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จุดเด่นทางการเงนิ(Financial Highlight) 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ผลการด าเนินงาน    
 รายไดร้วม 1,425 2,133 1,676 
 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 1,419 2,091 1,525 

 ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 861 1,212 892 

 ก าไรขั้นตน้ 558 879 634 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 176 249 225 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 168 233 216 
 ค่าใชจ่้ายรวม 1,341 1,929 1,531 
 ก าไรสุทธิ 47 156 127 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.06 0.21 0.17 
ฐานะการเงนิ    
 สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,961 4,509 4,578 

 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 4,451 4,315 4,434 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2 2 13 
 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 738 949 893 
 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 209 193 143 
 สินทรัพยร์วม 6,128 5,900 6,039 
 หน้ีสินหมุนเวยีน 2,138 2,900 2,336 
 หน้ีสินรวม 4,652 4,268 4,195 
 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,476 1,632 1,761 
อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั    
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.32 1.56 1.96 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.24 0.07 0.06 

 อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 39 42 42 

 อตัราก าไรสุทธิ (%) 3 7 8 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 3 10 7 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3.15 2.61 2.38 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.79 2.60 2.14 

      อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.24 0.35 0.26 
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สารจากประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร(Message from CEO) 

 

ในปี พ.ศ. 2560  บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) มีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 1.523.23 ลา้นบาท อนั
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการมีประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง ยาวนาน เป็นเวลากวา่ 20 ปี อยา่งไรก็ตาม  กลุ่ม
บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  มุ่งมัน่ในการด าเนินงานดว้ยมิติใหม่ กล่าวคือ มิไดมุ่้งท่ีจะแสวงหาก าไรสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
แต่มีความมุ่งหมายท่ีส าคญั คือ การให้บริการทั้งก่อนการขายและหลงัการขายให้เป็นท่ีประทบัใจ ให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันา
บุคลากร เพ่ือให้องค์กรกา้วไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม อนัเป็นการป้องกนั
ปัญหาในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ี ยงัไดมี้การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปยงัแนวปฏิบติัภาคเอกชนใน
การต่อตา้นทุจริต 

      กิจการของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ติบโตมาอยา่งต่อเน่ือง อนัสืบเน่ืองมาจากการบริหารงานภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย การบริหารจดัการความเส่ียง การวางแผนเร่ืองบุคลากร
ชั้นสูง การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัสังคมและชุมชน  ตลอดจนการมีระบบการบริหารจดัการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกกระบวนการ และมีการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

           กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ขอขอบพระคุณในความเช่ือมัน่และความไวว้างใจของท่านผูถื้อหุน้ ลูกคา้ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี ขอให้ค  ามัน่สัญญาว่า จะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผลให้องคก์ารเติบโตอยา่งย ัง่ยนื
สืบไป 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายวเิชียร แพทยานนัท)์ 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Report) 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและขอบเขตข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ

ตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั โดยใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นแนวทาง 

ในปี 2560 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระปกติ จ านวน 5 คร้ังและมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม
ในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบญัชี ตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชี เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น ติดตาม
การตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีประชุมกบัฝ่ายตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ยจ านวน 1 
คร้ัง เพ่ือหารือประเดน็ท่ีมีความส าคญั เช่น ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ขอ้สงสยัหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ มิไดเ้ป็น
เจา้หนา้ท่ีบริการหรือเป็นพนกังาน จ านวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นบญัชี การเงินและการบริหาร 
ดงัน้ี 
 1.  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายสาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ 
 4.  นายสุรพงษ ์ ชูรังสฤษฎ์ิ กรรมการตรวจสอบ 
 โดยมี นางสาวณัฐภสัส์ กุลศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัตหิน้าที่ ดงันี ้
1. พจิารณาสอบทานงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ และ งบการเงินรวม 
ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีก่อนเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบุคคลทัว่ไป เพ่ือขอ้มลูท่ีมีความ
ถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใส เช่ือถือไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี รวมทั้งกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูงบการเงินอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เพ่ือประโยชนก์บัผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 
2. พจิารณาเปิดเผยรายการเกีย่วโยงกนัและอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทั ไดด้ าเนินการตามกฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อย่างเคร่งครัดและรายงานโดยถือหลกัความถูกตอ้ง ความระมดัระวงั ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส 
ค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
3. สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานระบบการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัวา่มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนโดยไม่พบจุดอ่อนท่ีเป็นสาระส าคญั   
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4. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหบ้ริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ไดแ้ก่ พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของส านกังาน กลต. รวมถึงภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก ซ่ึงบริษทัได้
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทั เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของธุรกิจบริษทั ดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยความไม่
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่นกัลงทุนและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั 
5. การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหบ้ริษทัฯ บริหารจดัการตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
6. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุก
ปี และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจ าปี การปฏิบติัตาม
แผน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใหค้ าแนะน า
ในการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพ พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณ จ านวน
บุคลากร การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร รวมทั้งการพิจารณาตวัช้ีวดัความส าเร็จ (KPI) และประเมินผลงานประจ าปีของ
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
7. พจิารณาคัดเลอืก แต่งตั้ง ค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั โดยพิจารณา
จากความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีและความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยเสนอบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายและสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ พิจารณา
อย่างรอบคอบและมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการรับขอ้มูลทั้งจากฝ่ายบริหาร พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซ่ึงฝ่ายบริหารงานไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะอยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นประโยชนต่์อนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั 

โดยสรุปภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทัมีความมุ่งมัน่ใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานภายในการก ากบัดูแลกิจการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้
 

 
 
  
 14 กมุภาพนัธ์ 2561 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ(Business Profile) 

ความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั(Background and Major Developments) 

ความเป็นมา 

บริษทัเจา้พระยามหานครจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2537  ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก
จ านวน 5 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 50,000 หุน้ราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทโดยกลุ่มครอบครัวแพทยานนัท ์

เม่ือวนัท่ี  21 กนัยายน 2537  บริษทัฯไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาทเป็น 20 ลา้นบาทเพื่อเตรียมใชพ้ฒันาโครงการ “บา้น
พระยาภิรมยรั์ชดา” 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 บริษทัฯไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 20 ลา้นบาทเป็น 500 ลา้นบาทเพ่ือใชซ้ื้อท่ีดินส าหรับพฒันา
โครงการ “เดอะริชพระราม 2” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2547 บริษทัฯเพ่ิมทุนเป็น 750 ลา้นบาทเพ่ือใชเ้ตรียมส าหรับก่อสร้างและ
พฒันาโครงการ “เดอะริชพระราม 2” 

ในปี 2550 บริษทัฯไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจโดยเขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษทัพระยาพาณิชยพ์ร็อพ
เพอร์ต้ีจากดั (“PPP”) บริษทัสยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ีจากดั (“SMP”) และบริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี (“TSN”) จากกลุ่ม
ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ 

หลงัการปรับโครงสร้างในปี 2550 ท าใหก้ลุ่มบริษทัเป็นผูด้  าเนินการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์หลากหลายเพ่ือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดห้ลาย
รูปแบบทั้งอาคารชุดพกัอาศยับา้นเด่ียวทาวน์เฮา้ส์ทาวน์โฮมและพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารวมทั้งการด าเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 

ปัจจุบนันโยบายในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัคือบริษทัฯด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายซ่ึงจะเนน้
กลุ่มลูกคา้ระดบักลางในขณะท่ี PPP จะเจาะตลาดเนน้กลุ่มลูกคา้ระดบักลางตอนล่าง SMP ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือให้
เช่าและ TSN ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Page 7 of 147 

นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์                                นายวเิชียร  แพทยานนัท์  

พฒันาการทีส่ าคัญ 

ปี 2537 

เดือนเมษายน: ก่อตั้งบริษทั โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 

50,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

เดือนกนัยายน: เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท เพื่อเตรียมใชพ้ฒันาโครงการ “บา้นพระยาภิรมย ์รัชดา” 

ปี 2539 

เดือนมีนาคม: โครงการ “บา้นพระยาภิรมย ์รัชดา” ไดเ้ปิดขายอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น 4 อาคาร 

จ านวน 1,087 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 633 ลา้นบาท 

ปี 2546 

เดือนกรกฎาคม: เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 500 ลา้นบาท เพ่ือใชซ้ื้อท่ีดิน ส าหรับพฒันาโครงการ “เดอะริช พระราม 2” 

เดือนธนัวาคม: เปิดขายอยา่งเป็นทางการ ส าหรับโครงการ “พระยาภิรมย ์ชาโตว ์ริเวอร์โบท้” ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 

ชั้น จ านวน 198 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 266 ลา้นบาท 
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ปี 2548 

เดือนมกราคม: เปิดขายอยา่งเป็นทางการส าหรับ โครงการ “คาซ่า ยเูรกา้ เพชรเกษม 63/4” ซ่ึงเป็น โครงการแนวราบประเภททาวน์เฮา้ส์ 

ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ สูง 3 ชั้นคร่ึง 4 ชั้น และ 4 ชั้นคร่ึง จ านวน 144 หลงั ตั้งอยูท่ี่ซอยเพชรเกษม 63/4 ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ 

มูลค่าโครงการประมาณ 432 ลา้นบาท 

ปี 2550 

เดือนมีนาคม: ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 99.9 ของ PPP, SMP และ TSN จากผูถื้อหุน้เดิม 

เดือนกนัยายน: โครงการ “เดอะริช พระราม 2” โซน A เปิดขายอยา่งเป็นทางการ เป็นโครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น มีจ านวน 36 หลงั ตั้งอยู่

บนถนนบางกระด่ี ยา่นพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการโซน A ประมาณ 678 ลา้นบาท ทั้งน้ี โครงการ เดอะริช 

พระราม 2 มีทั้งหมด 6 โซน 

ปี 2551 

เดือนสิงหาคม: โครงการ “แบงค์คอก ฮอไรซอน รามค าแหง”  เปิดขายอย่างเป็นทางการ เป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 38 ชั้น 

จ านวน 592 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ถนนรามค าแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,507 ลา้นบาท 

TSN ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 โดย Bureau Veritas Certification 

เดือนกนัยายน:จ่ายช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ SMP ตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 79 ลา้นบาท ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้ท าให้

บริษทัดงักล่าวมีทุนช าระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 80 ลา้นบาท เพ่ือใชส้ าหรับการก่อสร้างอาคารส านกังานซีเอม็ซี ทาวเวอร์   ตั้งอยูท่ี่ถนนสมเด็จ

พระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

เดือนพฤศจิกายน: โครงการเดอะริช พระราม 2 ไดรั้บรางวลัชมเชย บา้นจดัสรรอนุรักษพ์ลงังานปี 2551 จากกระทรวงพลงังาน ส าหรับ   

แบบบา้น Santa Barbara ซ่ึงเป็นบา้นเด่ียวขนาดใหญ่ พ้ืนท่ีใชส้อยมากกวา่ 300 ตารางเมตร 

บริษทัฯ PPP และ SMP ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 โดย Bureau Veritas Certification 

ปี 2552 

เดือนกุมภาพนัธ์: โครงการ “แบงคค์อก เฟ’ลิซ เมเจอร์ รัชโยธิน” ไดเ้ปิดขายอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 

ชั้น มีจ านวนยนิูตทั้งหมด 79 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ซอยพหลโยธิน 30 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 277 ลา้นบาท 

เดือนพฤษภาคม: เปิดขายโครงการ “แบงคค์อก ฮอไรซอน เพชรเกษม” อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 27 ชั้น 

มีจ านวนยนิูตทั้งหมด 418 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ถนนเพชรเกษม ใกลซ้อยเพชรเกษม 31/3 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 756 

ลา้นบาท 

เดือนสิงหาคม: ยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่ มาอยูท่ี่อาคาร ซีเอม็ซี ทาวเวอร์ เลขท่ี 909/1 ชั้น 6 หอ้ง 601 และ 602 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน 

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
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เดือนกันยายน:จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด โดยใช้ช่ือว่า “บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน)” และได้

เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้าก 100 บาทเป็น 1 บาทต่อหุน้ รวมทั้งไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 750 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท โดยการ

ออกหุน้สามญัจ านวน 250 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชน 

ปี 2553 

เดือนพฤศจิกายน: โครงการ “แบงคค์อก เฟ’ลิซสุขมุวทิ 69” ไดเ้ปิดขายอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น มี

จ านวนยนิูตทั้งหมด 79 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ซอยสุขมุวทิ 69 เขตวฒันา กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 238 ลา้นบาท 

ปี 2554 

เดือนมีนาคม: โครงการ “คาซ่า ยูเรกา้ พระราม 2 – พุทธบูชา ” ไดเ้ปิดขายอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการทาวน์โฮม 3 ชั้นคร่ึง มี

จ านวนยนิูตทั้งหมด 107 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ซอยพทุธบูชา  เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 354 ลา้นบาท 

เดือนมีนาคม: เปิดขายโครงการ “แบงค์คอก ฮอไรซอน บางหวา้” อย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 19 ชั้น มี

จ านวนยนิูตทั้งหมด 275 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 46/2 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 667 ลา้น

บาท 

เดือนมีนาคม: เปิดขายโครงการ “แบงคค์อก เฟลิซ วิภาวดี 30” อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8ชั้น มีจ านวนยู

นิตทั้งหมด 154 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ถนนวภิาวดีซอยวภิาวดี 30 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 343 ลา้นบาท 

ปี 2555 

เดือนมีนาคม: เปิดขายโครงการ “แบงคค์อก เฟลิซ สุขุมวิท 69 เฟส 2” อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8ชั้น มี

จ านวนยนิูตทั้งหมด 61ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ซอยสุขมุวทิ 69 เขตวฒันา กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 248 ลา้นบาท 

เดือนสิงหาคม: เปิดขายโครงการ “แบงคค์อก ฮอไรซอน สาทร” อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 24ชั้น มีจ านวน

ยนิูตทั้งหมด 269ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ ซอยนราธวาส 14 เขตสาทร กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,072 ลา้นบาท 

ปี 2556 

เดือนมิถุนายน:เปิดขายโครงการ “แบงคค์อก ฮอไรซอน ติวานนท์” อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 34ชั้น มี

จ านวนยนิูตทั้งหมด 422 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรีจงัหวดันนทบุรี มูลค่าโครงการประมาณ 1,256 ลา้น

บาท 

เดือนสิงหาคม: เปิดขายโครงการ “แบงคค์อก เฟลิซ@ สถานีกรุงธนบุรี” อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น มี

จ านวนยนิูตทั้งหมด 79 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ ซอยกรุงธนบุรี 5 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 231 ลา้นบาท 

ปี 2557 

เดือนมกราคม: เปิดขายโครงการ “แบงค์คอก เฟลิซ สาทร-ตากสิน” อย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8ชั้น มี

จ านวนยนิูตทั้งหมด 200ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ ซอยกรุงธนบุรี 5  เขตคลองสาน กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 696 ลา้นบาท 

ปี 2558 

เดือนมกราคม: เปิดขายโครงการ “แบงคค์อก เฟลิซ บางแค” อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น มีจ านวนยนิูต

ทั้งหมด 79 ยนิูต ตั้งอยูท่ี่ ซอยเพชรเกษม 39/2  เขตบางแค กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 216 ลา้นบาท 
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➢ ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย(Overview of the business of the company and its 
subsidiaries) 

➢ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษทัเขา้ไปถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50)   ม ี      3      บริษัท 
บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั           หุน้สามญั   จ านวน 299,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่909/1 ชั้น 5 หอ้ง 502 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  หุน้สามญั จ านวน 39,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่909/1 ชั้น 5 หอ้ง 501 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600 
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง  
บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั หุน้สามญั          จ านวน 799,440 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.93 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่909/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  
ข้อมูลบริษัทอืน่ (บริษทัเขา้ไปถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10)   ไม่มีม ี    -       บริษัท 
บริษทั หุน้สามญั/บุริมสิทธ์ิ จ านวน คิดเป็นร้อยละ  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ  
บริษทั หุน้สามญั/บุริมสิทธ์ิ จ านวน คิดเป็นร้อยละ  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ  

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“PPP”) 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมุ่งเนน้พฒันา
โครงการขนาดกลาง ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 30 ลา้นบาท 

บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“SMP”) 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมุ่งเนน้พฒันา
โครงการเพ่ือใหเ้ช่าเป็นหลกั ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 80 ลา้นบาท 

บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“TSN”) 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ปัจจุบนัมี
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 4 ลา้นบาท โดยในอดีตท่ีผ่านมา TSN ด าเนินธุรกิจดว้ยการเป็นผูรั้บเหมางานก่อสร้างให้กบักลุ่มบริษทัเป็น

บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

ทุนช าระแลว้ 750 ลา้นบาท 

99.9% 
บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

ทุนช าระแลว้ 30 ลา้นบาท 

ธุรกิจหลกั : พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

ทุนช าระแลว้ 80 ลา้นบาท 

ธุรกิจหลกั : พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อให้
เช่า 

บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

ทุนช าระแลว้ 4 ลา้นบาท 

ธุรกิจหลกั : รับเหมาก่อสร้าง 
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หลกั เช่น โครงการเดอะริช พระราม 2 โครงการคาซ่า ยเูรกา้ เพชรเกษม 63/4 โครงการชาโตว ์อินทาวน์ รัชดา 13 โครงการชาโตว ์อิน
ทาวน์ รัชดา 17 โครงการชาโตว ์อินทาวน์ เมเจอร์ รัชโยธิน โครงการชาโตว ์อินทาวน์ รัชดา 36 โครงการแบงคค์อก เฟ’ลิซ เมเจอร์ รัช
โยธิน โครงการชาโตว ์อินทาวน์ พหลโยธิน 11 โครงการคาซ่า ยเูรกา้ พระราม 2 -พทุธบูชา โครงการชาโตว ์อินทาวน์ พหลโยธิน 14 ชา
โตว ์อินทาวน์ รัชดา 20 โครงการแบงคค์อก เฟลิซ สุขมุวทิ 69  โครงการชาโตว ์อินทาวน์ วภิาวดี 30 อาคาร 1 และอาคาร 2 โครงการชา
โตว ์อินทาวน์ รัชดา 10  โครงการแบงคค์อก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ โครงการชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 โครงการชาโตว ์อิน
ทาวน์ พหลโยธิน 32 แบงคค์อก ฮอไรซอน สาทร โครงการชาโตว ์อินทาวน์ สุขมุวทิ 64 โครงการชาโตว ์อินทาวน์ วภิาวดี 10 โครงการ
แบงคค์อก เฟลิซสาทร-ตากสิน  โครงการชาโตว ์อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ ์96/2  ชาโตว ์อินทาวน์ ป่ินเกลา้ เป็นตน้ ในขณะท่ีงานรับเหมา
ก่อสร้างใหก้บัลูกคา้ภายนอกยงัมีไม่มากนกัเน่ืองจากยงัตอ้งสนบัสนุนงานใหก้บักลุ่มบริษทัเป็นหลกัอยู ่

ทั้งน้ี นโยบายการด าเนินธุรกิจของ TSN ในระยะสั้นขา้งหน้าน้ี ผูบ้ริหารยงัคงมอบหมายให้เป็นผูส้นับสนุนงานก่อสร้างให้แก่กลุ่ม
บริษทัเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต TSN มีแผนท่ีจะรับงานลูกคา้ภายนอกเพ่ิมเติมเม่ือมีความพร้อมทั้งในเร่ืองของฐานเงินทุนและ
บุคลากร 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรรทาวน์เฮา้ส์ทาวน์โฮมพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือให้เช่าและประกอบกิจการ
รับเหมาก่อสร้างโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมจะเป็นโครงการราคาระดบัประมาณ 1.5-3.5 ลา้นบาทตามแนว
สถานีขนส่งมวลชนระบบรางภายใตช่ื้อ“ชาโตว์อินทาวน์”และ“แบงค์คอก เฟ’ลิซ”และแบงค์คอกฮอไรซอนโดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็น
กลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงแรกของการท างานซ่ึงจะมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 21-35 ปีซ่ึงกลุ่มน้ีจะพิจารณาเลือกซ้ือห้องชุดพกัอาศัยโดย
ระยะทางหรือความใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าจะเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือ 

➢ โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 
งบการเงนิตรวจสอบสิน้สุด 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,419.30 99.58 2.090.75 98.02 1,525.23 91.03 
รายได้อื่น       
 - รายได้อื่นๆ 5.72 0.4 41.79 1.96 149.86 8.94 
 - ดอกเบีย้รับ 0.31 0.02 0.52 0.02 0.51 0.03 
รวมรายได้ 1,425.33 100.00 2.133.06 100.00 1,675.60 100.00 
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➢ เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ (The Company’s Business Goals) 

วสัิยทศัน์ เราจะเป็นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยช์ั้นน าระดบัภูมิภาค 

พนัธกจิ เราจะเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยคุณภาพสินคา้และบริการท่ีสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระดบัท่ี
สูงกวา่คู่แข่งในทุกผลิตภณัฑ ์

บริษทัฯ มีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผูป้ระกอบการชั้นน าในธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยค์รบวงจรโดยไม่จ ากดัอยู่
เพียงแค่ท่ีอยูอ่าศยั ไม่จ ากดัเฉพาะโครงการอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีท าเลท่ีตั้งตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล นอกจากน้ีแลว้ โครงการของบริษทัฯ จะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์มุ่งเน้นตลาดระดับกลาง และจะตอ้งเป็น
โครงการท่ีมีลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นและดึงดูด และใหค้วามคุม้ค่ามากกวา่แก่กลุ่มลูกคา้ และตอ้งเป็นโครงการท่ีสร้างผลตอบแทน
ท่ีดีในระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อบริษทัฯ อีกทั้ง บริษทัฯยงัมุ่งสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวกบักลุ่มลูกคา้ โดยเสนอบริการหลงัการขายท่ีน่า
ประทบัใจต่อลูกคา้ เพ่ือสร้างและต่อยอดแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เพ่ือให้บริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีมัน่คงและสามารถเติบโตและด ารงอยู่ใน
อุตสาหกรรมน้ีไดอ้ยา่งภาคภูมิและยัง่ยนื 

การบรหิารความเสีย่ง(Risk Management) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั จ านวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คือ นายสุรพงษ ์ชูรังสฤษฎ์ิ อดีตนายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ส าหรับกรรมการบริหารความเส่ียงอีก 2 
ท่าน คือ นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท์ กรรมการผูจ้ดัการ และนายชาญเดช รักทอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ดงัน้ี 

1)   พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติัในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆท่ีส าคญั อาทิ ความเส่ียงจาก
การควบคุมภายใน ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการก่อสร้างโครงการและความ
เส่ียงดา้นช่ือเสียงของบริษทั 

2)   วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทั
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3)   ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง พฒันาและดูแลให้บริษทัด าเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ี
บริษทัก าหนดและปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีระบบบริหารความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร และมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 

4)   สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อติดตามความเส่ียงท่ีส าคญั และจดัท าแผนปฏิบติัการ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่  บริษทัมี
การจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5) ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั โดยใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทาน เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง  

6)   รายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั และการจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้ง
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

7) ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางเหมาะสมในการ
แกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง  
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8) พิจารณาแต่งตั้ งคณะท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้ งก าหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์

9) ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

ด้านการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของเร่ืองการบริหารความเส่ียง จึงมีการจดัตั้งคณะดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Team) โดยก าหนดใหมี้หนา้ท่ีในการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาทิ 
การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีส าคญัขององคก์ร โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง การบริหารจดัการ
ความเส่ียง การติดตามและประเมินผลการจดัการความเส่ียง การก ากบัดูแลการประเมินความเส่ียง การจดัท าแผนเพ่ือลดความเส่ียง และ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมอบหมาย 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    เป็นเอกภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนักลุ่มบริษทัได้
ก าหนดกระบวนการบริหารความส่ียงไว ้4 เร่ือง ดงัน้ี 

1. กรอบความเส่ียง เพ่ือใหบุ้คลากรทุกคนสามารถระบุความเส่ียงใหค้รอบคลุมและมีความเขา้ใจวา่ความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงส าคญัท่ี
อาจกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร  จึงมีการก าหนความเส่ียงระดบัองค์กร (Risk of Corporate Level)ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั
ออกเป็น 5 หวัขอ้ความเส่ียง  ดงัน้ี 

1.1  Strategic Risk   

       1) ความเส่ียงในเร่ืองกลยทุธ์การบริหารรายไดแ้ละการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  STR 1-01  

2) ความเส่ียงในเร่ืองกลยทุธ์การจดัหาท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต  STR 1-02  

3) ความเส่ียงในเร่ืองกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้และเร่ืองคุณภาพบริการหลงัการขาย STR 1-03  

1.2  Operational Risk  

       1) ความเส่ียงอนัเกิดจากการด าเนินการก่อสร้างโครงการรวมทั้งการใชต้น้ทุนท่ีเหมาะสม OPR 1-01  

       2) ความเส่ียงอนัเกิดจากการบริหารการส่งมอบหอ้งท่ีสมบูรณ์แบบพร้อมบริการอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในเร่ือง

คุณภาพและเวลา  OPR 1-02  

       3) ความเส่ียงอนัเกิดจากการขาดแคลนบุคลากร OPR 1-03  

       4) ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  OPR 1-04 

1.3  External risk 

       1) ความเส่ียงอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ ซ่ึงมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั   EFR 

1-01  

1.4  Financial risk (ท้ังลกูหนีแ้ละเจ้าหนี ้)  

       1) ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัดา้นการเงิน FNR 1-01 
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1.5  Corruption risk 

       1) ความเส่ียงอนัเกิดจากการใหแ้ละเรียกรับผลประโยชนจ์ากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  CRR 1-01 

 

2. การประเมินความเส่ียง ( Risk assessment ) 

      กลุ่มบริษทัไดก้ าหนดวิธีการประเมินความเส่ียงบนระบบงานของแต่ละฝ่ายงานท่ีเป็นตารางโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) และ
ตารางผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง (Impact) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งองคก์ร โดยก าหนดให้เจา้ของความเส่ียง (Risk Owners)  
ด าเนินการประเมินความเส่ียง  

3. การจดัท าแผนปฏิบัติการ 

หากพบวา่ระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risk) เกินกวา่เกณฑเ์พดานความเส่ียง (Risk Limit) จะตอ้งก าหนดมาตรการจดัการและ
การแก้ไข หรือจัดท าแผนตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน( Emergency Response Plan) และท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ( Business 
Continuity Plan) ทั้งยงัตอ้งเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการรับมือความเส่ียง ไดแ้ก่ Retain, Exploit, Reduce และ Avoid 

 

4.  การติดตามและรายงานผล 

           ก าหนดให้คณะท างานดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงรายงานการด าเนินงานในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก าหนดนโยบายในเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงต่อไป 

 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม(Corporate Social Responsibility :CSR) 

นโยบายภาพรวม 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะกรรมการบริษทัมีเป้าหมายหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกบัส่งเสริมความ
เป็นอยูท่ี่ดีของสงัคมและชุมชนทั้งภายในและภายนอกบริษทั รวมถึงการดูแลใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม
และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดก้ าหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมครอบคลุมในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

• การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
บริษทัฯ มุ่งเนน้การประกอบธุรกิจท่ีเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีจรรยาบรรณ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์
ท่ีก าหนดไว ้โดยเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายซ่ึงเป็นพ้ืนฐานความรับผิดชอบทางสงัคม พร้อมทั้งยดึถือหลกัเกณฑแ์ห่ง
จารีตทางการคา้ ตลอดจนปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ และสงัคม โดยค านึงถึง
ความเสมอภาค เป็นธรรม เท่าเทียม และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัการท่ีส าคญัดงัน้ี 

(1) ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการคา้ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
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(2) หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ละเวน้การเรียก รับ และไม่ให้
ผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตทางการคา้ 

(3) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
(4) ไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

• การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
บริษทัฯ มีการบริหารจดัการซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยก าหนดโครงสร้างของ
องคก์รท่ีเสริมสร้างให้มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและลกัษณะการด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบของจริยธรรม 
มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน สายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้มีการ
ถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งสนบัสนุนการปลูกจิตส านึกท่ีดีให้
พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ มี
การก าหนดอ านาจการอนุมติัและวงเงินรวมทั้งระบบการรับจ่ายเงินท่ีชดัเจนและสามารถควบคุมได ้ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัและ
ดูแลไม่ใหเ้กิดการทุจริตภายในและภายนอกองคก์รนอกจากน้ี ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบใหมี้
การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ไปท่ีแนวร่วมภาคปฏิบติัของเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC ) 
ปัจจุบนัไดมี้การแสดงช่ือของบริษทัไวใ้น Website ของ CACในล าดบั 739 โดยบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการในเร่ือง
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ อาทิ การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน การเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่  เพ่ือขอ
การรับรองในการเป็นองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่จาก CAC  
 กลุ่มบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในคุณธรรม ให้
ความส าคัญกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ค  านึงถึงประโยชน์ของสังคมและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
(Stakeholders) ในปี 2559 ท่ีผ่านมา  นอกจากการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่แลว้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัได้
ออกขอ้ก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบติั โดยนโยบายดงักล่าวครอบคลุมถึงมาตรการ
ควบคุมเชิงป้องกนัในเร่ืองการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ อาทิ การปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรเพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคญัของเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม การก าหนดช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
                      อน่ึง  ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั เจา้พระยา
มหานคร จ ากดั (มหาชน) ยงัไดรั้บรางวลัธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2559 เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั จาก
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายหลกัสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
ยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยค านึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งศกัด์ิศรี
และสิทธิไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และบริษทัฯไม่
สนบัสนุนกิจการท่ีกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ก ากบัดูแลมิให้ธุรกิจของบริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใชแ้รงงาน
เด็ก การคุกคามทางเพศ 

(2) ดูแลพนกังานและความเป็นอยูข่องพนกังาน โดยก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังาน การจดัให้มี
สวสัดิการพนกังาน การส่งเสริมดา้นการศึกษาอบรมอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจ
ใส่ดา้นสุขภาพร่างกาย สุขอนามยั ความปลอดภยัของทรัพยสิ์นและจากการท างาน การจดัสภาพแวดลอ้มใน
การท างานใหเ้หมาะสมและปลอดภยั รวมถึงสอดส่องดูแลกรณีมีการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในบริษทัฯ 
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(3) รักษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ คู่คา้ และพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งต่อหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล
ไปยงับุคคลหรือหน่วยงานท่ีไม่เก่ียวขอ้ง โดยการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
จะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลนั้น 

(4) ก าหนดเง่ือนไขในสญัญาจา้งพนกังานท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
(5) ปฏิบติัต่อพนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็น

ซ่ึงกนัและกนั 
(10) ก าหนดขอ้ปฏิบติัส าหรับพนกังานของบริษทัฯ ในการประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีการงาน ไม่กล่าวร้าย

ผูอ่ื้นหรือองคก์รโดยปราศจากมูลความจริง 
• การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  

บริษทัฯ สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มุ่งเนน้ดา้นการ
จา้งงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเป็นธรรม อาทิ ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก รวมทั้งไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน
ต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้เง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมตลอดจนบริหารค่าจา้งคา่ตอบแทน
และการปรับเล่ือนต าแหน่งพนกังานอยา่งยติุธรรมบนพ้ืนฐานระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีหลกัเกณฑก์ารวดัท่ี
ชดัเจน รวมทั้งการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของพนักงานนอกเหนือจากสวสัดิการพ้ืนฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนด เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษทัฯ ด้วยความผาสุกโดยค านึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
สามารถแข่งขนักบัตลาดแรงงานได ้

• ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคในกรณีท่ีเกิดความเดือดร้อนอนัเน่ืองมาจากสินคา้
หรือการให้บริการ โดยไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียน ดูแลและรับผิดชอบในการติดตามกรณีต่างๆ 
รวมถึงการวางนโยบายให้มีการตรวจสอบขา้มหน่วยงานและประเมินผลการแสดงความรับผิดชอบ เพ่ือให้ผูบ้ริโภค
มัน่ใจไดว้า่ จะไดรั้บการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและไดรั้บผลกระทบต่อเน่ืองน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะในส่วนของการแสดงความ
รับผิดชอบต่อการอยูอ่าศยัของลูกคา้ บริษทัฯมีแนวทางท่ีจะพิจารณาในทุกกรณีถึงแมว้า่จะพน้ระยะเวลาการรับประกนั
หรือเป็นเร่ืองท่ีอาจอยูน่อกเหนือขอบเขตของความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุในสญัญาหรือทางกฎหมายแลว้ก็ตาม เช่น การจดั
ทีมเฉพาะกิจเพ่ือรับมือกับวิกฤตการณ์อนัไม่คาดฝันอย่างเช่น กรณีมหาอุทกภัยเม่ือปี 2554 และร่วมบรรเทาความ
เดือดร้อนใหก้บัลูกบา้น ซ่ึงถือเป็นแนวทางในการด ารงไวซ่ึ้งหน่วยงานเฉพาะกิจดงักล่าวส าหรับกรณีฉุกเฉินในอนาคต 

• การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บการรับรอง ISO 14001 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด และ ISO เป็น
องคก์ารมาตรฐานสากล จึงช่วยการันตีไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ระบบการบริหารงานขององคก์รด าเนินไปอยา่งมีมาตรฐาน ช่วย
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี รวมถึงสนบัสนุนให้การท างานของบุคลากรในองคก์รนั้นเต็มเป่ียมดว้ยประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
ลูกคา้จะเกิดความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในความปลอดภยัของสินคา้และบริการ  

• การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชนและสังคมมาโดยตลอด จึงจดัให้มีโครงการและการจดักิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง  

 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
- กระบวนการจดัท ารายงาน 
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บริษทัฯ ไดมี้การดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม โดยการด าเนินการไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามกฎหมาย
หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดว้ยการก าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มไวอ้ย่าง
ชดัเจนใน  "คู่มือการด าเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบติัส าหรับพนักงาน" เพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัยึดถือเป็นแนวปฏิบติั
โดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของทุกคน  โดยแบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็น ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ผูถื้อ
หุน้ ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งขนัทางการคา้และเจา้หน้ี พนกังาน ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ 
1. การรายงานขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารขอ้มูลค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหารจะถูกเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-
2) กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต์่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงนบัเป็นอีกหน่ึงมาตรการส าคญัท่ีจะส่งเสริมการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในไดเ้ป็นอย่างดี
โดยบริษทัฯจะจดัส่งจดหมายแจง้ขอความร่วมมือในการงดซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยก่์อนล่วงหน้าอย่างนอ้ย 1 
เดือนก่อนส้ินงวดบญัชีในแต่ละไตรมาส นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการมี
ส่วนไดเ้สียของตนต่อบริษทัฯ เป็นประจ าทุกไตรมาสและจะปรับปรุงขอ้มูลทุกปี โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเก็บไวใ้ช้
ภายในบริษทัฯ เท่านั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการ
มีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

 
2. การรายงานขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศ ท่ีเป็นขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน ขอ้มูลท่ี

ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินและสารสนเทศเร่ืองอ่ืนๆ ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. 
ก าหนด อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น โปร่งใส ดว้ยภาษาท่ีกระชบั เขา้ใจง่ายมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัทั้งดา้น
บวกและดา้นลบ และผ่านการพิจารณากลัน่กรองตามขั้นตอนท่ีก าหนดรวมทั้งรายงานนโยบายและโครงสร้างการ
ก ากบัดูแลกิจการไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บ
สารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี นอกจากน้ียงัมีมาตรการป้องกนัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายใน โดยก าหนดให้
พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไปใช ้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน และรักษา
ขอ้มูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตนเอง
หรือครอบครัว หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อ ราคาหุ้น ความลบัทางการคา้ หรือสูตรการ
ประดิษฐ์คิดคน้ต่างๆ เป็นตน้ พนกังานท่ีเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทัฯ ออกสู่บุคคลภายนอก โดย
มิได้รับความเห็นชอบจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) จะถูกพิจารณา
บทลงโทษทางวนิยัตามระเบียบของบริษทัฯ และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกดว้ย 

3. นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพนัธ์กบันกัลงทุน ซ่ึงจะมุ่งเนน้ถึงการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ความถูกตอ้ง คุณภาพ ความเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพ่ือใหน้กั
ลงทุน นกัวเิคราะห์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บสารสนเทศ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั 

 บริษทัฯ จดัให้มีฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ในเชิงรุกเพ่ือให้
เป็นไปตามแนวปฏิบติัขององคก์รสากลชั้นน า เพ่ือส่งเสริมใหช่้องทางในการส่ือสารกบันกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และผู ้
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ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ งเปิดโอกาสให้นักลงทุนไดซ้ักถามตลอดจนรับทราบขอ้มูล
สารสนเทศของบริษทัฯ ซ่ึงผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลมายงัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  
โดยติดต่อได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

 1) โทรศพัทส์ายด่วน1172 ต่อ 6301 
 2) ทางอีเมล ์panyaluck@cmc.co.th 
 

 - การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไว ้
 บริษทัฯ ได้มีการดูแลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการด าเนินการได้ค  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียตาม
 กฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดว้ยการก าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละ
กลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนใน "คู่มือการด าเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบติัส าหรับพนกังาน" เพ่ือใหบุ้คลากรทุกระดบัยึดถือเป็นแนวปฏิบติัโดย
ถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของทุกคน  โดยแบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็น ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริโภคหรือ
ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งขนัทางการคา้และเจา้หน้ี พนกังาน ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี  

1. การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มหลกัของบริษทัฯ 

ผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได ้
สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนใน
ระดบัท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย และ
เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อยา่งเต็มความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก 

ลูกค้า 

บริษทัฯ จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยการส่งมอบสินคา้และบริการ ท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้  
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพ่ือใหลู้กคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรมต่อลูกคา้ ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนัและให้
ความส าคัญในการรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้าอย่างสม ่ าเสมอ และไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเอง และหรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี ้

บริษทัฯ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยปฏิบติั
ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณท่ีดีทางธุรกิจ ในการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัฯ ยดึถือ
กติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

คู่ค้า: 

mailto:panyaluck@cmc.co.th
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ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต และปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และ
เง่ือนไขต่างๆท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหนา้ 
เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตุสมผล 

คู่แข่งทางการค้า: 

ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางเส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริง 
 
เจ้าหนี:้ 
ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ แก่เจา้หน้ี
ดว้ยความซ่ือสตัย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ และแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้ หากไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญาเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
พนักงาน 
บริษทัฯ มีการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งการส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อ
สร้างความมัน่ใจและเป็นขวญัก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานกบับริษทัฯ ดว้ยความมัน่คงในอาชีพ โดยมี
แนวปฏิบติั คือ 
- ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของ
พนกังานแต่ละคน 

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

- การแต่งตั้ง การโยกยา้ย รวมทั้งการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งด าเนินการดว้ยความเสมอภาค บริสุทธ์ิใจ 
และตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ งการกระท าหรือการปฏิบัติของ
พนกังานนั้นๆ 

- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพ้ืนฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสกบัพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

- รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

- บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ
พนกังาน 

- ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

- มีช่องทางใหพ้นกังานเขา้แจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบวนิยั และกฎหมายได ้

- ส่งเสริมให้พนกังานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทหนา้ท่ี เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของ
จรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง 

- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน และ
บริษทัฯ โดยรวม 
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ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงให้ความส าคญัของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงัตลอดจนส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยบริษทัฯ ก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
- การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษทัฯ จะค านึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของประชาชนใหน้อ้ยท่ีสุด 

- ไม่กระท าการใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
- ส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลงั 
- ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข 
- จดัให้มีระบบการร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ด าเนินการ ตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแกไ้ข
และแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้้องทุกขท์ราบในเวลาอนัควร 

- ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและ
จริงจงั 

- ปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือ หรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

- ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

- ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม อนั
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

หน่วยงานราชการและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 
บริษทัฯ ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ ทั้งส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวติ ความปลอดภยั 
แรงงาน การจดัการดา้นภาษีอากรและบญัชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยพนกังานทุกระดบั จะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ของตนเองและไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อกฎหมายนั้นๆ อีกทั้ งผูบ้งัคบับญัชา ควรจัดให้มีขอ้มูลดา้น
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชอ้า้งอิงและคอยติดตามปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ พนักงาน และผูป้ฏิบติังาน ควรมี
โอกาสเขา้ถึงขอ้มูลโดยสะดวกบริษทัฯ มุ่งมัน่ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบ/ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง และมุ่งมัน่สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
โดยให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ขอ้มูล เพ่ือประโยชน์ของประเทศและ
ส่วนรวม  
 
 

2. การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั 
บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ 
และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดท่ีมีอยูใ่น "คู่มือการด าเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบติัส าหรับพนักงาน” ของ
บริษทัฯ อีกทั้งผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมใหพ้นกังานภายใตก้าร
บงัคบับญัชามีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
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บริษทัฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานกระท าผิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีก าหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมี
การกระท าท่ีเช่ือไดว้า่ท าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐ
ด าเนินการต่อไป หากพนักงานทุกระดับของบริษทัฯ ประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือการปฏิบติังานท่ีมิได้
ก าหนดไวใ้น "คู่มือการด าเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบติัส าหรับพนักงาน” ให้ตั้งค  าถามเก่ียวกบัการกระท านั้นกบั
ตนเองดงัต่อไปน้ี 
1. การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งของสงัคมนั้นหรือไม่ 
2. การกระท านั้นเป็นท่ียอมรับของสงัคมนั้นๆ หรือไม่ 
3. การกระท านั้นเป็นการน ามาซ่ึงผลลพัธ์โดยองคร์วมท่ีดีต่อบริษทัฯ หรือไม่ 
4. หากค าตอบนั้นไม่สามารถยอมรับไดอ้ยา่งท่ีวา่ “ใช่” จงอยา่ท า  

3. มาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
บริษทัฯ ก าหนดให้ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กร จะตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้
พนกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตาม ใน "คู่มือการด าเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบติั
ส าหรับพนกังาน” ของบริษทัฯ อยา่งจริงจงั ผูท่ี้กระท าผิดจริยธรรมท่ีก าหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวนิยัอยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทาง
รับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บผลกระทบ 
หรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มจากการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัของพนักงานของบริษทัฯ เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความระมดัระวงัและ
ขาดความรอบคอบ โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยตรงมายงัตู ้ ปณ.49 ส าเหร่ หรือ ทางอีเมล์  
whistleblower@cmc.co.th ทั้งน้ี ขอ้ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสจะส่งตรงไปยงัเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงจะมีขั้นตอนการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้ขอ้
ร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส 

แนวทางปฏิบัตเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
 นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดก้ าหนดให้  "คู่มือการด าเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบติัส าหรับพนกังาน” เพื่อให้
กรรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมทั้งคู่คา้ (Supplier) และกิจการคา้ร่วม (Joint-Venture) ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งจดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพ่ือให้พนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติั
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งครบถว้นแลว้นั้น 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการแสดงออกท่ีชดัเจนและเป็นทางการของการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให ้"คู่มือการด าเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบติัส าหรับพนกังาน” 
เป็นหน่ึงในนโยบายหลกั ทั้งน้ี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการใหค้วามส าคญักบัมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตของกลุ่มบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย  ตลอดจนเพ่ือป้องกันความเส่ียงมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ กับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ไม่วา่ดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบนให้กบัเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศ และในทุกภูมิภาค
หรือทุกประเทศท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย มีการด าเนินธุรกิจ 

mailto:whistleblower@cmc.co.th
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 ทั้งน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวไปยงัคู่คา้ กิจการร่วมคา้ ตลอดจนผูร่้วมธุรกิจอ่ืนๆ ใหรั้บทราบอยา่ง
ทัว่ถึง ซ่ึงเน้ือหานโยบายฯ ครอบคลุมใน 5 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การให้และการรับสินบน การสนบัสนุนพรรคการเมืองทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม การเปิดเผยขอ้มูลการสนบัสนุนพรรคการเมือง การสนบัสนุนหรือบริจาคเพื่อสาธารณะ และการเปิดเผยขอ้มูลการบริจาคและ
สนบัสนุนดงักล่าว ดงัรายละเอียดแสดงใน “คู่มือการด าเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบติัส าหรับพนกังาน” ซ่ึงนโยบายฯ จะตอ้งไดรั้บการ
ทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

 นอกจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีแลว้ ยงัไดด้ าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต ไดแ้ก่ 

1) ก าหนดนโยบายการไม่เรียกไม่รับของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผูร่้วมธุรกิจท่ีอาจ
มีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังาน ส่งเสริมใหมี้การอบรมและใหค้วามรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกระดบัภายในองคก์ร รวมทั้งก าหนดหลกัสูตรการอบรมพนกังานใหม่ทุกคนของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย ครอบคลุมนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร 

2) จดัใหมี้ช่องทางรับขอ้ร้องเรียนและแจง้เบาะแส โดยมุ่งหวงัใหพ้นกังานทุกคนร่วมกนัสอดส่องดูแลการ
ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจกรรมท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ สนบัสนุนใหมี้การรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติท่ีขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ มายงัตู ้ ปณ.49 ส าเหร่ หรือ ทางอีเมล
whistleblower@cmc.co.th โดยทุกขอ้ร้องเรียนจะถือเป็นความลบั ส่งตรงไปยงัเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูร้้องเรียนท่ีสุจริตจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกกลัน่แกลง้ทั้งในระหว่างและหลังการ
สอบสวน 

3) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยึดถือความเป็นกลางทางการเมือง และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและ
การกระท าท่ีเก่ียวกบัทางการเมืองทุกเร่ือง ไม่สนบัสนุนทุนหรือทรัพยากรใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม
ใหก้บัพรรคการเมืองหรือนกัการเมือง 

4) ก าหนดใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการบริจาค หรือการสนบัสนุนต่างๆ ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม (ถา้มี) 

 ในปี 2560  กลุ่มบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (Stakeholders) 
โดยไดจ้ดักิจกรรม หรือการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ดว้ยการจดักิจกรรมใหมี้ความหลากหลาย ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคมในดา้นคุณธรรม จริยธรรม  การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัชุมชนและสังคม รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่ม
บริษทัฯ ชุมชนและสงัคม รวมถึงกลุ่มลูกบา้น ลูกคา้ ผูบ้ริหารและพนกังาน  
 ส าหรับการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ประจ าปี 2560 มีดงัน้ี  
 1. กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 โดยจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสุขใหก้บัเด็ก และมอบของขวญัวนัเด็กใหก้บัชุมชน วดั
  ดาวคะนอง ชุมชนเจริญนคร 66 ชุมชนรอบโครงการ  
 2. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองในวโรกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ 
 3. กิจกรรมมอบน ้ าด่ืมและรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั ตามโครงการขบัข่ีปลอดภยั อุ่นใจกบั CMC ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ร่วมกบั 
    สน.บางมด  
 4. กิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั ณ วดัพทุธบูชา เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกบัท าความสะอาดวดั 
 5. กิจกรรมบริจาคโลหิตเน่ืองในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษทัฯ  ตามโครงการ 23 ปี CMC ท าดีเพื่อสงัคม 
 6. กิจกรรมมอบน ้ าด่ืมและรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั ตามโครงการขบัข่ีปลอดภยั อุ่นใจกบั CMC ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ใหก้บัมูลนิธิ
     เมาไม่ขบั และบก.จราจร 

mailto:whistleblower@cmc.co.th
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 7.  กิจกรรมอบน ้ า ด่ืม และการแสดงดนตรี ในโครงการ กลับบ้านปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ ณ สถานีรถไฟหัวล า 
      โพง โดยกระทรวงคมนาคม 
 8. กิจกรรม 23 ปี CMC จดัท าและมอบเตา้นมเทียมเพื่อผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 
    9. กิจกรรมสมุดท ามือจากกระดาษรียสู เพ่ือรวบรวมการท าสมุด  และส่งมอบใหก้บันอ้งๆ ผูด้อ้ยโอกาส  

กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process)  

 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนกังาน ผูบ้ริหาร รวมทั้งลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจไดมี้ส่วนร่วมในการตอบแทนและ
รับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนส่วนรวมผา่นกิจกรรม CSR อยา่งต่อเน่ือง ในปี 2560 บริษทัฯ มีกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคมดงัน้ี 

ด้านสังคม 

- กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 

- กิจกรรมมอบน ้าด่ืม และรณรงคก์ารขบัข่ีปลอดภยัในช่วงสงกรานต์ตามโครงการสงกรานต์อุ่นใจ กลบั
 บา้นปลอดภยั ร่วมกบัสน.บางมด  
-  กิจกรรมมอบน ้าด่ืมและรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั ตามโครงการขบัข่ีปลอดภยั อุ่นใจกบั CMC ในช่วงเทศกาล
 ปีใหม่ ใหก้บัมลูนิธิเมาไม่ขบั และบก.จราจร 

- กิจกรรมอบน ้าด่ืม และการแสดงดนตรี ในโครงการ กลบับา้นปลอดภยัเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีรถไฟหวั  
 ล าโพง โดยกระทรวงคมนาคม 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

- กิจกรรมสมุดท ามือจากกระดาษรียสู เพ่ือนอ้งผูด้อ้ยโอกาส  
- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและการสร้างความเขา้ใจในขั้นตอนการก่อสร้าง และผลกระทบท่ี
 อาจเกิดข้ึนกบัชุมชนรอบๆโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษทั 

ด้านพฒันาศักยภาพเยาวชนและการศึกษา 

- กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ น าของขวญัไปมอบให้กบัเยาวชน ชุมชนมะนาวหวานและชุมชนดาวคะนอง   
 และโครงการ 
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มาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการของบรษิทั 

 

มาตรการ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการส่ิงแวดลอ้ม ช่วงระยะ

ก่อสร้าง 

ช่วงเปิด

ด าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ 2.ใชผ้า้ใบทึบปิดคลุมโดยรอบอาคารระหวา่งการก่อสร้าง เพ่ือ

ป้องกนัฝุ่ นละอองและป้องกนัวสัดุส่ิงของตกหล่น 

3.ท าการฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ก่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง 

4.ท าการตรวจวดัคุณภาพอากาศอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือควบคุมใหอ้ยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

√ - 

2. เสียง 1.ไม่ท ากิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงัเกินเกินมาตรฐานกฎหมาย

ก าหนด 

2.ใชว้สัดุ/ช้ินส่วนส าเร็จรูปน าเขา้มาประกอบเพ่ือลดขั้นตอนการ

ท างานและการเกิดเสียงดงั 

3.จดัท าผนงัป้องกนัเสียงส าหรับกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั 

4.ท าการตรวจวดัระดบัเสียงอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ควบคมุให้อยูใ่น

เกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด 

√ - 

3. แรงสัน่สะเทือน 1.จดัท าคูดินเพ่ือลดแรงสัน่สะเทือนท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ 

2.ก่อสร้างฐานรากโดยใชเ้สาเขม็เจาะเพ่ือลดการสัน่สะเทือนและ

ผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.ท าการตรวจวดัแรงสัน่สะเทือนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อควบคมุให้อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

√ - 

4. การพงัทลายของดิน 1.จดัใหมี้ระบบป้องกนัดินพงั เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดิน √ - 
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2.จดัท าแนวก าแพงกั้นดิน(Sheet Pile) และท าค ้ายนัเหลก็

(Bracing) เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดินในช่วงการท าฐานราก

และการก่อสร้างระบบต่างๆท่ีฝังอยูใ่ตดิ้น  

5. การจดัการน ้ าใช ้ 1.จดัใหมี้ถงัน ้ าส ารองส าหรับใชภ้ายในโครงการอยา่งเพียงพอ 

2.ท าการรณรงคใ์หป้ระหยดัการใชน้ ้ า เพ่ือใหเ้กิดการใชน้ ้ าอยา่งรู้

คุณค่า 

√ √ 

6. การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 1.ควบคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ

เพ่ือใหมี้ความปลอดภยัและพร้อมต่อการใชง้าน 

2.ท าการรณรงคใ์หเ้กิดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั 

√ √ 

7.คุณภาพน ้ าท้ิง 1.จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียภายในโครงการ เพ่ือใหคุ้ณภาพน ้ าท้ิง

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก่อนปล่อยสู่สาธารณะ 

2.ท าการควบคุมและตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้

ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

√ √ 

8. การระบายน ้ า 1.จดัท าระบบระบายน ้ าภายในโครงการ เพื่อรองรับการระบายน ้ า

ท้ิงท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 

2.ควบคุมตรวจสอบบ่อพกัน ้ าไม่ใหต้ื้นเขิน สามารถระบายน ้ าได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

