่ารวม
ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 
2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ่มเติมอีกจ านวน 
2,000 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 
7,000 ลา้นบาท โดยบริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กู ้ดงัน้ี 

23.1 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จ  านวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดย หุ้นกู้
ครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 21 มีนาคม 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,984.32 ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั )ดูหมายตุขอ้ 9 และขอ้ 14) โดยมีวงเงิน
จ านองจ านวน 2,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้  าน าเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วน และ
เงินลงทุนในหน่วยทรัสตท์ั้งหมดเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จ  านวน 108.60 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนหุน้กูท้ ั้งจ  านวน และได้
ไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 
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23.2 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ2 ปี จ  านวน 1,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 25 กนัยายน 2561
โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วน
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 203.38 ลา้นบาท รวมทั้งส่วน
ควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่จะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั 
(ดูหมายเหตุขอ้ 14) โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 1,000 ลา้นบาท  

นอกจากนั้นบริษทัไดจ้  าน าเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วนเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 43.55 ลา้นบาท และ 52.65 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้กูใ้หข้ยายระยะเวลาครบก าหนด
ช าระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 และอนุมติัให้
เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของหุน้กูเ้ป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี รวมทั้งอนุมติัใหคื้นเงินตน้ก่อนวนัครบก าหนดช าระ
จ านวน 200 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระคืนเงินตน้บางส่วนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 จ านวน 
100 ลา้นบาท และวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 จ านวน 100 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 200 ลา้นบาท ท าให้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียอดคงคา้งของหุน้กูด้งักล่าวจ านวน 800 ลา้นบาท 

23.3 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จ  านวน 700 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 
19 มกราคม 2562 โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 
2563 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้กูใ้หข้ยายระยะเวลาครบก าหนดช าระคืนออกไปอีก 1 ปี โดย
หุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 รวมทั้งอนุมติัให้ช าระคืนเงินตน้บางส่วน
จ านวน 210 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็น 2 งวด คืองวดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 จ านวน 105 ลา้นบาท 
และวนัท่ี 19 เมษายน 2564 จ านวน 105  ลา้นบาท โดยในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 บริษทัไดจ่้าย
ช าระคืนเงินตน้แลว้จ านวน 105 ลา้นบาท ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมียอดคงคา้ง
ของหุน้กูด้งักล่าวจ านวน 595 ลา้นบาท 
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23.4 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 บริษทัออกจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ2 ปี จ  านวน 513.40 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 
6 ธนัวาคม 2562 โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 6 กนัยายน 2564  

23.5 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ1 ปี จ  านวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี                    
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563                          
โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 23 มีนาคม 2564 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วนซ่ึง
มีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1,984.32 ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบ
และส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 9 และขอ้ 14) โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 2,000 ลา้นบาท 

24. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็น
โครงการผลประโยชน์เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,374,237  3,302,578  3,202,770  2,318,869 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 502,922  303,958  266,483  295,818 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  1,750,217  -  1,729,273 

รวม 11,877,159  5,356,753  3,469,253  4,343,960 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมาของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 26,529,863  8,499,592  14,939,759  8,270,079 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,374,237  3,302,578  3,202,770  2,318,869 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 502,922  303,958  266,483  295,818 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  1,750,217  -  1,729,273 
 38,407,022  13,856,345  18,409,012  12,614,039 
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่        

ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้        
ท่ีรับรู้เป็นรายการ )ก าไร) ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 11,785  2,954,788  11,785  2,809,134 
- จากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (1,246,395)  8,902  517,555  8,902 
- จากการปรับปรุงประสบการณ์ 514,153  9,709,828  1,016,280  (492,316) 

ยอดยกไปของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 37,686,565  26,529,863  19,954,632  14,939,759 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการหน้ีสินตาม
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 

ขอ้สมมติทางการเงิน        
อตัราคิดลด  1.81 - 1.82  1.98 - 2.04  1.81  1.98 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 3.50 - 6.00  5.00 - 6.00  6.00  6.00 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์        
อตัราการลาออกของพนกังาน 1.91 - 34.38*  1.91 - 34.38*  2.87 - 34.38*  2.87 - 34.38* 
อตัรามรณะ 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
* ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั )TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน อตัราการลาออกของพนกังาน และ
อตัรามรณะ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดงัต่อไปน้ีไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติ
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

(หน่วย : บำท) 
 ผลกระทบต่อมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนีสิ้น 
 ผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด - เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (5,189,501)  (3,715,795)  (2,837,895)  (2,183,857) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 6,325,637   4,535,055  3,453,397   2,672,594 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน - เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 6,010,873   4,295,544  3,238,794   2,509,763 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (6,169,809)  (3,611,604)  (2,733,478)  (2,106,078) 
อตัราการลาออกของพนกังาน - เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 (5,094,514)  (3,504,045)  (2,996,329)  (2,372,292) 
อตัราการลาออกของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 5,879,501   4,350,796  3,734,546   2,990,969 
อตัรามรณะ - เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 (543,764)  (391,689)  (285,910)  (217,608) 
อตัรามรณะ - ลดลงร้อยละ 20 553,138   398,550  290,985   221,578 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะเกิดข้ึน
แยกต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสมัพนัธ์กนั 

นอกจากน้ี ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว ้)Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการค านวณประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
ของพนักงานหลงัออกจากงานโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ภายใน 1 ปี 1,856,000  1,481,000  1,840,000  1,481,000 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 335,229  111,781  -  - 
เกินกวา่ 5 ปี 47,918,461  35,071,206  24,922,029  19,345,835 

รวม 50,109,690  36,663,987  26,762,029  20,826,835 
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พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน )ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 
5 เมษายน 2562 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชเ้มื่อพน้ก าหนด 30 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง
ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังานหลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

25. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
25.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 10,784,993,608 บาท เป็นจ านวน 

9,958,993,608 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียน
ลดทุน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ตามมติดงักล่าวแลว้ 

25.2 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจ านวน 3,305,000,000 บาท จากจ านวน 9,958,993,608 บาท เป็น
จ านวน 13,263,993,608 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 3,305,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และบุคคลในวงจ ากดั โดยเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทั
ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

25.3 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,479,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน และอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั   
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26. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 
26.1 ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติั

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“CGD-W4”) 
โดยเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั CGD-W4 ท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 
1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนให้
บุคคลอ่ืนไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย อตัราการใชสิ้ทธิส าหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือ
หุน้สามญัได ้1 หุน้ และรายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ใบส ำคญั วนัทีอ่อก  จ ำนวนทีอ่อก  รำคำกำรใช้สิทธิ  ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 
แสดงสิทธิ   (ล้ำนหน่วย)  บำท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-W4 27 มิถุนายน 

2561 
 1,653  2.75  28 ธนัวาคม 2561  26 มิถุนายน 2564 

* ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

26.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
)CGD-WC) ของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย 
อตัราการใชสิ้ทธิส าหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบส ำคญั วนัทีอ่อก  จ ำนวนทีอ่อก  รำคำกำรใช้สิทธิ  ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 
แสดงสิทธิ   (ล้ำนหน่วย)  บำท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 

CGD-WC 25 กมุภาพนัธ์ 2562  40  1.56  28 กมุภาพนัธ์ 2563  19 กมุภาพนัธ์ 2567 

* ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

27.  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา )ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลบริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
อยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บส่วนของจ านวนผลก าไร ซ่ึงไดรั้บจากกิจการของบริษทัยอ่ยจนกว่าทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทัย่อย ทุนส ารองน้ีจะน ามาจดัสรรเงินปันผลไม่ไดจ้นกว่า
จะเลิกกิจการ  
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28. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 
28.1 ก าไร )ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (123,345,859) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (41,409,270) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 8,281,854 
ยอดคงเหลือปลายปี (156,473,275) 

ก าไร )ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย แสดงผลสะสมของก าไรและขาดทุนจากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากจ านวนท่ีถูกจดัประเภทใหม่
เขา้ก าไรขาดทุนเม่ือเงินลงทุนนั้นถูกจ าหน่ายหรือมีการดอ้ยค่า 

ผลก าไร )ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี (156,473,275) 
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (20,034,270) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 4,006,854 

ยอดคงเหลือปลายปี (172,500,691) 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทัท่ีจดัประเภทไวก่้อนหนา้เป็น
เงินลงทุนเผื่อขายและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ แต่ละวนัท่ีรายงานตามมาตรฐานการบญัชี          
ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน เลือกก าหนดให้แสดง
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงสะสมต่อเน่ืองใน
ส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุน  
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ผลก าไร )ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงผลสะสมของก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมก าไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการ
ใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนเม่ือตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปก าไร
สะสมแทน 