√ √ 

9. การจดัการขยะ 1.ควบคุมการคดัแยกขยะและน าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือลด

ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.อบรม/ส่งเสริมใหเ้กิดการรักษาความสะอาดภายในโครงการ 

และการท้ิงขยะประเภทต่างๆ อยา่งถูกวธีิ เพ่ือใหง่้ายต่อการน าไป

ก าจดั 

√ √ 

มาตรการ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการส่ิงแวดลอ้ม ช่วงระยะ

ก่อสร้าง 

ช่วงเปิด

ด าเนินการ 
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10. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 1.จดัท าระบบป้องกนัอคัคีภยัท่ีมีประสิทธิภาพ และควบคุม

ตรวจสอบใหมี้ความพร้อมอยูเ่สมอ 

2.ควบคุมใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟใหก้บั

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือพร้อมรองรับสภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

√ √ 

11. การจราจร 1.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัควบคุมการเขา้ - ออกพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ืออ านวยความสะดวก ไม่ใหส่้งผลกระทบกบัผูส้ญัจร

ไปมา และผูพ้กัอาศยัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

2.ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายประชาสมัพนัธ์เพ่ือส่ือสาร และเป็นช่องทาง

ประสานงานแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูส้ญัจรไปมาหรือผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบจากปัญหาจราจรบริเวณหนา้โครงการ 

√ - 

12.การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 1.จดัใหมี้เจา้หนา้ความปลอดภยัวชิาชีพภายในโครงการ เพื่อ

ควบคุมการการท างานใหมี้ความปลอดภยัและสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนด/กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ยอ้นกลบัและช่วยลดผลกระทบเม่ือ

เกิดเหตุในพ้ืนท่ีโครงการ 

3.ก าหนดกฎระเบียบส าหรับการปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และมีการอบรมก่อนเร่ิมปฏิบติังาน เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ

ใหก้บัคนงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

√ √ 

13.การป้องกนัอุบติัเหต ุ 1.จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตใุนระหวา่งการท างาน

ใหก้บัคนงานอยา่งเพียงพอ 

2.ควบคุมใหมี้การขออนุมติัก่อนท างานส าหรับกิจกรรมท่ีมีความ

เส่ียงและอาจเกิดผลกระทบกบัคนงานและผูอ้ยูอ่าศยับริเวณ

ขา้งเคียง  

√ √ 

14.การจดัการขอ้ร้องเรียนใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 1.ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ เพ่ือรับเร่ือง

ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

√ - 
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2.แต่งตั้งคณะท างานเขา้ส ารวจพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบโครงการอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือรับฟังปัญหา และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

15.พ้ืนท่ีสีเขียว 1.ก าหนดและจดัท าพ้ืนท่ีสีเขียวไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งตาม

มาตรการส่ิงแวดลอ้มก าหนด 

2.ด าเนินการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์

สวยงาม เพ่ือใหผู้อ้ยูอ่าศยัไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- √ 

มาตรการ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการส่ิงแวดลอ้ม ช่วงระยะ

ก่อสร้าง 

ช่วงเปิด

ด าเนินการ 

16.ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 1.จดัท าร้ัวบริเวณแนวเขตท่ีดินของโครงการอยา่งมัน่คงแขง็แรง 

เพื่อก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอยา่งเป็นสดัส่วน และควบคมุ

การด าเนินกิจกรรมในพืน้ท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ไม่ส่งผล

กระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

2.ติดตั้งป้ายบริเวณดา้นหนา้โครงการ เช่น ป้ายแสดงรายละเอียด

โครงการ ป้ายความปลอดภยั ป้ายสถิติอุบติัเหตุ ป้ายกฎระเบียบ

√ √ 
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คนงาน ป้ายแสดงผลตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม และป้ายเตือนในเขต

พ้ืนท่ีก่อสร้าง เป็นตน้ 

3.ด าเนินการควบคุมดูแลเขตพ้ืนท่ีโครงการอยูเ่สมอไม่ใหเ้กิด

ผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 

17.การจดัการบา้นพกัคนงาน 1.จดัใหมี้หอ้งพกัคนงานและจดัหาน ้ าใชใ้หเ้พียงพอต่อการใชง้าน 

มีระบบรวบรวมและก าจดัมูลฝอย การจดัการส่ิงปฏิกลู ท่ีถูก

สุขลกัษณะ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดแหล่งเพาะพนัธ์ุหรือเกิดโรค

ระบาด 

2.ควบคุมและจดัการระบบระบายน ้ าและระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่ให้

เกิดผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.ควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด ไม่สร้าง

ความเดือนร้อนร าคาญกบัผูอ่ื้นและผูท่ี้อยูอ่าศยัโดยรอบพ้ืนท่ี 

√ - 

 

 

 

 

โครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผล(Capital Structure and Dividend Payment Policy) 

โครงสร้างเงนิทุน(Capital Structure) 

ทุนจดทะเบียน และทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ : 750,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั : 750,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้ : 1 บาทต่อหุน้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ 2560 มีดงัน้ี  
ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) สดัส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ทเวลฟ์มลัติพลาย แอสเซท จ ากดั1/ 300,000,000 40.00 
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2 นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 65,000,000 8.67 
3 นางสาวโศภิณ           แพทยานนัท ์ 65,000,000 8.67 
4 นายนริศ                    แพทยานนัท ์ 36,000,000 4.80 
5 วา่ท่ีร้อยตรีวโิรจน ์   แพทยานนัท ์ 35,000,000 4.67 
6 นายวฒิุพงษ ์             แพทยานนัท ์ 35,000,000 4.67 
7 นายชยัวฒัน์              แพทยานนัท ์ 35,000,000 4.67 
8 นายวเิชียร                แพทยานนัท ์ 35,000,000 4.67 
9 นายวชิยั                   แพทยานนัท ์ 25,830,000 3.44 
10 นายววิฒัน์               แพทยานนัท ์ 10,000,000 1.33 
11 นางสาวอจัฉรา        แพทยานนัท ์ 10,000,000 1.33 
12 นายเอกกมล            แพทยานนัท ์ 9,000,000 1.20 
13 นางสาวนนัทิยา      แพทยานนัท ์ 9,000,000 1.20 
14 นายสุวมิล               แพทยานนัท ์ 9,000,000 1.20 
15 นายสุทธินนัท ์       แพทยานนัท ์ 9,000,000 1.20 
16 นางสาววริสา         แพทยานนัท ์ 6,250,000 0.83 
17 นายนาวนิ              แพทยานนัท ์ 6,250,000 0.83 
18 นายวทิยา               แพทยานนัท ์ 4,670,000 0.62 
19 นายวรัทภพ           แพทยานนัท ์ 4,000,000 0.53 
20 นางสาวอมลภา     แพทยานนัท ์ 4,000,000 0.53 
21 นางสาวนทัธ์ชนนั     แพทยานนัท ์ 4,000,000 0.53 
22 นางสาวพิมพภรัณย ์  แพทยานนัท ์ 4,000,000 0.53 
23 นายสุทธิชยั                แพทยานนัท ์ 4,000,000 0.53 
24 นายณรงคฑ์รณ์          แพทยนนัท ์ 4,000,000 0.53 
25 นายบณัฑิต                แพทยานนัท ์ 3,500,000 0.47 
26 นายปริญญา              แพทยานนัท ์ 3,500,000 0.47 
27 นางสาวดุษฎี             แพทยานนัท ์ 7,000,000 0.94 
28 นายเบญจพล            แพทยานนัท ์ 3,500,000 0.47 
29 นางสะอาด               แพทยานนัท ์ 3,500,000 0.47 

รวมทั้งส้ิน 750,000,000 100.00 

หมายเหตุ : 1/บริษทั ทเวลฟ์มลัติพลาย แอสเซท จ ากดัเป็นบริษทั Holding ท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือลงทุนในบริษทัฯ ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นทุนจดทะเบียน 3 ลา้นหุ้น โดยมีผูถื้อหุ้นคือ กลุ่มแพทยานนัท์ รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั ทเวลฟ์มลัติพลาย แอสเซท จ ากดั ณ 
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นดงัน้ี  

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) สดัส่วนการถือหุน้ 
1 วา่ท่ีร้อยตรีวโิรจน์          แพทยานนัท ์ 300,000 10.00 
2 นายชยัวฒัน์                    แพทยานนัท ์ 300,000 10.00 
3 นายนริศ                         แพทยานนัท ์ 300,000 10.00 
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ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) สดัส่วนการถือหุน้ 
4 นายวฒิุพงษ ์                   แพทยานนัท ์ 300,000 10.00 
5 นายวเิชียร                       แพทยานนัท ์ 300,000 10.00 
6 นางสาวอนงคล์กัษณ์      แพทยานนัท ์ 300,000 10.00 
7 นางสาวโศภิณ                แพทยานนัท ์ 300,000 10.00 
8 นายวทิยา                        แพทยานนัท ์ 248,300 8.27 
9 นายวชิยั                          แพทยานนัท ์ 101,700 3.39 
10 นายววิฒัน์                      แพทยานนัท ์ 100,000 3.33 
11 นางสาวอจัฉรา               แพทยานนัท ์ 100,000 3.33 
12 นางสาวอมลภา              แพทยานนัท ์ 50,000 1.67 
13 นางสาวนทัธ์ชนนั         แพทยานนัท ์ 50,000 1.67 
14 นางสาวพิมพภรัณย ์      แพทยานนัท ์ 50,000 1.67 
15 นายสุทธิชยั                   แพทยานนัท ์ 50,000 1.67 
16 นายณรงคฑ์รณ์            แพทยนนัท ์ 50,000 1.67 
17 นายบณัฑิต                   แพทยานนัท ์ 15,000 0.50 
18 นายปริญญา                 แพทยานนัท ์ 15,000 1.00 
19 นางสาวดุษฎี               แพทยานนัท ์ 30,000 0.50 
20 นายเบญจพล               แพทยานนัท ์ 15,000 0.50 
21 นางสะอาด                  แพทยานนัท ์ 15,000 0.50 
22 นายวรัทภพ                 แพทยานนัท ์ 10,000 0.33 

รวมทั้งส้ิน 3,000,000 100.00 

การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท โดยต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดอ้อกและเสนอ
ขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1 จ านวน 492.50 ลา้นบาท และต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ไดมี้
การออกและเสนอขายหุน้กู ้ของบริษทั คร้ังท่ี 2 จ านวน 400 ลา้นบาท  

 และเม่ือวนัพธุท่ี 15  กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ
และไม่มีหลกัประกนั วงเงิน ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท มีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้ และต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
ท่ี 2/2560 เม่ือวนัพุธท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั คร้ังท่ี 
1/2560 ในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ โดยท่ีการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั   
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ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่องของ
บริษทัฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เห็นสมควร และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้
ถือหุน้ 

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษทัฯ จากก าไรสุทธิของบริษทัย่อยในเง่ือนไข
เดียวกนักบับริษทัฯ ทุกประการ ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบดงัน้ี ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษทัยอ่ย สภาพคล่องของบริษทัยอ่ย การขยายธุรกิจและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัยอ่ย 

โครงสรา้งการจดัการ (Management Structure) 

ผงัองค์กร (Organization Chart)

 
  

คณะกรรมการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์เร่ือง 
ข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีออกหลักทรัพย์ นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึง
ประสบการณ์การท างานดว้ย องคป์ระกอบ คุณสมบติั มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายกฤช                      ฟอลเลต็ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาฯ /กรรมการอิสระ 
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2 ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นายสุรพงษ ์                 ชูรังสฤษฎ์ิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ 
4 พลต ารวจโท นพรัตน์   มีปรีชา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5 นายสาธิต                      อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6 นายสมยศ                      เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7 นายแพทยว์เิชียร           แพทยานนัท ์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
8 นางสาวอนงคล์กัษณ์    แพทยานนัท ์ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
9 วา่ท่ีร้อยตรีวโิรจน์        แพทยานนัท ์ กรรมการ 
10 นายวฒิุพงษ ์                 แพทยานนัท ์ กรรมการ 
11 นายชยัวฒัน์                  แพทยานนัท ์ กรรมการ 
12 นางสาวนิธิดา              รัชตารมย ์ กรรมการ 

หมายเหตุ: นางสาวกรวรรธน์ หิรัญรุจิพงษ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษทัฯ คือ 1) นายวิเชียร แพทยานันท์, ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์  และ
นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์กรรมการ 2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 2) กรรมการคนใดคน
หน่ึง ใน 3 คนน้ี ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั เฉพาะกรณีดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือรับรอง 
ตารางแสดงการประชุมคณะกรรมการบริษทั ส าหรับปี 2559 และของปี 2560 

รายนามคณะกรรมการ 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม / จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุม 

ปี  2559 ปี  2560 
1. นายกฤช                    ฟอลเลต็ 12/12 12/12 
2.นายแพทยว์เิชียร         แพทยานนัท ์ 11/12 10/12 
3.วา่ท่ีร้อยตรี วโิรจน์     แพทยานนัท ์ 12/12 12/12 
4.นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์ 10/12 12/12 
5. นายชยัวฒัน์              แพทยานนัท ์ 10/12 8/12 
6.นายวฒิุพงษ ์              แพทยานนัท ์ 11/12 10/12 
7.นางสาวนิธิดา            รัชตารมย ์ 11/12 12/12 
8. นายสมยศ                       เจียมจิรังกร 9/12 12/12 
9.นายสาธิต                        อุไรเวโรจนากร 12/12 12/12 
10.ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา   จนัทร์ฉาย 11/12 12/12 
11. พลต ารวจโท นพรัตน์  มีปรีชา 12/12 12/12 
12. นายสุรพงษ ์                ชูรังสฤษฎ์ิ 8/12 8/12 

หมายเหตุ :1. นายสุรพงษ ์ ชูรังสฤษฎ์ิ  ปี 2560 ไม่มีการเขา้ประชุมเน่ืองจากไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2559      

               

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดงัน้ี 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 ศ. กิตติคุณ ดร.อจัฉรา   จนัทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2 นายสาธิต                       อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3 นายสมยศ                      เจียมจิรังกร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4 นายสุรพงษ ์                  ชูรังสฤษฎ์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ:  - นายสาธิต อุไรเวโรจนากร เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน 
   
ตารางแสดงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2559 และของปี 2560 

รายนามคณะกรรมการ 
จน.คร้ังท่ีเขา้ร่วม / จน.คร้ังท่ีมีการประชุม 
ปี  2559 ปี  2560 

1.ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา   จนัทร์ฉาย  5/5 5/5 
2. นายสาธิต                     อุไรเวโรจนากร 5/5 4/5 
3.นายสมยศ                     เจียมจิรังกร 4/5 5/5 
4. นายสุรพงษ ์                ชูรังสฤษฎ์ิ 3/5 4/5 

หมายเหตุ : 1. นายสุรพงษ ์ ชูรังสฤษฎ์ิ ปี 2559 ไม่มีการเขา้ประชุมเน่ืองจากไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 
2559 
                  

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายแพทยว์เิชียร          แพทยานนัท ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2 วา่ท่ีร้อยตรี วโิรจน์      แพทยานนัท ์ กรรมการบริหาร 
3 นางสาวอนงคล์กัษณ์   แพทยานนัท ์ กรรมการบริหาร 
4 นางสาวนิธิดา              รัชตารมย ์ กรรมการบริหาร 
5 นายชาญเดช                รักทอง กรรมการบริหาร 
6 นายไพบูลย ์                อุดมกานตกิ์จ กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีติดตามประเดน็ความเส่ียงและบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ 
และเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายสุรพงษ ์                 ชูรังสฤษฎ์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นางสาวอนงคล์กัษณ์   แพทยานนัท ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นายชาญเดช                รักทอง กรรมการบริหารความเส่ียง 
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หมายเหตุ : นายสุริยา  อุ่มนอ้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายกฤช                       ฟอลเลต็ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2 พลต ารวจโทนพรัตน์  มีปรีชา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3 นางสาวนิธิดา             รัชตารมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 8 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายแพทยว์เิชียร        แพทยานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
3 นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายการตลาด-ขาย 
4 วา่ท่ีร้อยตรีวโิรจน์ แพทยานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายราชการสมัพนัธ์ 
5 นายชาญเดช              รักทอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบริการลูกคา้และสนบัสนุนบริการ 
6 นายไพบูลย ์              อุดมกานตกิ์จ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงินและบญัชี 
7 นายสณัห์ภพ สุทธิกานต ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายโครงการ 
8 นางสาวกรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ ์ ผูค้วบคุมดูแลดา้นบญัชี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกบับทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก ากบัการ
ท างานของบริษทัฯ และผา่นการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ไดมี้มติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ส าหรับปี 2560 ดงัน้ี 

 - ค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 25,000 บาท ส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั 
 - ค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 20,000 บาท ส าหรับต าแหน่งประธานคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 
 - ค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 15,000 บาท ส าหรับต าแหน่งกรรมการ 
 - บ าเหน็จกรรมการ ก าหนดจ่ายโดยข้ึนอยูก่บัการบริหารงาน ตอ้งไม่ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของเป้าหมายท่ีบริษทัก าหนด ดงัน้ี 

1. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี 
2. กรรมการไม่เกิน 150,000 บาท/ปี 

 5) ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จ 
  กรรมการ โดยจะไดรั้บเป็นเงินเดือน-สวสัดิการ ของบริษทั 

        6) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม ไม่เกิน 2.0 ลา้นบาทถว้น 
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(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในปี 2559 และปี 2560 