28.2 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (187,518,767)  (299,490,346) 
ลดลงระหวา่งปี 18,440,234  111,971,579 
ยอดคงเหลือปลายปี (169,078,533)  (187,518,767) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทไดรั้บรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใต้
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนพฒันาท่ีดิน (135,062,391)  (1,338,147,350)  3,686,408  (35,585,974) 
จ่ายค่างานก่อสร้าง 1,694,784,608  1,519,633,668  (3,686,408)  40,902,776 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 564,580,006  439,790,157  115,371,946  124,237,039 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 31,135,945  32,584,996  14,419,082  3,710,401 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ 31,748,002  14,167,962  7,367,169  3,254,807 
ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 116,431,038  35,907,570  6,511,967  16,063,684 
ค่านายหนา้ในการขาย 24,676,044  3,596,062  -  - 
ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 12,223,178  29,184,660  26,696  4,716,630 
ค่าส่งเสริมการขาย 17,925,917  28,616,820  -  2,284,773 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1,767,884  1,493,703  1,452,542  1,375,638 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ -  271,458  -  265,522 
ค่าเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 15,921,975  18,383  3,646,243  1,125 
ค่าปรับและค่าความเสียหาย 72,633,443  3,691,879  -  87,430 
ค่าเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น 12,495,354  53,711  78,735  22,733 
ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืน 2,151,121  3,540,535  506,794  1,213,514 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 40,167,188  39,936,288  40,167,188  39,936,288 
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30. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
30.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บั
กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

30.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,208,000  4,560,000 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญั    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,093,146  33,949,498 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 866,042  1,426,790 
รวม 40,167,188  39,936,288 

31. ขำดทุนต่อหุ้น  
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ )บาท) (360,066,065)  (489,189,006)  (396,623,021)  (526,700,879) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั )หุน้) 8,266,127,954  8,266,127,954  8,266,127,954  8,266,127,954 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน )บาท) )0.044)  )0.059)  )0.048)  )0.064) 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณโดยการหาร
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างปี บวกดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกเพื่อแปลงสภาพ
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน ภายใตข้อ้สมมติว่า
ผูถื้อหุ้นจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เม่ือราคาตามสิทธิต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ
หุน้สามญัอยา่งไรก็ตาม มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 ต ่ากว่าราคาตามสิทธิเป็นเหตุใหบ้ริษทัไม่น าผลของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมค านวณ
เพื่อหาก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

32. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั   
ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญักบักลุ่มบริษทัและ/หรือบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั 
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั 
บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั 
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั )มหาชน) 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั )มหาชน) 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั )มหาชน) 
บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั  
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32.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 (หน่วย : บำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกจิ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วธีิรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

    ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว          
    ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 
    31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
    2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย                 
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั    ซ้ือขาย ใหเ้ช่าและด าเนินงาน ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000 70.00  70.00  3,928,994,366  3,928,994,366  -  - 
  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์               
  และถือหุน้ในบริษทัอ่ืน                
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั  รับเหมาก่อสร้างอาคาร และ ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99  99.99  999,970  999,970  -  - 
  ขายส่งวสัดุอุปกรณ์และ               
  เคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้น               
  งานก่อสร้าง               
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ  ากดั  ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน มอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00  100.00  547,579,834  547,579,834  -  - 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั  ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน เกิร์นซีย ์ 225,641,944 225,641,944 96.45  96.45  217,662,851  217,662,851  -  - 
          4,695,237,021  4,695,237,021  -  - 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          -  -  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย           4,695,237,021  4,695,237,021  -  - 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล 
พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวไดย้กเลิกการประกอบกิจการแลว้ โดย
ปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั ยงัอยูร่ะหวา่งการเลิกกิจการ 

32.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที่      ณ วนัที่  ต้นทุน 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  เงนิให้กู้ยืม 
  2562      2563  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮลด้ิงส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,375,000,000  100,000,000  -  1,475,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ          

เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั -  68,000,000  (800,000)  67,200,000  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 212,632,758  6,051,366  -  218,684,124  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
รวม  1,587,632,758  174,051,366  (800,000)  1,760,884,124   

 (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที่      ณ วนัที่  ต้นทุน 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  เงนิให้กู้ยืม 
  2561      2562  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮลด้ิงส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000  775,000,000  -  1,375,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 220,905,043  -  (8,272,285)  212,632,758  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
รวม  820,905,043  775,000,000  (8,272,285)  1,587,632,758   
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(1) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
ในวงเงิน 800 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 18 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนาม
ในสัญญากูย้ืมเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกช าระเงินคืนไดโ้ดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
ล่วงหนา้ 15 วนั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี 
และก าหนดช าระคืนภายใน 18 เดือน นบัจากการเบิกเงินคร้ังแรก และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 
บริษทัไดท้  าการแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวโดยก าหนดใหช้ าระคืนเม่ือทวงถาม โดยระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินกูย้มืดงักล่าวบางส่วนจ านวน 200 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั )“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมจ านวน 500 ลา้นบาท เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและ
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25  ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถ
ขอขยายระยะเวลาในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการตดัสินใจของ
บริษทัเพียงฝ่ายเดียว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดท้  าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 500 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้มืภายใน
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัรา   
ร้อยละ 9.25 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลา
ในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว 
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยขอกูย้ืมจากวงเงินดงักล่าวแลว้จ านวน 375 ลา้นบาท 
คงเหลือวงเงินท่ียงัไม่เบิกอีกจ านวน 125 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั )“บริษทัยอ่ย”) ในวงเงิน 50 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้มืภายในวนัท่ี 
22 ตุลาคม 2564 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี 
และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัย่อยสามารถขอขยายระยะเวลาในการช าระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว โดย ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป 
เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั )“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 200 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้มื
ภายในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและ คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลาใน
การช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว โดย        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยขอกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้จ านวน 17.20 ลา้นบาท คงเหลือ
วงเงินท่ียงัไม่เบิกอีกจ านวน 182.80 ลา้นบาท 