ช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม (บาท) 
ปี 2559 ปี 2560 

1. นายกฤช                      ฟอลเล็ต ประธานกรรมการ 505,000 305,000 
2. นายแพทยว์เิชียร         แพทยานนัท ์ กรรมการ - - 
3. วา่ท่ีร้อยตรีวโิรจน์      แพทยานนัท ์ กรรมการ - - 
4. นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์ กรรมการ - - 
5. คุณชยัวฒัน์                 แพทยานนัท ์ กรรมการ 335,000 135,000 
6. นายวฒิุพงษ ์                   แพทยานนัท ์ กรรมการ 365,000 165,000 
7. นางสาวนิธิดา                 รัชดารมย ์ กรรมการ 380,000 180,000 
8. นายสมยศ                       เจียมจิรังกร กรรมการ 415,000 215,000 
9.นายสาธิต                        อุไรเวโรจนากร กรรมการ 475,000 275,000 
10. ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย กรรมการ 475,000 275,000 
11. พลต ารวจโท นพรัตน์  มีปรีชา กรรมการ 395,000 195,000 
12. นายสุรพงษ ์                 ชูรังสฤษฎ์ิ กรรมการ 440,000 240,000 

รวม 420,000 1,985,000 
 
(ข) ตารางแสดงค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในปี 2559 และปี 2560 

ประเภท 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน  
(บาท) 

เงินเดือน 5 11,747,242 7 25,138,529 
เงินโบนสั 5 - 7 - 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ผลประโยชน์ระยะยาว 5 3,140,856 7 1,499,078 

รวม  14,888,098  26,637,607 
 
หมายเหตุ : ในปี 2559 บริษทัฯ มีผูบ้ริหาร 5 ท่าน ต่อมาท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี X/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติ
เห็นชอบโครงสร้างการบริหารจดัการใหม่ ท าใหใ้นปี 2560 บริษทัฯ มีผูบ้ริหาร 7 ท่าน ตารางแสดงค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัย่อย
ทั้ง 3 บริษทั ในปี  2559 และปี 2560 
 

ประเภท 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน  
(บาท) 

เงินเดือน 2 6,215,880 2 7,508,958 
เงินโบนสั 2 623,610 2 -207,870 
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เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ผลประโยชน์ระยะยาว 2 829,514 2 -1,182,837 
รวม  7,669,004  6,118,251 

 
ค่าตอบแทนอืน่  

      - ไม่มี – 
บุคลากร 
จ านวนพนักงานทั้งหมด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ทั้งส้ินจ านวน 426 คน แบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ควบคุมคุณภาพ 4 

ทรัพยากรมนุษย์ 7 

บริหารงานการตลาด 30 

ฝ่ายก่อสร้าง1 130 

ฝ่ายขาย 42 

ฝ่ายจดัซ้ือ/จดัจ้าง 7 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน1 3 

ฝ่ายทรัพย์สิน 61 

ฝ่ายบริหารจดัการการเงนิ 6 

ฝ่ายบัญชี - การเงนิ 24 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ1 9 

ฝ่ายสนับสนุนโครงการด้านสถาปนิกและวศิวกรรม 29 

ลูกค้าสัมพนัธ์ 26 

ลูกค้าสัมพนัธ์-อ านวยความสะดวกสินเช่ือ 4 

วจิยั - 

ส่วนนิตบิริการและงานคด1ี 7 

ส่วนบริหารงานกลาง 20 

ส านักกรรมการผู้จดัการ 17 

รวม 426 
หมายเหตุ : 1/ พนกังานในสายงานดงักล่าวเป็นพนกังานท่ีใชร่้วมกนัในกลุ่มบริษทัฯ 
 
การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนีัยส าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั แต่เป็นเพียงการเปล่ียนแปลงจ านวน
พนักงานตามปกติอนัเกิดจากการขยายงานของกลุ่มบริษทั โดยในส่วนของ TSN จะมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานตามจ านวน
โครงการท่ีก่อสร้างให้กบั CMC และ PPP ในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะในส่วนฝ่ายก่อสร้างท่ีเป็นพนักงานรายวนั ทั้งน้ี ยงัข้ึนอยูก่บั
รูปแบบและขนาดของแต่ละโครงการท่ีก่อสร้างดว้ย เน่ืองจากโครงการท่ีเป็นอาคารสูงจะใชพ้นกังานฝ่ายก่อสร้างรายวนัจ านวนมากกวา่ 
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และใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกวา่ ซ่ึงอาจจะมีการคาบเก่ียวกนัระหวา่งปีดว้ย อยา่งไรก็ตาม ตารางขา้งล่างน้ี จะแสดงจ านวนพนกังาน 
ณ ส้ินปี 2558 – 2560 เปรียบเทียบกบัจ านวนโครงการท่ี TSN ด าเนินการก่อสร้างใหก้บั CMC และ PPP ในช่วงเวลานั้น  

บริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60 

พนกังาน พนกังาน พนกังาน โครงการ* พนกังาน โครงการ* 
CMC 93  103  93  
PPP 91  104  84  
SMP 3  4  3  
TSN (ไม่รวมส่วนรายวนั) 160 14     
- ฝ่ายก่อสร้างรายวนั 543      

รวม 890  555  426  
หมายเหตุ : * จ านวนโครงการท่ีระบุในตารางจะเป็นโครงการท่ีก าลงัมีการก่อสร้างอยู่ ณ ส้ินปีนั้น ซ่ึงอาจมีการด าเนินการก่อสร้าง
ต่อเน่ืองไปยงัปีถดัไป หรือมีท่ีสร้างเสร็จไปแลว้ระหวา่งปี ดงันั้นในแต่ละช่วงอาจมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างสะสมมากกวา่ท่ีระบุ
ในตาราง นอกจากน้ี กรณีท่ีเป็นอาคารสูงจะใชก้ าลงัคนมากกวา่ อาคาร Low rise 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

 -  ไม่มี  - 

ผลตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินโบนสั ค่าล่วงเวลา ค่าแรง เงิน
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืนๆ 

ผลตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2558 ปี2559 ปี2560 

เงินเดือนและค่าตอบแทนแก่พนกังาน* 31,010,185 37,960,216 39,231,831 
เงินโบนสั 1,073,550 1,666,424  
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 417,413 468,380 521,984 
ผลประโยชน์ระยะยาว 823,284 747,574 2,035,220 
รวม 33,324,432 40,842,594 41,789,035 

หมายเหตุ : * หมายถึงเงินเดือน คา่แรง ค่าล่วงเวลา ค่านายหนา้ และค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอ่ืนๆ 
 
 
 

ผลตอบแทนพนกังานของบริษทัยอ่ย เป็นดงัน้ี 
ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2558 ปี2559 ปี2560 

เงินเดือนและค่าตอบแทนแก่พนกังาน* 63,341,028 69,950,949 62,173,859 
เงินโบนสั 1,099,257 4,224,551 - 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 437,358 638,285 725,336 
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ผลประโยชน์ระยะยาว 1,058,177 1,217,570 3,263,929 
รวม 65,935,820 76,031,355 66,163,124 

หมายเหตุ : *  หมายถึงเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่านายหนา้ และค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอ่ืนๆ  
**  ผลประโยชน์ระยะยาวท่ีมีมูลค่าติดลบ หมายถึง การกลบัรายการผลประโยชน์พนกังานระยะยาวในทางบญัชี 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัเป็นอยา่งสูงต่อการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ เช่ือวา่ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และจิตส านึก
ของบุคลากรคือ กุญแจน าไปสู่การพฒันาในทุกๆ ดา้น และความส าเร็จของบริษทัฯ นั้นจะเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ มีบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้ั้งในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่ละเลยท่ีจะจดัสรร
หรือมอบส่ิงท่ีดีให้แก่พนักงาน เพ่ือเป็นการตอบแทนในความร่วมมือและความทุ่มเทท่ีพนักงานมีให้แก่บริษทัฯ  รวมทั้ งบริษทัฯ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากรในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของบริษทัฯ จึงสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บการศึกษา ฝึกอบรม และ
พฒันาความรู้ความสามารถในดา้นการท างาน และในดา้นสงัคม โดยนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ จะพิจารณา
จากปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 
- ความตอ้งการทางธุรกิจ 
- เง่ือนไข ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ 
- ความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยค านึงถึงความสามารถท่ีบุคลากรตอ้งมีและตอ้งใชเ้พื่อปฏิบติังาน 

 การฝึกอบรมท่ีผา่นมาสามารถแบ่งตามกลุ่มพนกังานไดด้งัน้ี 
- กลุ่มต าแหน่งพนกังานขาย – หลกัสูตรการอบรม เทคนิคการขายอยา่งมืออาชีพ เปิดใหพ้นกังานผูมี้ความรู้ ความสามารถ จดัท า

หลกัสูตร เพ่ิมทกัษะพนกังานขาย อีกทั้งมีแผนจะเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการขายอสังหาริมทรัพยเ์ขา้มาอบรม
ใหพ้นกังาน 

- กลุ่มต าแหน่ง Foreman, Site Engineer, Project Engineer และ ProjectManager เปิดใหพ้นกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถจดัท า
หลกัสูตร Zero Defect การก่อสร้างให้ไดคุ้ณภาพ การตรวจสอบความกา้วหนา้ของงาน การควบคุมความกา้วหนา้ของงาน 
และการบริหารซ่ึงพนักงานในต าแหน่งดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะและความเช่ียวชาญเพ่ือรองรับการ
ปฏิบติังานจริง 

- กลุ่มต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการ มีแผนการเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง Team Leadership การบริหารงานเชิงกลยุทธ์
และพฒันาภาวะผูน้ า เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัสัมมนาและกิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานในบริษทัฯ เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานท าความ
รู้จกักนั พฒันาเร่ืองการท างานเป็นทีม พฒันาดา้นการส่ือสาร  ความคิดสร้างสรรค ์และพฒันาวฒันธรรมองคก์ร 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายดา้นการพฒันาบุคลากร ทั้งส้ิน 722,992 บาท 
ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายดา้นการพฒันาบุคลากร ทั้งส้ิน 682,695บาท 
ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายดา้นการพฒันาบุคลากร ทั้งส้ิน 581,702 บาท 
 
 

การก ากบัดแูลกจิการ(Corporate Governance) 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 มีมติอนุมติันโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Goverance Principles)โดยหลกัการการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวดดงัน้ี 
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หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้ งในฐานะของเจ้าของบริษทัและในฐานะนักลงทุนใน
หลกัทรัพย ์โดยจะไม่ท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเคารพในสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น และ
ดูแลรักษาสิทธิดงักล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิ
ในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทัฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพ่ิมทุน และการ
อนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

- บริษทัฯ จะจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีในแต่ละปี พร้อมทั้ง
จดัส่งหนงัสือนดัประชุม และให้ขอ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม
ตามวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
หรือ 14 วนั แลว้แต่เร่ืองท่ีจะพิจารณา และ/หรือ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนันดัประชุม
ล่วงหนา้เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
ไปดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการลงมติรวมถึงการเผยแพร่
ขอ้มูลดงักล่าวใน Website ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหนา้เพียงพอก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารของบริษทัฯ  

- บริษทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัฯ  
- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชุม 

- ในการประชุมแต่ละคร้ัง ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงเก่ียวกบักฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และ
จดัสรรเวลาในการประชุมใหเ้หมาะสมเพียงพอ และก่อนการประชุม บริษทัฯจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.cmc.co.th) 

- ในการประชุม บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งขอ้ซักถาม ให้ขอ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมในประเด็น
ต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีในการประชุม บริษทัฯ จะสนบัสนุนให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
ตลอดจนผูบ้ริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั เพื่อตอบค าถามและให้
ขอ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม อีกทั้งคณะกรรมการบริษทัจะอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี 

- ภายหลงัการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุม โดยให้แสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  ซ่ึงมีบนัทึกการ
ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ค าถาม-ค าตอบในท่ีประชุม และรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และ
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย บริษทัฯ จะจดัท าให้แลว้เสร็จและน าส่งให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด
และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 

 

 

http://www.cmc.co.th/
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หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
การไดรั้บสารสนเทศ และการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัฯ 
ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่คือ หน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วม
ประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบดว้ย วตัถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการ หนงัสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมให้แก่ผูถื้อ
หุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั (หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด) รวมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้
ก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทัฯ ดงักล่าวอยา่งละเอียด และไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีผูถื้อหุ้นไม่เคยไดรั้บรู้มา
ก่อน 

(ข) ก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

(ค) จดัใหมี้การเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
(ง) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีเป็นการล่วงหนา้โดยมี

ขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส 
(จ) ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุม

โดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจ 

(ฉ) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

(ช) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียง โดยมอบฉนัทะ และสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
อยา่งนอ้ย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

(ซ) ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกระเบียบวาระ 
(ฌ) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายท่านโดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกบุคคลท่ีเห็นว่ามี

คุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาท าหนา้ท่ีกรรมการเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็น
ตวัแทนของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

(ญ) ใหค้ณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ตลอดจนผูบ้ริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

(ฎ) อ านวยความสะดวกในการประชุมให้ผูถื้อหุน้โดยเท่าเทียมกนัทุกราย รวมทั้งให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น 
การถามค าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในท่ีประชุมไดใ้หค้วามส าคญั และตอบขอ้
ซกัถามในทุกประเด็น โดยมีการบนัทึกการประชุมอยา่งครบถว้น 

(ฏ) เผยแพร่รายงานการประชุมผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถตรวจสอบได ้
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(ฐ) คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ โดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ท าธุรกรรมดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว)เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้แนวทางดงักล่าวใหบุ้คคลในองคก์รถือปฏิบติั  โดยมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 9.5 เร่ือง “การดูแล
เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน” 

คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลกัทรัพยห์รือมีการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
การถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกเ้พ่ิมเติม) 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั
ฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ  ดงันั้นบริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง
บริษทัฯ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัง่คงใหแ้ก่บริษทัฯ ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้ : บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม และจะใชค้วามพยายามอยา่งท่ีสุดท่ีจะพฒันากิจการ
ให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยยึดหลกัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมกนั 

พนกังาน : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของบริษทัฯ จึงเป็นนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะ
ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมทั้ง
การให้การสนับสนุนในการพฒันาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้ งยงัส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีดี มีการท างานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภยัในการท างาน โดยบริษทัฯ 
จะใหก้ารพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ผา่นแผนการฝึกอบรมท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการแข่งขนัในธุรกิจ
ท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน 

คู่แข่ง : บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดย
รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 

คู่คา้ : บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ท่ีสุจริต ขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้เป็นไปอยา่ง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสญัญา
หรือค ามัน่ท่ีใหไ้วต้่อกนัอยา่งเคร่งครัด ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริง 
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ลูกคา้ : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อความส าเร็จของธุรกิจของบริษทัฯ จึงมีเจตจ านงท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตลอดเวลาเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ และพฒันาสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกคา้ในราคาท่ีเหมาะสม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งในดา้นความปลอดภยั สุขภาพ
และการชดเชยจากการใชสิ้นคา้หรือบริการในช่วงอายขุองสินคา้หรือบริการนั้น พฒันารูปแบบสินคา้และบริการ  รักษา
ความลบัของลูกคา้ และมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพ่ือรีบด าเนินการอนัเป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึง
พอใจและความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้สูงสุด 

เจา้หน้ี : บริษทัฯ ตระหนักดีกว่าการสร้างความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้ีเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติั
ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ปฏิบติัการใดอนัเป็นการละเมิด
สิทธิของเจา้หน้ี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการ
ดูแลอยา่งดี 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

➢ นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม: บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการมีส่วนรวมในการดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้มี
คุณภาพท่ีดี และมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื โดยนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ มีดงัน้ี  
• มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของบริษทัฯ ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
• ให้มัน่ใจไดว้า่มาตรการป้องกนัและควบคุม ไดถู้กน าไปปฏิบติัและทบทวนเพ่ือการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจน

การใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
• มุ่งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย ระเบียบวธีิปฏิบติั และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
• ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่พนกังานและผูรั้บเหมารวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในบทบาทหนา้ท่ีและงานท่ีรับผิดชอบในเร่ือง

การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
• พฒันาโครงการโดยค านึงถึงคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั เพ่ือการอยูอ่าศยัท่ีดีของลูกคา้และชุมชนรอบขา้ง 
นโยบายฉบับน้ี ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกท่านท่ีจะน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อลูกคา้ พนกังาน ผูรั้บเหมา และชุมชนรอบขา้ง 

➢ นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยยนิดีท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุนงานดา้นความปลอดภยั รวมทั้ง
การรักษาสภาพแวดลอ้ม ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนยดึถือและปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

• ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

• ปรับปรุงและป้องกนัอนัตรายซ่ึงมีความเส่ียงตั้งแต่ระดบัปานกลางข้ึนไปให้แก่พนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เกิด
การพฒันาดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

• บริษทัฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดบั มีความรู้ และมีจิตส านึกในการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั  รวมไปถึงมี
สุขภาพอนามยัท่ีดีไม่เจ็บป่วยจากโรคท่ีเกิดจากการท างาน 
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• บริษทัฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการท างานเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานทุกระดบั ซ่ึง
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ และพฒันางานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหก้า้วหนา้
อยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายฉบบัน้ี ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งด าเนินการใน
ทุกวถีิทางท่ีจะท าใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุด 

➢ นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม : บริษทัฯ มุ่งท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม โดยด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสังคม และจะสนับสนุนให้พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือมีส่วนร่วม
พฒันาสงัคม รวมไปถึงมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

➢ นโยบายดา้นการต่อตา้นทุจริต : บริษทัฯ มีนโยบายการต่อตา้นทุจริตและการจ่ายสินบนภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี 
1. หา้มมิใหพ้นกังานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพยสิ์นใดท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทาง

ท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
2. พนกังานพึงละเวน้การเสนอหรือใหป้ระโยชน์ หรือทรัพยสิ์นใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้ผูน้ั้นกระท าหรือละเวน้การ