(3) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 
จ ากดั )“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้  านวน 10.55 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท โดย
ในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้  าสัญญาให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวแปลงหน้ีเงินกูย้ืมเป็นทุนจ านวน 217.66 
ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึนดว้ยจ านวนเดียวกนั  

32.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที่      ณ วนัที่  ต้นทุนเงนิกู้ยืม 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  ระหว่ำงกนั 
  2562      2563   

บริษัทย่อย           
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ          
      เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 54,000,000  165,100,000  (219,100,000)  -  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต  บริษทัยอ่ย          
      เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั ทางออ้ม -  35,000,000  -  35,000,000  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 421,102,955  11,845,430  (359,570)  432,588,815  - 
รวม  475,102,955  211,945,430  (219,459,570)  467,588,815   

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที่      ณ วนัที่  ต้นทุนเงนิกู้ยืม 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  ระหว่ำงกนั 
  2561      2562   

บริษัทย่อย           
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ          
      เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั -  54,000,000  -  54,000,000  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 438,889,250  -  (17,786,295)  421,102,955  - 
รวม  438,889,250  54,000,000  (17,786,295)  475,102,955   
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(1) เมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป   
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั )“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 54 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืม
ภายในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละ 7 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลาใน
การช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัย่อยเพียงฝ่าย
เดียว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินกบั
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั )“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 120 ลา้นบาท และ 
200 ลา้นบาท ตามล าดบั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.00 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลาในการ
ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ยเพียงฝ่ายเดียว 

(2) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั จ านวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและไม่คิด
ดอกเบ้ียระหวา่งกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดช้ าระ
คืนเงินกูย้มืดงักล่าว จ านวน 4.81 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับท่ีประกาศ
จ่ายจากบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั แทนการจ่ายช าระเป็นเงินสด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้  าสญัญาเงินกูย้มืกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั เพิ่มเติม จ านวน 0.38 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และไม่คิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

(3) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้มืเงินกบับริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ 
จ  ากดั )“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 35 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.00 
ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลาในการช าระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ยเพียงฝ่ายเดียว โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 
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32.4 ยอดคงเหลืออ่ืน ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกบั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีกรรมการร่วมกนัและ
การถือหุน้ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 

    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ         
บริษทัย่อย         

ลูกหน้ีอ่ืน )ดูหมายเหตุขอ้ 6)  -  -  50,991,163  22,463,240 
ดอกเบ้ียคา้งรับ )ดูหมายเหตุขอ้ 6)  -  -  350,880,744  372,310,576 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า )ดูหมายเหตุขอ้ 12)  -  -  226,426,328  - 
เจา้หน้ีอ่ืน )ดูหมายเหตุขอ้ 17)  -  -  756,989,641  136,431 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย )ดูหมายเหตุขอ้ 17)  -  -  632,917  21,000 

 
    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ         
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         

เงินฝากสถาบนัการเงิน  5,595  5,565  5,595  5,565 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูจ่้ายล่วงหนา้  2,738,273  11,280,010  2,738,273  11,280,010 
เงินลงทุนในหุน้สามญั  102,551,406  123,980,058  102,551,406  123,980,058 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CGH-W3  -  1,530,618  -  1,530,618 
ตัว๋แลกเงิน  295,000,000  200,000,000  295,000,000  200,000,000 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้  4,220,403  6,658,485  4,220,403  6,658,485 
         บุคคลที่เกีย่วข้องกนั         
ลูกหน้ีการคา้ )ดูหมายเหตุขอ้ 6)  98,304,648  -  -  - 
เงินรับล่วงหนา้  12,181,244  72,251,684  1,181,244  1,181,244 
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    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำย         
บริษทัย่อย         

ดอกเบ้ียรับ  -  -  151,658,203  85,168,903 
ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า  -  -  16,775,877  - 
รายไดค่้าบริการอ่ืน  -  -  54,000,000  54,000,000 
รายไดค่้าเช่าช่วงท่ีดิน  -  -  -  8,840,000 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  6,827,625  21,000  
         

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         
ดอกเบ้ียรับ  29  44  29  44 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้  9,151,619  9,536,906  9,151,619  9,536,906 
ดอกเบ้ียจ่าย  16,758,870  11,490,933  16,758,870  11,490,933 
         

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั         
รายไดค่้าขายคอนโด  322,181,700  -  322,181,700  - 

33. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding company) 
และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 3,263,199,220  -  -  3,263,199,220 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 92,626,693  -  -  92,626,693 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        
รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  47,910,364  -  47,910,364 

รายไดอ่ื้น 406,864,013  -  -  406,864,013 
รวมรายไดจ้ากภายนอก 3,762,689,926  47,910,364  -  3,810,600,290 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

ค่าใชจ่้าย        
ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,559,722,217  -  -  1,559,722,217 
ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 87,913,535  -  -  87,913,535 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  2,862,952  -  2,862,952 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 207,752,824  -  -  207,752,824 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 816,551,919  5,307,702  -  821,859,621 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 40,167,188  -  -  40,167,188 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 739,898,310  -  -  739,898,310 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย ์        

เพื่อการลงทุน -  22,111,925  -  22,111,925 
รวมค่าใชจ่้าย 3,452,005,993  30,282,579  -  3,482,288,572 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 310,683,933  17,627,785  -  328,311,718 
รายไดท้างการเงิน 15,614,112  160,554  (15,160,187)  614,479 
ตน้ทุนทางการเงิน (596,018,758)  (28,580,149)  15,452,608  (609,146,299) 
ก าไร )ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (269,720,713)  (10,791,810)  292,421  (280,220,102) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 124,000,340  2,087,651  -  126,087,991 
ก าไร )ขาดทุน) ส าหรับปี (393,721,053)  (12,879,461)  292,421  (406,308,093) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึง
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 412,398,104  -  -  412,398,104 
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  47,363,646  -  47,363,646 
รายไดอ่ื้น 483,771,588  272,616  -  484,044,204 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 896,169,692  47,636,262  -  943,805,954 
ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 181,486,318  -  -  181,486,318 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  2,789,313  -  2,789,313 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 182,983,795  -  -  182,983,795 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 457,830,750  6,587,329  -  464,418,079 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,936,288  -  -  39,936,288 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย ์        

เพื่อการลงทุน -  15,636,400  -  15,636,400 
รวมค่าใชจ่้าย 862,237,151  25,013,042  -  887,250,193 

ก าไร )ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 33,932,541  22,623,220  -  56,555,761 
รายไดท้างการเงิน 22,204,544  -  (14,933,139)  7,271,405 
ตน้ทุนทางการเงิน (439,826,126)  (30,064,378)  15,277,639  (454,612,865) 
ก าไร )ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (383,689,041)  (7,441,158)  344,500  (390,785,699) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 42,123,310  1,583,504  -  43,706,814 
ก าไร )ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (425,812,351)  (9,024,662)  344,500  (434,492,513) 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกจ านวนหน่ึงราย
ของส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศจ านวน 346.58 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.44 
ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

สินทรัพย์รวม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 27,088,878,918  1,299,285,085  (1,476,146,993)  26,912,017,010 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 29,135,955,140  1,270,681,819  (1,453,629,095)  28,953,007,864 
        

หนีสิ้นรวม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 22,308,050,894  689,652,777  (726,392,403)  22,271,311,268 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23,946,860,488  666,557,939  (703,553,768)  23,909,864,659 

34. สัญญำที่ส ำคญั 
34.1 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษาคม 2556 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินจากส านักงานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์(“ผูใ้หเ้ช่า”) อายสุัญญา 25 ปี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีประกอบธุรกิจเพื่อการพาณิชย ์
โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายินยอมใหผู้เ้ช่าเสนอและผูใ้หเ้ช่าใหสิ้ทธิผูเ้ช่า 
เช่าท่ีดินต่อจากก าหนดระยะเวลา 25 ปีแรก โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี โดยคู่สัญญาจะ
คงเง่ือนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงให้ใช้วิธีการและสูตรค านวณค่าเช่าแบบ
เดียวกบัการค านวณค่าเช่าตามสัญญาเดิม และค านวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการ
ของกรมท่ีดินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และเม่ือครบก าหนดสัญญาเช่า 25 ปีท่ีสองแลว้ ผูใ้ห้เช่า
จะตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญาน้ีต่อไป แต่หากมีบุคคลอ่ืนขอเช่าในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราค่าเช่า
ของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตอ้งแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอมช าระค่าเช่าในอตัราเท่ากบับุคคลอ่ืน
ดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิเช่าก่อน 