กระท าใดท่ีผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 
➢ นโยบายการแจ้งเบาะแส: บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจากการกระท าผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืน รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั ซ่ึงจะรับรู้เฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผูร้้องเรียน 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูล
ทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการจะพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.cmc.co.th) 
2. คณะกรรมการจะจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวโ้ดยสรุปและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดงักล่าว ผา่นทางรายงานประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
3. คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงาน

ประจ าปี 
4. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis 

(MD&A)) ส าหรับงบการเงินทุกไตรมาส 
5. คณะกรรมการจะดูแลใหมี้การเปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) 
6. บริษทัฯ จะเปิดเผยขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจ านวนคร้ังของการประชุมและ

จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รวมไปถึง
เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

http://www.cmc.co.th/
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ปัจจุบนั บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน นักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือท าหน้าท่ีติดต่อและให้ขอ้มูลกบันักลงทุนท่ีลงทุนในตลาดทุนผ่านสถาบนั
การเงินต่างๆ เช่น บริษทัหลกัทรัพยต์่างๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัไดมี้การระดมทุนจากผูล้งทุนท่ีซ้ือตัว๋แลกเงิน หุ้นกู ้เป็นตน้ นอกจากน้ี 
ส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ก าลงัจดัท าแผนการประชาสัมพนัธ์ก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือให้นกัลงทุนรายยอ่ยรู้จกั 
บริษทัฯดียิ่งข้ึน หากนกัลงทุนหรือผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมในดา้นตลาดทุนสามารถติดต่อ ส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดท่ี้ 1172 
หรือ email address ท่ี panyaluck@cmc.co.th 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
โดยการจดัท างบการเงินดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ และมีกรรมการบริหาร 1 ท่านท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
โดยคณะกรรมการจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการ
ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 
ทั้งน้ี นโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะ
ถูกเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้ งน้ี
คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และกรรมการท่ีไม่อิสระควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยติุธรรมของเงินลงทุน
ของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

- คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปี ใหก้รรมการ
พน้จากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่ง
ออกใหพ้อดีหน่ึงในสามก็ใหใ้ชจ้ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่านท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูพ้น้
จากต าแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งแลว้นั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

- กรรมการอิสระของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดและไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็น
อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เปิดเผยการก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ  

- บริษทัฯ สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการอิสระหน่ึงท่านเป็นประธานกรรมการบริษทั 
- บริษทัฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง

ทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริษทั  ทั้ งน้ี คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบติั ประสบการณ์ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษทัไวช้ดัเจนและเหมาะสม โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  นอกจากน้ีบุคคลท่ีด ารงต าแหน่ง
เลขานุการบริษทัจะไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นกฎหมาย การบญัชีและการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

mailto:panyaluck@cmc.co.th
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- คณะกรรมการบริษทัยงัได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการแต่ละชุด 

- บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการ
บริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ี
บริหารงานของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ มีทกัษะและความเช่ียวชาญ และมีภาวะผูน้ าซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแล
การด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ  

a. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 บริษทัฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มีการ

ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและขอ้บังคบัต่างๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดูแลกิจการไว้
ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

b. จรรยาบรรณธุรกจิ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรม ทั้งการ
ปฏิบติัต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทาง
ดงักล่าวเป็นประจ า 

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้การประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติัตาม
แนวทางดงักล่าว 

c. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่การตดัสินใจใดๆ 

ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เท่านั้ น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ี
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมพิจารณาตดัสินใจ รวมถึง
ไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ 

 หากมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนท่ีมิใช่การด าเนินการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นไปตาม
เง่ือนไขการคา้ทั่วไป จะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่
กรณี) ทั้ งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

d. ระบบการควบคุมภายใน 
 บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั้ งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัฯ มีการก าหนดภาระหนา้ท่ีและอ านาจในการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ี
ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทั
ฯ ให้ด าเนินไปในแนวทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคัญอย่างสม ่ าเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าใหฝ่้ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะจดัจา้งผูป้ระเมินระบบการควบคุมภายในอิสระจากภายนอกเพ่ือช่วยประสานงานกับส่วน
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะช่วยท าใหต้รวจสอบและใหค้วามเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

e. การบริหารความเส่ียง 
 บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารจะมีการ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นประจ า โดยมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีมาจากภายในและ
ภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ และก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง 
มาตรการในการลดความเส่ียง รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นอย่างสม ่าเสมอ และรายงาน
ความคืบหนา้ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงไวใ้นรายการประจ าปี 

f. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงินและผูส้อบบญัชีประชุมร่วมกนั 

และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยจดัท างบการเงินดงักล่าวจะตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยมีการ
ก าหนดตารางการประชุมใหท้ราบล่วงหนา้ตลอดปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคร้ังเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์
ของบริษทัฯ วาระการประชุมจะถูกก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ และจดัส่งให้กับ
คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมเวน้แต่กรณีมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วน โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะร่วมกนัพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการแต่
ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม หลงัจากจบการประชุมจะมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บ
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รวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบไดใ้นการประชุม ประธานกรรมการซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด
ท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี และจะเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระเตม็ท่ี โดยมีการจดัสรรเวลาไว้
อยา่งเพียงพอท่ีกรรมการจะพิจารณาวาระต่างๆ อยา่งรอบคอบในทุกประเด็นท่ีน าสู่ท่ีประชุมรวมถึงประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ โดย
ในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูง และ/หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือใหร้ายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมใน
ฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้กรรมการไดมี้โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารส าหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง กรรมการ
สามารถพบฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ทั้งในและนอกหอ้งประชุมและสามารถขอรับรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถติดต่อ
ไดโ้ดยตรง รวมทั้งผูบ้ริหารจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีในการลงมติในท่ี
ประชุม คณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้
ร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้ทุกคร้ัง เพ่ือใหก้รรมการบริษทั
มีเวลาท่ีจะศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเขา้ร่วมการประชุมดว้ยทุกคร้ัง โดย
เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมและจดัส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 
โดยเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพ่ือ
สะดวกในการสืบคน้อา้งอิง ทั้งน้ีในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหฝ่้ายเลขานุการบริษทั บนัทึกขอ้
คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรือยืน่หนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีการประชุมส้ินสุด
ลง 
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจดัใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือพิจารณาประเด็นเก่ียวกบั
การจดัการท่ีส าคญั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุมในภายหลงั 

4. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองปีละ 1 คร้ัง โดยเป็นการประเมินโดยรวมไม่ไดมุ่้ง
ท่ีกรรมการท่านใดท่านหน่ึงเป็นรายตวั บริษทัฯ จะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และผลการประเมินไวใ้นรายงานประจ าปี นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดจ้า้งท่ีปรึกษาภายนอกมาก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทุกๆ 3 
ปี และเปิดเผยผลการประเมินไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ดว้ย 

5. ค่าตอบแทน 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และความ
สอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
โดยบริษทัฯ ใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเป็นอตัราท่ี
แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึนจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน ทั้ งน้ีบริษทัฯ จัดให้มี
ค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส และไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยก าหนดใหมี้การเปิดเผยคา่ตอบแทนท่ี
จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด 
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6. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการใหม่  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหนา้ท่ีรายงานถึงแผนการพฒันาและ
สืบทอดงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง และมีการเตรียมความพร้อมโดยมีแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผูสื้บทอดงานใน
กรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้ งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์2559ไดมี้การก าหนดทบทวนและมีมติก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ไวด้งัน้ี 

- คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจบริหารบริษทัฯ โดยปฏิบัติหน้าท่ีและดูแลจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ บนพ้ืนฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- ก าหนด และตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย เป้าหมาย แนวทาง กลยทุธ์ท่ีส าคญั วตัถุประสงคท์างการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ
และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั รวมไปถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการ
ของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีคณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการ
สืบทอดงาน 

- ให้ความมัน่ใจวา่ระบบการบญัชี ระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

- สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียง และติดตามผลการปฏิบติังาน 
- มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งได ้เพ่ือปฏิบติังาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งมีอ านาจแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) และ
กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) รวมทั้งอนุมติัขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive 
Officer) และกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

- ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
- พิจารณาทบทวนและอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย 

กลยทุธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
และงบประมาณของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

- จดัให้มีรายงานประจ าปีของบริษทัฯ และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 
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- จดัใหมี้นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาล และการปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ขอความเห็นทางวชิาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 
- จดัการให้บริษทัฯ มีเลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม รวมถึงปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่าง

เป็นธรรม 
- จดัให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยให้ความส าคญัต่อสัดส่วน

หรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษทัดว้ย 
- ดูแลให้มีกระบวนการในการจดัส่งขอ้มูลเพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลจากฝ่ายจดัการเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถปฏิบติัตาม

อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
- ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อีกทั้งดูแลใหมี้กระบวนการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท า

รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
แกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมทั้งการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัฯ ในทางมิชอบและการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งในรายการ
ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัโดยตอ้งจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย
ก าหนด 

- ก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึง
ขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 

- ใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนคร้ังของการประชุมท่ีจดัข้ึนในแต่ละปี 
- ใหค้วามมัน่ใจวา่โครงสร้างและวิธีปฏิบติัต่างๆ ของคณะกรรมการท่ีเป็นอยูไ่ดปู้ทางไวส้ าหรับการก ากบัดูแลท่ีเหมาะสม และท า

การเปล่ียนแปลงเม่ือจ าเป็น 
- คณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจและพิจารณาอนุมติัเร่ืองใดๆ ซ่ึงจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯ หรือท่ีเห็นวา่เหมาะสมและ

เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
เร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการบริษทัจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ก) เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
- เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
- คณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนใด ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได ้
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าว จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจ
หรือการมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหก้รรมการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งก าหนดใหต้อ้งขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าว 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 มีมติก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษทั โดยก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้เลขานุการบริษทัมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ในการด าเนินการในนามของบริษทัฯ หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารและจดัหาสถานท่ีส าหรับจดัการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ทะเบียนกรรมการ 
1.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  
1.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ด าเนินการตามมติท่ีประชุมกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนของบริษทัฯ 
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารและจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้น 
4. ให้ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทัในส่วนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎ และระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5. ดูแลจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากับบริษทัฯ ตามระเบียบและ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 
6. มีหน้าท่ีและด าเนินการอ่ืนๆ ตามบทบัญญติัแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการอ่ืนใดตามท่ี

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานราชการดงักล่าวประกาศก าหนด 
นอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทหนา้ท่ีในการก าหนดกลยทุธ์ 

และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัรอบคอบ และความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ให้ส าเร็จตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้คณะกรรมการบริษทั ในการประชุม
คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 จึงไดอ้นุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไดร้วบรวมหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทัไว ้เพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์หค้ณะกรรมการบริษทัถือปฏิบติัโดยตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยเคร่งครัด 

 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2556 มีมติก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวด้งัน้ี 

(1) สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบ
บญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกไ็ด ้

(2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอรับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพ่ือน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ต่อไป 

(6) หากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ พบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสยัเก่ียวโยงกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดๆ ซ่ึงมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยละเมิดกฎหมาย และผูส้อบบญัชีไดร้ายงานเหตุการณ์ดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งด าเนินการโดยไม่ชกัชา้ในการตรวจสอบเพ่ิมเติมและรายงาน
ผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชี 

(7) มีอ  านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยใหร้ายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 

(8) มีอ  านาจในการแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานภายใตห้นา้ท่ีความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

(9) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
1. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
3. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
4. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
8. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายของคณะกรรมการบริษทั 
(10) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจ

มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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2. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

(11) พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

(12) พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยูเ่สมอ 
(13) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทัทราบ 
(14) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์2559ไดมี้การพิจารณาทบทวน และท่ีประชุมมีมติก าหนดขอบเขต 
อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไวด้งัน้ี 

1. จดัท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน  กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ เพ่ือ
ขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั  

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั  
3. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และ

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ รวมถึงปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในเร่ืองอ่ืนๆ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการด าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนั
การเงิน การให้กูย้มืเงิน ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั เพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ภายในวงเงินท่ีก าหนด ทั้ งน้ี การกระท าดังกล่าวจะตอ้งอยู่ภายใต้ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน หรือกฎหมายอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5. ก าหนดโครงสร้างองคก์รและอ านาจการบริหารจดัการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคดัเลือก การวา่จา้ง การโยกยา้ย การ
ฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัฯ ท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษทัฯ เป็นผูมี้อ านาจแทนบริษทัฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

6. ก ากบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลาย
คนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก 
เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้

7. มีอ านาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษทัฯ หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
9. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายในการซ้ือทรัพยสิ์นอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุนตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจาก

ท่ีระบุไวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน (การซ้ือทรัพย์สินอันมี
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ลกัษณะเป็นการลงทุน ได้แก่ การลงทุนในหลกัทรัพย์ตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี ้ตราสารอนุพันธ์ และ/หรือ การซ้ือท่ีดิน
ไว้เพ่ือการลงทุนต่างๆ หรือเพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคต) 

10. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการซ้ือสินคา้อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือจ านวนเทียบเท่าใน
สกลุเงินอ่ืน  
(การซ้ือสินค้าอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การซ้ือวสัดกุ่อสร้าง การจัดจ้างผู้ รับเหมา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอ่ืนๆ) 

11. ใหข้อ้เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือการตดัสินใจดา้นธุรกิจของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบ
อ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ (ตามท่ีนิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะ
ดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตท่ี
ชดัเจน  นอกจากน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑใ์นเร่ืองการ
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 อน่ึง คณะกรรมการบริษทั ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดท้ าการพิจารณาทบทวนขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเพื่อใหมี้หลกัเกณฑค์รอบคลุมในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ิมเติมและ
มีความชดัเจนเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์2559และใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 17
กมุภาพนัธ์ 2559โดยมีวตัถุประสงคใ์นการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดงักล่าว ดงัน้ี 

(ก) เพ่ือให้กลุ่มบริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

(ข) เพ่ือให้กลุ่มบริษทัเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กลุ่ม
บริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มดีงันี ้

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการ
บริหารความเส่ียงโดยรวมซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน ความเส่ียง
ทางการตลาด-ขาย ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการก่อสร้างโครงการ และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ เป็นตน้ 

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัฯ ใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเส่ียง และดูแลใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีบริษทั
ฯ ก าหนดและปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบติัตาม
นโยบายท่ีก าหนด 

5. รายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งสม ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์
ท่ีก าหนด  

ขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้บริหาร 

ขอบเขต อ านาจ และหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (Chief Executive Officer) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556  มีมติก าหนดขอบเขต อ านาจ และหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร โดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีอ านาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย โดยตอ้งบริหารบริษทัฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตและ
ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหร้วมถึงเร่ือง
หรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) จดัท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย และการระดมทุนของบริษทัฯ และก าหนดอ านาจบริหารงาน เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 

(ข) บริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มให้มีการ
เช่ือมโยงและเก้ือหนุนกนั เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งคู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบอ านาจอนุมติัและด าเนินการของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม โดยมีการรายงานผล
การปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

(ค) ก าหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยแ์ละสนบัสนุนการด าเนินงานในทุกส่วนงาน เพ่ือให้สามารถพฒันาและใช้
ศกัยภาพท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 

(ง) ให้ค  าแนะน าและถ่ายทอดประสบการณ์ท างาน การก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และพนกังานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม  

(จ) บริหารจดัการดา้นการเงินและการใชจ่้ายงบประมาณของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(ฉ) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
(ช) มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ เร่ืองอ านาจ

อนุมติั 
(ซ) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
(ฌ) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ท่ี (ก) เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ใช่เป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ (ข) รายการไดม้าจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ (ค) อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ง) อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ถือวา่อยูภ่ายใตข้อบข่ายอ านาจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าว
ไม่วา่ โดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระท าในนามของตนเอง ในกรณีดงักล่าวนิติกรรมนั้นจะตอ้งน าเสนอเพ่ือให้
ไดค้วามเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอบเขต อ านาจ และหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ (Managing Director) 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556  มีมติก าหนดขอบเขต อ านาจ และหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 
ดงัน้ี 

(ก) จดัท าแผนงานระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะสั้น (1 ปี) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้แผนงานระยะยาวบรรลุ
เป้าหมาย 

(ข) จดัท างบประมาณและด าเนินธุรกิจภายใตง้บประมาณ แผนงาน โครงการ และหลกัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
(ค) การจดัองค์กรและงานโดยมีอ านาจในการก าหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสั่ง หนังสือเวียน การ

ก าหนดสายการบงัคบับญัชา และผงัการด าเนินงาน การก าหนดตารางอ านาจอนุมติัปฏิบติังาน และการก าหนดระดบังาน Job 
Description และ Job Specification 

(ง) พฒันาระบบงานดา้นต่างๆ อนัประกอบไปดว้ยระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ ระบบการจดัการและประเมินผลโดย KPI 
(จ) การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอ านาจพิจารณาจา้งงาน / เงินเดือน / ค่าจา้ง / เงินชดเชย / การพิจารณาโบนสั / ค่าตอบแทนของ

พนักงานในต าแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ดัการลงมา การแต่งตั้ ง ถอดถอนและโอนยา้ย สับเปล่ียนสายงาน การพิจารณา
สวสัดิการภายใตน้โยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร การเสริมสร้างทกัษะและความ
ช านาญของบุคลากรเพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์และยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ 

(ฉ) ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารก าหนด
ไว ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ระเบียบ ขอ้ตกลง ค าสั่ง ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) 

(ช) มีอ านาจในการด าเนินธุรกิจใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

(ซ) มีอ านาจออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรับปรุงค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบริษทัฯ และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