ต่อมาวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าช่วงท่ีดิน และด าเนินการจดทะเบียนใหเ้ช่าช่วง
สิทธิการเช่ากับ บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพ่ือด าเนินโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตท  ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยหลักการก าหนดค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเง่ือนไขการช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวให้อิงตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีบริษทัไดท้  าไวก้บัส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์  
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34.2 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้  าสัญญาร่วมทุน )Joint Venture Agreement) กบับริษทั 
บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพื่อให้บริษทัดงักล่าวร่วมลงทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค 
โฮลด้ิงส์ จ ากดั )“บริษทัยอ่ย”) โดยจะร่วมกนัพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จะตอ้งช าระเงินค่าหุ้นสามญัเป็นเงินสดทั้งส้ิน
จ านวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษทัย่อยเพื่อใชพ้ฒันาโครงการน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงต่อมา
บริษทัย่อยไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัจากบริษทัดงักล่าวตามท่ีบริษทัไดมี้การท าสัญญาตกลงไว้
และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ โดยภายหลงัการ
เพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัและบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ถือหุ้นในบริษทั 
แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล าดบั  

34.3 บริษทัไดท้  าสัญญาการให้บริการด าเนินงานกบับริษทัย่อยสองแห่ง เพื่อให้บริการเก่ียวกบัการ
จดัการและการด าเนินงานแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยค่าบริการค านวณจากตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม และ
เง่ือนไขการเลิกสัญญาเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

34.4 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั
ไดเ้ขา้ท าสญัญาการใชสิ้ทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพื่อใชสิ้ทธิ
การใชช่ื้อ “Four Seasons” ในส่วนของการเป็นเจา้ของและการด าเนินงานซ่ึงรวมถึงบริการ
และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นทั้งหมดในการด าเนินงานดา้นท่ีพกัอาศยัภายใตโ้ครงการ
เจา้พระยา เอสเตท ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิดการขาย ทั้งน้ี Four Seasons 
Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิไดร้ับค่าธรรมเนียมการใชส้ิทธิ ซ่ึงค านวณ             
เป็นอตัราร้อยละของยอดรายไดข้ั้นตน้ของโครงการ นอกจากนั้นตามเง่ือนไขของสัญญาบริษทัยอ่ย
มีสิทธิไดรั้บเงินค่าสนบัสนุนในการด าเนินงานจ านวนหน่ึง 

35. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัการช าระหน้ีของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

36. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
36.1 การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 

หมายเหตุขอ้ 6 ให้รายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหายสูงสุดของกลุ่มบริษทัจากความเส่ียงดา้น
เครดิต และวิธีการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั
และบริษทัเท่ากบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 
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36.2 การบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน
ลูกคา้จะชะลอการซ้ือลง เน่ืองจากตน้ทุนการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องลูกคา้สูงข้ึน รวมถึงในดา้น
ของตน้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินในรูป
ของเงินกู้เพื่อน ามาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยอ์ย่างไรก็ดี บริษทัมีการวางแผนงาน
ควบคุมผลกระทบจากความเส่ียงในภาวะอตัราดอกเบ้ียขาข้ึนอยา่งใกลชิ้ดโดยปัจจุบนัเงินกูส่้วน
ใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจากการผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ีย และหากตอ้งมีการใชด้อกเบ้ียลอยตวักลุ่มบริษทัจะมีการพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทาง
การเงินเช่น Currency Swap เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดก้ารสร้าง
พนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบขอ้เสนอท่ีมีตน้ทุนเหมาะสม
ท่ีสุดใหก้บัทั้งกลุ่มบริษทัและลูกคา้อีกดว้ย 

36.3 การบริหารความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัมีนโยบายในการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษทัตระหนกั
ดีถึงผลกระทบของความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะส่งผลต่อผล
ประกอบการในโครงการนั้นๆ บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนในการป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน โดยจะเน้นการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติ )Natural Hedging) 
ใหม้ากท่ีสุดเพื่อเป็นการลดตน้ทุนและความซบัซอ้นในการท าธุรกรรมต่างๆ ส่วนท่ีเป็นความเส่ียง
ท่ียงัคงเหลืออยู่นั้ น บริษัทมีนโยบายในการท าสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 
)Currency Forward Contract) โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโนม้ รวมถึงระยะเวลาของการส่งมอบ
ของอตัราแลกเปล่ียนนั้นๆ เพื่อใหค้รอบคลุมความเส่ียงท่ีมีจากการท าธุรกรรมนั้นๆใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
นอกเหนือจากน้ี บริษทัมีนโยบายที่ชดัเจนในการที่ไม่ท าธุรกรรมในลกัษณะเก็งก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อผลประกอบการของโครงการนั้นๆ  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนปอนด์สเตอร์ลงิ) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยท์างการเงิน 21.87  20.21  7.15  7.07 
หน้ีสินทางการเงิน 9.63  9.57  10.53  10.54 