(ฌ) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละวนัเพ่ือเตรียมตวั และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายใน 

(ญ) มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ เร่ืองอ านาจ
อนุมติั 
สรุปวงเงินท่ีกรรมการผู้ จัดการสามารถอนุมติัรายการได้ดังนี ้

1. กิจกรรมด้านการลงทุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
2. กิจกรรมด้านการลงทุนซ้ือสินทรัพย์ถาวร วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
3. กิจกรรมด้านต้นทุนการก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท 
4. กิจกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท 

(ฎ) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็น และเป็นการด าเนิน
ธุรกรรมทางการคา้ปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

(ฏ) มีอ านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทต่างๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงิน เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงาน
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

(ฐ) ขออนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผา่น
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั 
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(ฑ) มอบอ านาจช่วงหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควรท าหนา้ท่ีแทนกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองท่ีจ าเป็น
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญัและตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

(ฒ) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Office) 

ทั้งน้ี อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ท่ี (ก) เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ใช่เป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ (ข) รายการไดม้าจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ (ค) อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ง) อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย
และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ไม่ถือวา่อยูภ่ายใตข้อบข่ายอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าวไม่วา่โดย
ดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าวนิติกรรมนั้นจะตอ้งน าเสนอเพ่ือให้ได้
ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

คุณสมบัตขิองผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารขอรับรองว่า เป็นผูมี้จริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ระมดัระวงัเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง มีความเขา้ใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและเป็น
บุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี ทจ.24/2552 เร่ือง
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

               เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบริษทัในการด าเนินงานของกิจการ เพ่ือให้บริษทัเติบโตในลกัษณะยัง่ยนืโดย
ให้ความส าคญักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเร่ืองการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ริหารระดับสูง เป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 จึงไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ดงัน้ี 

 - นายกฤช                       ฟอลเลต็ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 - พลต ารวจโทนพรัตน ์ มีปรีชา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 - นางสาวนิธิดา              รัชตารมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ โดยบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจะพิจารณา
คดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นตน้ โดยมี
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

การสรรหากรรมการบริษัท 
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1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และกรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่ก็ได ้

2) คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 คนซ่ึงกรรมการอิสระถือ
หุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรวมหุ้นท่ีถือ 
โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย และใหมี้คุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

3) ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  โดยให้กรรมการ
คนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งอีกได ้

4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าการคดัเลือกและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัจะท าหนา้ท่ีในการสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม การ
แต่งตั้งกรรมการใหม่จะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 
ทั้ งน้ีขอ้บังคบับริษทัฯ ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยใช้เสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู ้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

5) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติดงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 
ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี บริษทัฯ มีนโยบายในการ
สรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 
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เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้อ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือเป็นท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน   

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้า
ประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระ
หน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน
ท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ี
มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้
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ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทาง
วชิาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4. และ 6. คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาขอผอ่นผนัได ้โดยใหค้วามเห็นท่ีแสดงวา่ไดพิ้จารณาแลว้
ว่า การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลใน
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพ ท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนด 

2. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

นอกจากน้ี กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการ
บญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาคุณสมบติั
ในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นตน้ 

ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่ง
ไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 
การสรรหากรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยจะพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ี
สามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษทัฯ และสามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษทัก าหนด 

การสรรหากรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นผูแ้ทนจากสายงานต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง และระดบัผูบ้ริหาร
ระดับกลาง ซ่ึงแต่งตั้ งโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดย
คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงของบริษทัฯ และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อเสนอใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณาแต่งตั้งเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงใหม่ทุก 2 ปี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ัง
แรกหลงัจากครบก าหนด 2 ปี ทั้งน้ี กรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง 

คุณสมบติัของกรรมการบริหารความเส่ียงมีดงัน้ี 

- ไดรั้บแต่งตั้งจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในดา้นธุรกิจของบริษทั และดา้นอ่ืนๆ โดยเร่ืองดา้นการบญัชีและการเงิน 
- มีวฒิุภาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเห็นท่ีแตกต่าง และมีความเป็นอิสระ 
- สามารถอุทิศเวลาในการท าหนา้ท่ี 
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การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้ งผูบ้ริหารจากบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้ ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โดยหรือรับโอน หลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบัและ/
หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ขอ้ก าหนดน้ีให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท าผิดอยา่งร้ายแรง 

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีได้
รับทราบขอ้มูลภายใน ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปี ขอ้ห้ามดงักล่าวน้ีให้ครอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) (24 ชัว่โมง 
หลงัจากเปิดเผยงบการเงิน) 

5. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซ่ึงไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อ
ราคาในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว 
รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืนดว้ย 

6. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อยแก่
บุคคลภายนอกบริษทั หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดท้ าหนา้ท่ีในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ 

7. บริษทัฯ ได้ให้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ และบท
ก าหนดโทษตามพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนัท าการ ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือนเป็น
หนังสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและ
ความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในรอบปีบญัชี 2560 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีค่าสอบบญัชี
ของกลุ่มบริษทัส าหรับรอบปีบญัชี 2560 รวมทั้งส้ิน 3,750,000 บาท 

ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่ไดเ้ป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย แต่อยา่งใด 

 

รางวลัและเกยีรติยศส าคญั 

                              

 
 

การได้รับรางวลัธรรมาภิบาลธุรกจิดเีด่น 

                 บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม CMC เขา้ร่วมโครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดบัจงัหวดั 
ประจ าปี 2560 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ ผลปรากฏวา่ ไดรั้บรางวลัธรรมาภิบาลดีเด่นระดบัจงัหวดั นบัเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั 

 

 

การควบคุมภายใน(Internal Control) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมดว้ย คณะกรรมการไดพิ้จารณารับทรายรายงานผลการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ กลุ่มบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
นอกจากน้ี คณะกรรมการไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้ฝ่ายบริหารด าเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง
เพ่ือเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ส าหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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(1) ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นายเอกชยั อาชาพิพฒัน์ 
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ นายเอกชยั อาชาพิพฒัน์ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีดา้นการตรวจสอบภายใน เน่ืองจาก
เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี, ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ, เคยผา่นการอบรม ISO และ OHSAS ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั,  ไดรั้บการ
อบรมด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง และท่ีส าคัญคือ เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และระบบการท างานในส่วนต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

 

รายการระหว่างกนั(Related Transaction) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีบริษทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงั โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
เป็นส าคญั การท ารายการระหว่างกนัของกลุ่มบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็น
รายการท่ีมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั โดยเง่ือนไขต่างๆ ของรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนจะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติและเป็นไปตามราคาตลาด หรือไดรั้บเง่ือนไขท่ีดีกวา่ และด าเนินการ
เช่นเดียวกนักบัท่ีปฏิบติัต่อลูกคา้ทัว่ๆไปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ส าหรับการกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้นั้น
ด าเนินการเพ่ือเสริมสภาพคล่องตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเท่านั้น  

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 ไดอ้นุมติัมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่ง
กนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มีอ านาจและไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดอ้นุมติัหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมติัเขา้ท ารายการระหว่างกนัระหว่างบริษทัฯ 
และ/หรือบริษทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้(ไม่ว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการท่ีด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนัและจะตอ้งด าเนินต่อไปรวมทั้งรายการท่ีจะมีข้ึนในอนาคต) โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในกรณีท่ีรายการดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ี
มีความเก่ียวขอ้ง โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งจดัท ารายงานสรุปการท ารายการระหว่างกนักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการด าเนินการติดตามดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการเปิดเผยรายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัดไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบ/สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งรายงานประจ าปี 

การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ใหมี้หลกัการ ดงัน้ี 
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- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป เช่น การขายอสังหาริมทรัพย ์การให้บริการ
ก่อสร้าง รายการเงินทดรองจ่าย การซ้ือหรือขายสินคา้ เป็นตน้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้
ปกติ โดยมีราคาตลาดและเง่ือนไขรายการต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นธรรม ซ่ึงสามารถ 
เปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้ งน้ีส่วนตรวจสอบภายในจะ
ประสานงานร่วมกบัผูต้รวจสอบอิสระภายนอก เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ เป็นประจ าทุกๆ ไตรมาส 
ในการท ารายการระหว่างกนัท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบักรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษทั ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการท า
ธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งจดัท ารายงานสรุปการท ารายการระหว่างกนักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส  

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ เช่น รายการเงินกู้
ยมืจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รายการค ้าประกนัเงินกูย้มื เป็นตน้  
การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่มีเง่ือนทางการคา้ทัว่ไปจะตอ้งถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะด าเนินการใหมี้การอนุมติัตาม
ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมติั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ ความจ าเป็น ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมดา้นราคาของรายการดงักล่าว โดยจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี เพ่ือใช้
เป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณาเพ่ืออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญใน
การพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้น บริษทัฯ จะจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมิน
ราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
บุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพ่ือให้
มีความมัน่ใจวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 มีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบั
รายการเงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มบริษทั โดยก าหนดเง่ือนไขของรายการท่ีอนุมติัใหเ้ขา้ท ารายการ ดงัต่อไปน้ี 

1. วงเงินต่อคร้ัง  : ก าหนดใหไ้ม่เกินคร้ังละ 20 ลา้นบาท 
2. วงเงินรวม  : วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมทั้ง 4 บริษทั (บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) ตอ้งไม่เกิน 150 ลา้นบาท 
3. อตัราดอกเบ้ีย :มีการคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ณ ขณะท่ีมีการกูย้มื  

4. เง่ือนไขอ่ืนๆ  :บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะตอ้งไดรั้บเง่ือนไขท่ีไม่ดอ้ยกวา่การกูย้มืจากสถาบนัการเงินในขณะนั้น  
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5. ระยะเวลาท่ีเร่ิมใช ้:เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้เงินกูย้ืมแก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ยกเวน้
เป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัการใหส้วสัดิการพนกังาน หรือตามระเบียบอ านาจอนุมติัในการบริหารงานหรือการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น  อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อนัอาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งพิจารณาการให้เงินกูย้ืมแก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษทัฯ จะปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามท่ีกล่าวขา้งตน้อยา่งเคร่งครัด 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและในอนาคตโดยถือปฏิบติัตามลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจทัว่ไปของบริษทัฯ และถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ดว้ยนโยบายการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไปโดยอา้งอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมติัท่ีชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง การเข้าท ารายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ ตรวจสอบราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของรายการวา่เป็นไปตาม
เง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมติัรายการะหวา่งกนัดงักล่าว และเม่ือ
บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ี
ส าคญัของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จะเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนั และ
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้น บริษทัฯ จะจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความรู้
ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดย
ใหค้วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่การ
เขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ยหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Page 65 of 147 

นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์                                นายวเิชียร  แพทยานนัท์  

โครงสรา้งรายไดข้องฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

(Explanation and Analysis of Financial Position and Operation Results) 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

รายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ และรายไดอ่ื้น โดยมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายไดห้ลกั สัดส่วนรายไดป้ระเภทต่างๆ สามารถจ าแนกไดด้งั
ตารางดา้นล่าง 

โครงสร้างรายได้ 

 งบการเงนิตรวจสอบส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 1,419.30 99.58 2.090.75 98.02 1,525.23 91.03 
รายไดอ่ื้น       
- รายไดอ่ื้นๆ 5.72 0.4 41.79 1.96 149.86 8.94 
- ดอกเบ้ียรับ 0.31 0.02 0.52 0.02 0.51 0.03 

รวมรายได้ 1,425.33 100.00 2.133.06 100.00 1,675.60 100.00 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์เป็นรายไดจ้ากการขายโครงการอสังหาริมทรัพยต์่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการอาคารชุดพกัอาศยั
และโครงการแนวราบซ่ึงก่อสร้างและด าเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทั 
สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์ะรับรู้เป็นรายไดก็้ต่อเม่ือไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายไดท่ี้มีสัดส่วนมากท่ีสุดและถือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั คิดเป็นร้อยละเฉล่ียเท่ากบั 
91.03 ของรายไดร้วมทั้งหมด ส าหรับรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยข์องปี 2560 ไดมี้ปรับตวัลดลงจากของปี 2559 ประมาณร้อยละ 
27.05 เน่ืองมาจากโครงการท่ีสร้างเสร็จ เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายไดใ้นปี 2560 มีเพียงสองโครงการใหญ่ คือ โครงการแบงคค์อก 
เฟ’ลิซ @ สถานีบางแค และ โครงการชาโตว ์อินทาวน์ พระราม 8 ซ่ึงเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงปลายปี 2560 ในขนะท่ีปี 2559 มี
โครงการท่ีเปิดใหโ้อนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายไดจ้ านวนหลายโครงการ ไดแ้ก่ โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขมุวทิ 64/2, โครงการแบงค์
คอก ฮอไรซอน สาธร, แบงคค์อก เฟ’ลิซ สาธร-ตากสิน, ชาโตว ์อินทาวน์ สุขมุวทิ 64/1, ชาโตว ์อินทาวน์ วภิาวดี 10 และยงัมีโครงการท่ี
เปิดใหโ้อนกรรมสิทธ์ิในช่วงปลายปี 2558 และทยอยรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองถึงปี 2559  
 

 

 

 



 

 

    Page 66 of 147 

นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์                                นายวเิชียร  แพทยานนัท์  

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์คือ ตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีการรับรู้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ยค่าท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าบริหารโครงการ ตน้ทุนกูย้มืเพ่ือพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์และอ่ืนๆ ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 860.97 ลา้นบาท 1,211.52 ลา้นบาท และ 891.56ลา้นบาท ในปี 2558 – 
2560 ตามล าดบั 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

 งบการเงนิตรวจสอบส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์(ลา้นบาท) 860.97 1,211.52 891.56 
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 60.66% 57.95% 58.45% 

ปี 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยต์่อรายไดจ้ากการขายต ่ากวา่ปี 2558 แต่สูงกวา่ปี 2559 เน่ืองจากในปี 2559 มีการ
ขายของโครงการแบงคค์อก เฟลิซ วิภาวดี 30, แบงคค์อก ฮอไรซอน รามค าแหง, แบงคค์อก เฟลิซ สาทร – ตากสิน, แบงคค์อก เฟลิซ 
สถานีกรุงธน, แบงคค์อก ฮอไรซอน เพชรเกษม, แบงคค์อก ฮอไรซอน พี 48, ชาโตว ์อินทาวน์ พหลโยธิน 32, ชาโตว ์อินทาวน์ เมเจอร์ 
รัชโยธิน 2, ชาโตว ์อินทาวน์ รัชดา 20-2, ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1-2 และชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 64/1 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมี
สดัส่วนตน้ทุนขายต ่ากวา่ 57.95%  อนัเน่ืองจากโครงการกลุ่มดงักล่าวไดมี้การปรับราคาขายให้สูงข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนขายยงัคงเท่าเดิม 
โดยมีสดัส่วนของยอดรับรู้รายได ้40% ของยอดรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยข์องทั้งหมด ในขณะท่ีในปี  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายการตลาด ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย เงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัดิการพนกังานฝ่ายขาย ค่านายหนา้ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าใชจ่้ายในการขายอ่ืนๆ  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายการตลาด 81.17 46.01 89.19 35.88 82.28 36.64 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 26.32 14.92 31.71 12.76 30.82 13.72 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 46.92 26.60 69.22 27.85 50.72 22.58 
อ่ืนๆ 21.99 12.47 58.46 23.51 60.77 27.06 
รวม 176.40 100.00 248.58 100.00 224.59 100.00 

สัดส่วนของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12.43%  11.89%  14.72%  

สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องช่วงปี 2558 – 2560 เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 12.90 โดยปี 2560 จะอยู่
ในระดบัสูงกวา่ปีอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายการตลาดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.64 ของค่าใชจ่้ายในการขายทั้งหมด อนัเกิดจากเป็นการ
โฆษณา การจดัโปรโมชัน่ ท าการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อเนน้โครงการท่ีสร้างเสร็จพร้อมอยู ่ประกอบกบั
มีการแข่งขนักนัสูงมากในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะประเภทอาคารชุดพกัอาศยั อยา่งไรก็ตาม สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขาย
ต่อรายไดจ้ากการขายในระดบัร้อยละ 14.72 ของปี 2560 ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงจนเป็นท่ีน่ากงัวลมากนัก และเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสามารถ
ก่อใหเ้กิดรายไดข้องกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน 
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ส าหรับปี 2559 สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายร้อยละ 11.89 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2558 ลดลง 0.54 นั้น
เกิดจากค่าใชจ่้ายการตลาดเพ่ือท าการตลาดกระตุน้ยอดขายและยอดโอนกรรสิทธ์ิภายในปี 2559 ส่งผลให้การรับรู้รายไดจ้ากยอดโอน
กรรมสิทธ์ิอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 671.45 ลา้นบาท จึงท าใหส้ดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ของพนกังาน ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค่าใชจ่้ายส่วนกลางของอาคารชุดท่ีบริษทั
ฯ เป็นผูรั้บผิดชอบเม่ือยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุด ค่าบริการตรวจสอบบญัชี และค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการ
บริหารสามารถจ าแนกไดเ้ป็นประเภทหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 96.27 57.43 113.31 43.88 104.81 48.46 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6.72 4.02 7.02 2.72 7.16 3.31 
ค่าใชจ่้ายในการรับบริการและการจดัการ 18.77 11.19 27.03 10.47 23.80 11.00 
ค่าเช่า 5.21 3.11 5.13 1.99 6.43 2.97 
อ่ืนๆ 40.66 24.25 105.76 40.94 74.10 34.26 
รวม 167.63 100.00 258.25 100.00 216.30 100.00 