 (หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยท์างการเงิน 3.98  64.18  -  - 
หน้ีสินทางการเงิน 391.48  381.74  0.07  0.06 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสกลุเงินต่างประเทศ 
ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของกลุ่มบริษทัต่อการเพิ่มข้ึน และการลดลงร้อย
ละ 5 ของหน่วยสกุลเงินเม่ือเทียบกบัสกุลเงินต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ร้อยละ 5 คืออตัรา
ความอ่อนไหวท่ีใชใ้นการรายงานความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นการ
ภายในต่อผูบ้ริหารส าคญัและแสดงถึงการประเมินของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวม
เฉพาะยอดคงเหลือของรายการท่ีเป็นตวัเงินส าหรับสกุลเงินต่างประเทศและปรับปรุงมูลค่า ณ 
วนัส้ินปีส าหรับการเปล่ียนแปลงร้อยละ 5 ในอตัราสกลุเงินต่างประเทศ 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
  ผลกระทบสกลุเงนิ 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 
ก ำไร (ขำดทุน) 

 ผลกระทบสกลุเงนิ 
ดอลลำร์สหรัฐ 
ก ำไร (ขำดทุน) 

 ผลกระทบสกลุเงนิ 
ปอนด์สเตอร์ลงิ 
ก ำไร (ขำดทุน) 

ผลกระทบสกลุเงนิ 
ดอลลำร์สหรัฐ 
ก ำไร (ขำดทุน) 

เงินบาทแขง็ค่าข้ึน 5% (24.00)  586.10  7.25 0.1 
เงินบาทอ่อนตวัลง 5% 24.02  )586.10)  (7.25) (0.1) 
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36.4 การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทั บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องดว้ยการรักษาระดบัเงินทุนส ารองใหเ้พียงพอ โดย
ติดตามการคาดการณ์กระแสเงินสดและกระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงอยา่งต่อเน่ือง โดยการจบัคู่อายุ
ครบก าหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รายละเอียดของวงเงินท่ียงัใชท่ี้กลุ่มบริษทัมี
อยูเ่พื่อลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 


 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  

  31 ธันวำคม 2563 
วงเงนิออกหุ้นกู้   

จ านวนเงินท่ีใชไ้ป  3,908.40 
จ านวนเงินท่ีไม่ไดเ้บิกใช้  3,091.60 

  7,000.00 

36.5 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยูใ่น
ประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเช่ือว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้
จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา เงินกูย้ืมระยะสั้น ตัว๋แลกเงิน และส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคญั ส าหรับหน้ีสิน
ทางการเงินระยะยาว ไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้ืมระยะยาว ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณถือตามจ านวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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อยา่งไรกต็าม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าในงบแสดง
ฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 

(หน่วย : บำท) 
 

งบกำรเงนิรวม 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุตธิรรม   

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 

2563 

มูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวำคม 
2562 

ล ำดบัช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และข้อมูล
ทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลที ่
ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ 
ทีม่ี

นัยส ำคญั 
1. เงินลงทุนในหุน้สามญั

และใบส าคญัแสดง
สิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

102,551,406 125,510,676 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท่ี์จด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

41,100,000 43,800,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ      
การลงทุน 

743,031,438 743,970,530 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย
ใชว้ิธีรายได ้ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยุติธรรม คือ ประมาณการรายได ้และ
อตัราคิดลด 

ประมาณ
การกระแส
เงินสด และ
อตัราคิดลด 

 
(หน่วย : บำท) 

 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุตธิรรม  

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 

2563 

มูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัที ่ 

31 ธันวำคม 
2562 

ล ำดบัช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และ
ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลที ่
ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ 
ทีม่ี

นัยส ำคญั 
1. เงินลงทุนในหุน้สามญั

และใบส าคญัแสดง
สิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

102,551,406 125,510,676 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ิน
วนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

41,100,000 43,800,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ิน
วนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

  



224

 
- 91 - 

 

 

37. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการ
ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้
การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
บัญชี กำรแสดงรำยกำรที่ 

แสดงไว้เดมิ 
กำรแสดงรำยกำรในงวดปัจจุบัน จ ำนวนเงนิ 

(บำท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินได ้ สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 47,956,660 
รอการตดับญัชี รอการตดับญัชี รอการตดับญัชี  

38. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
38.1  เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทั แลนด์

มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั )“LH”) )ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยตรงท่ีบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
หุน้ทั้งหมด) ขายหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัทั้ง 2 บริษทัดงัต่อไปน้ีใหก้บับริษทั ผาแดงอินดสัทรี 
จ ากดั )มหาชน) )“PDI”) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 
)1)  ขายหุ้นสามัญทั้ งหมดของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ ากัด )“WFH”) )บริษัทท่ีจะ             

จดทะเบียนจดัตั้งใหม่) ท่ี LH จะถืออยูท่ ั้งหมดจ านวน 194,999,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 1,949,999,980 บาท 
โดยแบ่งเป็น  

-   ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการ ขายหุน้จ านวน 99,450,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของ
หุน้ทั้งหมด ของ WFH ในราคาขายหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 994,500,000 บาท  

-  LH ให้สิทธิในการซ้ือหุ้นท่ีเหลือจ านวน 95,549,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 
ของหุน้ทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 955,499,980 
บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากวนัท่ีซ้ือหุน้จ านวน 99,450,000 หุน้ แลว้เสร็จ  

ทั้งน้ี หลงัจาก WFH จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ WFH จะเขา้ซ้ือและรับโอนสินทรัพยเ์พื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ทั้งหมดจาก LH 
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)2)  ขายหุ้นสามัญทั้ งหมดของบริษทั เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากัด )“URH”) )บริษทัท่ีจะ            
จดทะเบียนจดัตั้ง) ท่ี LH จะถืออยู่ทั้งหมดจ านวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 3,549,999,980 บาท 
โดย แบ่งเป็น  

-  ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการ ขายหุน้จ านวน 181,050,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 ของ
หุน้ทั้งหมด ของ URH ในราคาขายหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,810,500,000 บาท 

-  LH ให้สิทธิในการซ้ือหุ้นท่ีเหลือจ านวน 173,949,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 
ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,739,499,980 
บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากวนัท่ีซ้ืออหุน้จ านวน 181,050,000 หุน้ แลว้เสร็จ 

ทั้งน้ีหลงัจาก URH จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ URH จะเขา้ซ้ือและรับโอนสินทรัพยเ์พ่ือ
ประกอบธุรกิจโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจา้พระยา ทั้งหมดจาก LH 

โดยบริษทัย่อยจะน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมไปจ่าย
ช าระหน้ีค่าก่อสร้าง )ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เขา้ท ารายการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมหลงัวนัส้ินงวด ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ไดจ้ดัประเภทสินทรัพย์
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ทั้งน้ีเป็นไปตามการพิจารณาตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ
ด าเนินงานท่ียกเลิก โดยบริษทัคาดวา่รายการจ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวจะแลว้เสร็จภายในปี 2564 

38.2 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
38.2.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้จ  าหน่ายจ านวน 

3,305,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 13,263,993,608 บาท เป็น ทุน         
จดทะเบียนจ านวน 9,958,993,608 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ 
ออกจ าหน่าย จ านวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ี
จดัสรรไว ้เพื่อออกเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป )General Mandate) 
ตามท่ีไดรั้บ มติอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี            
28 เมษายน 2563 )ยกเวน้หุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 จ านวน 1,652,865,654 หุ้น และ CGD-ESOP 
จ านวน 40,000,000 หุ้น) และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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38.2.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น เพื่อหักลบ
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น จ านวน 3,884,007,507.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
9,958,993,608.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลด
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น )Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ทุนช าระ แลว้ของบริษทั ลดลงจากเดิมจ านวน 8,266,127,954.00 บาท เป็น
จ านวน 5,042,338,051.94 บาท เพื่อหกัลบส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้จ านวน 1,559,517,810.00 
บาท และเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจ านวน 1,664,272,092.06 บาท 
ตามล าดบั ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
โดยเม่ือมีการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสม
คงเหลือจ านวน 61,542,200.94 บาท โดยจ านวนหุ้นของบริษทัภายหลงัการลดทุนแลว้
จะมีจ านวนคงเดิมเท่ากับ 8,266,127,954 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

38.2.3 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 3,024,517,609.90 บาท จากทุน           
จดทะ เ บียน เ ดิมจ านวน  6, 074, 986, 100. 88 บาท  เ ป็น ทุนจดทะ เ บียนจ านวน 
9,099,503,710.78 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 4,958,225,590 หุ้น              
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ CGD-W5 จ านวนไม่เกิน 
1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ    
ถือหุ้น และเพื่อออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป )General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่        
ผูถื้อหุน้เดิม )Right Offering) จ านวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุน้ และเพื่อเสนอขาย ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด )Private Placement) จ านวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น และอนุมติั            
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทั 

38.2.4 อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่          
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ )กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) ราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาท )ยกเวน้กรณีการปรับ
ราคาใชสิ้ทธิ) อายขุอง ใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
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38.2.5 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้    
หุ้นละ 0.61 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 5 จ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 0.61 บาท ตามแบบมอบ อ านาจทัว่ไป )General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่           
ผูถื้อหุน้เดิม )Right Offering) จ านวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุน้ และเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั )Private Placement) จ านวนไม่เกิน 826,000,000 หุน้ 

39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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