สัดส่วนของรายได้รวม 11.81%  12.35  14.18  

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั  167.63 ลา้นบาท, 258.25 ลา้นบาท และ 216.30 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.81 ร้อยละ 12.35 และ
ร้อยละ 14.18 ของรายไดร้วมของปี 2558 – 2560 ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากรมีสดัส่วนท่ีมากสุด ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ค่าเบ้ียประกนัภยั ค่าซ่อมแซม ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันาและรอ
การพฒันา, ค่าเบ้ียปรับจากการผดิสญัญาเน่ืองจากก่อสร่างล่าชา้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้  

ส าหรับในปี 2559 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ไดมี้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 52.47 ลา้นบาท 
และขาดทุนจากผลของคดีความ 25.12 ลา้นบาท  จึงส่งผลใหส้ดัส่วนค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 0.35% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทั อยูท่ี่ 558.33 ลา้นบาท, 879.23 ลา้นบาท และ 633.67 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 39.34 ร้อยละ 
42.05 และร้อยละ 41.55 ในปี 2558 – 2560 ตามล าดบั  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการพฒันาโครงการท่ีสร้างอตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียประมาณร้อยละ 30-45 โดยโครงการอาคารชุดพกัอาศยั จะมี
อตัราก าไรขั้นตน้อยูใ่นช่วงตั้งแต่ร้อยละ 32 ถึง 50 ข้ึนอยูก่บัท าเลท่ีตั้ง รูปแบบและความสามารถในการปรับราคาขายในแต่ละช่วงการ
ขายของแต่ละโครงการ เช่น โครงการในยา่นสุขมุวิทจะมีอตัราก าไรขั้นตน้ค่อนขา้งสูงกวา่เม่ือเทียบกบัท าเลท่ีตั้งยา่นอ่ืน ส่วนโครงการ
แนวราบจะมีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ ร้อยละ 28- 33 ข้ึนอยู่กบัท าเลและรูปแบบของโครงการนอกจากน้ีราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าจา้ง
แรงงาน และดอกเบ้ียกูย้มืของแต่ละโครงการในแต่ละช่วงเวลาก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้ดว้ยเช่นกนั  

โดยปกติในช่วงแรกของโครงการท่ีเพ่ิงเปิดขาย ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้าง ราคาขายหอ้งชุด หรือทาวน์เฮา้ส์จะเปิดขาย (Pre-sale) ในราคาไม่
สูงมากนกั  โดยจะจ ากดัจ านวนหอ้งและชั้นหรือโซนท่ีเปิดขายในช่วงแรก ไม่ไดเ้ปิดขายเตม็ทั้งโครงการ ท าให้ช่วงแรกจะมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีต ่า แต่ยงัอยูใ่นระดบันโยบายของกลุ่มบริษทั หลงัจากนั้น พอเร่ิมมีการก่อสร้างทางกลุ่มบริษทัจะเร่ิมท าการตลาด เปิดขายหอ้ง
ชุดมากข้ึน โดยปรับราคาขายสูงข้ึนจากในช่วง Pre-sale  และตามกลยทุธ์การตลาดจะปรับราคาขาย 
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โดยพิจารณาจากกระแสตอบรับของลูกคา้ อุปสงคแ์ละอุปทาน ณ ขณะนั้น ท าใหช่้วงใกลท่ี้โครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จจะมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีสูงข้ึน โดยรวมแลว้ทั้งโครงการของแต่ละโครงการจะมีอตัราก าไรขั้นตน้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษทั  

ปี 2559 มีอตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทั สูงกวา่ปีก่อน เน่ืองจากในปี 2559 มีการขายของโครงการแบงคค์อก เฟลิซ วภิาวดี 30, แบงค์
คอก ฮอไรซอน รามค าแหง, แบงคค์อก เฟลิซ สาทร – ตากสิน, แบงคค์อก เฟลิซ สถานีกรุงธน, แบงคค์อก ฮอไรซอน เพชรเกษม, แบงค์
คอก ฮอไรซอน พี 48, ชาโตว ์อินทาวน์ พหลโยธิน 32, ชาโตว ์อินทาวน์ เมเจอร์ รัชโยธิน 2, ชาโตว ์อินทาวน์ รัชดา 20 -2, ชาโตว ์อิน
ทาวน์ สุขุมวิท 62/1-2 และชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 64/1 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีสัดส่วนก าไรขั้นตน้สูงกวา่ 42%  อนัเน่ืองจากโครงการ
กลุ่มดงักล่าวไดมี้การปรับราคาขายให้สูงข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนขายยงัคงเท่าเดิม โดยมีสัดส่วนของยอดรับรู้รายได ้40% ของยอดรับรู้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยข์องทั้งหมด  

จากตวัเลขขา้งตน้จะเห็นวา่อตัราก าไรขั้นตน้ของรอบปีบญัชี 2560 ลดลงจากอตัราก าไรขั้นตน้ของรอบปีบญัชี 2559 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบัร้อย
ละ 42.05 ลดลงมาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 41.55 เน่ืองจากในปี 2560 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากการขายโครงการแบงคค์อก ฮอไรซอน สาทร 
ค่อนขา้งมากซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.24 ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยร์วม โดยโครงการดงักล่าวมีอตัราก าไรขั้นตน้
เท่ากบัร้อยละ 29.98 ซ่ึงต ่ากวา่อตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียของโครงการท่ีเปิดขายในช่วงปี 2560 จึงส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้รวมในช่วงปี 2560 มี
อตัราลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2559  

ปัจจัยท่ีท าให้โครงการของกลุ่มบริษัทท าอัตราก าไรขั้นต้นในระดับท่ีดีอีกประการหน่ึงคือ การบริหารต้นทุนการก่อสร้างท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการเป็นบริษทัในกลุ่มจึงไม่ตอ้งวา่จา้งผูรั้บเหมาจากภายนอก และท าให้ตน้ทุนการผลิตบางส่วน
ไม่เกิดซ ้ าซอ้น นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีการศึกษาสภาวะและแนวโนม้ในตลาดอยา่งใกลชิ้ด จึงสามารถออกแบบโครงการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาด มีเอกลกัษณ์ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ซ่ึงท าให้สามารถตั้งราคาในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัและสร้าง
อตัราก าไรขั้นตน้อยูใ่นระดบัท่ีสูงได ้

 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(EBIT) เท่ากบั 220.33 ลา้นบาท, 414.71 ลา้นบาท และ 343.16 ลา้นบาท ของปี 
2558– 2560 ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.46, ร้อยละ 19.44 และร้อยละ 20.48 ของรายไดร้วมส าหรับปี 2558 -2560 ตามล าดบั 
ซ่ึงในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และ 2559 สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากรายไดอ่ื้นๆ เพ่ิมข้ึนจากการขายท่ีดินและการลดลงของค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหาร 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียเงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีไม่ถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
นอกจากน้ีตน้ทุนทางการเงินยงัรวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั และอ่ืนๆ  

ในปี 2558 – 2560 ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทัเท่ากบั 136.10 ลา้นบาท, 209.63 ลา้นบาท และ 198.39 ลา้นบาท ตามล าดบั  การ
ลดลงของตน้ทุนทางการเงินเป็นผลจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือพฒันาโครงการของกลุ่มบริษทัท่ีลดลง นอกจากน้ียงั
รวมถึงวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินซ่ึงกลุ่มบริษทัใชเ้ป็นวงเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจดว้ย 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน 73.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.02 จากงวดปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัฯ มีการกูเ้งินท่ีมากข้ึน โดยในปี 2559 กลุ่มบริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกู้
เพ่ิมเติมอีกมูลค่าประมาณ 400.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี 
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ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 11.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.36 จากงวดปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น ดงัจะเห็รไดจ้ากการลดลงของเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากสถาบนัการเงินลดลงเป็นมูลค่า 47.30 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลใหภ้าระการจ่ายช าระดอกเบ้ียลดลงไปดว้ย 

 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2558– 2560 เท่ากบั 37.10 ลา้นบาท 48.87 ลา้นบาท และ 18.13 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราภาษี
ท่ีแทจ้ริง (Effective Tax Rate) ร้อยละ 44.04 ร้อยละ 23.83 และร้อยละ 12.52  

ส าหรับปี 2560 อตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงต ่ากว่า อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจาก TSN มีก าไรในงวด 12 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 แต่มีขาดทุนสะสมจากผลขาดทุนในอดีตจึงไม่มีภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั และบริษทัฯ มีการประมาณการดอ้ยค่า
ของคลบัเฮา้ส์และท่ีดินของคลบัเฮา้ส์ในเดือนกนัยายน 2560 ท าใหเ้กิดรายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชี คู่กบัทรัพยสิ์นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  

ก าไรสุทธิ  

ก าไรสุทธิเท่ากบั 47.13 ลา้นบาท 156.21ลา้นบาท และ 126.64 ลา้นบาทคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 3.31 ร้อยละ 7.32 และร้อยละ 7.56 
ส าหรับปี 2558- 2560 ตามล าดบั  

ปี 2560 เป็นปีท่ีอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.56 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ปีก่อน  ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากมีโครงการท่ีเป็นอาคารชุดพกั
อาศยัหลายโครงการท่ีสามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลูกคา้ไดภ้ายในปี 2560 นอกจากน้ี บริษทัยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารลงได ้ส าหรับปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เม่ือเทียบกบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  โดยท่ีค่าใชจ่้ายในการขาย
ลดลงเป็นจ านวน 23.99 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเป็นจ านวน 41.95 ลา้นบาท   

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2558- 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.24 ร้อยละ 10.05 และร้อยละ 10.05 ตามล าดบั  จากปี 2557 ถึงปี 2559 อตัรา
ตอบแทนผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกนัปี 2558 เน่ืองจากมีรายไดข้ายอสงัริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 671.45 ลา้นบาท จาก
ท่ีมีโครงการท่ีเป็นอาคารชุดพกัอาศยัหลายโครงการท่ีสามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลูกคา้ไดภ้ายในปี 2559 และเป็นโครงการท่ีมีอตัรา
ก าไรขั้นต้นในระดับท่ีสูงมีโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลูกค้า และรับรู้เป็นรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพยไ์ดท้ั้งหมด 24 โครงการ จึงส่งผลใหอ้ตัราตอบแทนผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก่ โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2558 – 2560 เท่ากบั 6,128.10 ลา้นบาท 5,900.38 
ลา้นบาท และ 5,955.79 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 ลดลง 227.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.72  เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปีก่อน 
เน่ืองจากในปี 2559 มีโครงการท่ีเป็นอาคารชุดพกัอาศยัหลายโครงการท่ีสามารถโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ได ้และมีโครงการท่ีก่อสร้าง
แลว้เสร็จ สามารถโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ และรับรู้เป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยไ์ดท้ั้งหมด 24 โครงการ 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน 55.41 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 จากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
โดยมาสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสด โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาของกลุ่มบริษทั และเงินลงทุนเผื่อขาย ทั้งน้ี 
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ในปี 2560 บริษทัฯ มีการขายท่ีดินโครงการแบงคค์อก ฮอไรซอน ไลท์ รามค าแหง 2 และท่ีดินโครงการแบงคค์อก ฮอไรซอน ไลท์ 
รามค าแหง 3 ใหแ้ก่บุคคลภายนอก โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเรียบร้อยแลว้ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2560   

ถึงแมว้า่ในบางช่วงอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันาจะลดลง แต่ก็เป็นเพียงการเปล่ียนสถานะเป็นโครงการระหวา่งการพฒันา ซ่ึงจะมีมูลค่า
ท่ีสูงข้ึนกวา่เม่ือตอนท่ีเป็นเพียงอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา เพราะมีการบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัโครงการแต่ละโครงการดว้ย ท าให้
มูลค่าสินทรัพยมี์มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แสดงให้เห็นวา่ ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัมีการขยายตวัทางธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือขายอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองมาโดยตลอด  

รายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งปี 2558 – 2560 มีดงัน้ี 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา คือโครงการท่ีถืออสงัหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและการขายในการด าเนิน
ธุรกิจ ประกอบดว้ยมูลค่าทางบญัชีของโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และโครงการท่ีพฒันาแลว้เสร็จพร้อมขาย 
รายการน้ีจึงเปรียบเสมือนรายการสินคา้คงเหลือของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจผลิตสินคา้หรือซ้ือมาขายไป โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง
การพฒันาประกอบดว้ยตน้ทุนการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าบริหารโครงการ ตน้ทุนกูย้มืเพ่ือพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์และอ่ืนๆ โดยเท่ากบั 4,450.68 ลา้นบาท 4,314.95 ลา้นบาท และ 4,434.33 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 ปี 2559 
และปี 2560 ตามล าดบัซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.63 ร้อยละ 73.13 และร้อยละ 74.45 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2558 ปี 2559 และปี 
2560 ตามล าดบั โดยถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีสดัส่วนสูงท่ีสุดของสินทรัพยท์ั้งหมด  

โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา(สุทธิ) 

ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีมีไวเ้พ่ือรอการพฒันาเป็นโครงการในอนาคต ซ่ึงแสดงในราคาทุน หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของมูลค่าโครงการ โครงการ
อสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันาเท่ากบั 738.12 ลา้นบาท 949.49 ลา้นบาท และ 893.18 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 – 2560 ตามล าดบั โครงการ
อสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา ประกอบดว้ยรายการต่างๆ ดงัตารางต่อไปน้ี 

โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 
โครงการเดอะริช พระราม2 โซน B-F 493.81 493.81 495.22 
ท่ีดินโครงการแบงคค์อก เฟ’ลิซสาทร-ตากสิน 1-2 183.95 183.95 183.97 
ท่ีดินโครงการแบงคค์อก ฮอไรซอน ติวานนท2์ 25.22 25.22 25.22 
ท่ีดินบริเวณ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 35.14 35.14 35.14 
ที่ดินโครงการแบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ รามค าแหง  - 211.37 - 
ชาโตว์ อินทาวน์ ดีลักซ์ พระราม 8 - - 153.63 
โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา – สุทธิ 738.12 949.49 893.18 

ในปี 2559 มีการจดัประเภทท่ีดินของโครงการแบงคค์อก ฮอไรซอน ไลท ์รามค าแหง ซ่ึงเป็นโครงการท่ียงัไม่น าไปพฒันาเป็นโครงการ
ในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงเดิมเคยจดัประเภทเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา  

ในปี 2560 มีการขายท่ีดินของโครงการแบงคค์อก ฮอไรซอน ไลท์ รามค าแหง ให้กบับุคคลภายนอก โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ใน
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 นอกจากน้ี ยงัมีการจดัประเภทท่ีดินของโครงการท่ียงัไม่น าไปพฒันาเป็นโครงการในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงเดิมเคยจดั
ประเภทเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา ไดแ้ก่ ท่ีดินโครงการชาโตว ์อินทาวน์ ดีลกัซ์ พระราม 8 

 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน(สุทธิ) 



 

 

    Page 71 of 147 

นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์                                นายวเิชียร  แพทยานนัท์  

ไดแ้ก่ อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้ง
สองอยา่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มบริษทั โดยมีมูลค่าทางบญัชี ณ ส้ินปี 2558– 2560 เท่ากบั 2.45 ลา้นบาท 2.45 ลา้นบาท 
และ 13.46 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นอตัราร้อยละของสินทรัพยร์วมเท่ากบั ร้อยละ 0.04, ร้อยละ 0.04 
และร้อยละ 0.23 ตามล าดบั โดยอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน 11.01 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจดั
ประเภทท่ีดินรอบอาคารสโมสร โครงการ The Rich พระราม 2 จากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ใน
เดือน กนัยายน 2560 มูลค่า 12.69 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ประเมินวา่ท่ีดินแปลงดงักล่าวยงัไม่มีวตัถุประสงคใ์นการใช้งานท่ี
ชดัเจน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทท่ีดินส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งของซุ้มประตูโครงการ The Rich พระราม 2 เป็นอสังหาริมทรัพย์
ระหวา่งพฒันาเป็นมูลค่า 0.27 ลา้นบาท และ อสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 1.41 ลา้นบาท 

 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เท่ากบั 209.32 ลา้นบาท 193.20 ลา้นบาท และ 143.30 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 – 2560 ตามล าดบั ซ่ึงคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.42 ร้อยละ 3.27 และร้อยละ 2.41 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2558– 2560 ตามล าดับ โดยในปี 2560 มีการตั้ง
ประมาณการดอ้ยค่าของอาคารสโมสร โครงการ The Rich พระราม 2 ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่า 12.69 ลา้นบาท 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ประเมินวา่ท่ีดินแปลงดงักล่าวยงัไม่มีวตัถุประสงคใ์นการใชง้านท่ีชดัเจน จึงจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 เร่ืองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ 
หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 21.16 21.04 6.84 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 52.09 58.48 57.25 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 85.00 79.23 49.70 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5.84 5.09 4.51 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 29.37 26.03 22.50 
ยานพาหนะ 3.38 3.33 2.30 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 12.48 - 0.20 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 209.32 193.20 143.30 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของกลุ่มบริษทัเท่ากับ 4,651.87 ลา้นบาท 4,267.95 ลา้นบาท และ 4,195.00 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 – 2560 ตามล าดับ 
ประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยสัดส่วนรายการหน้ีสินท่ีมากท่ีสุด คือเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 70 ของหน้ีสินรวม ซ่ึงเป็นวงเงินสินเช่ือเพ่ือการพฒันาโครงการซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั  

รายละเอียดของรายการหลกัในหน้ีสินและรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ในระหวา่งปี 2558 – 2560 

เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

ประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เช่น ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการและกิจการภายในกลุ่มบริษทัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจะคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 11.76-14.70 ของหน้ีสินรวม ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมายอดเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน
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อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของโครงการต่างๆ ท าใหมี้ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนในการพฒันาโครงการเพ่ิมมากข้ึน
ทุกปี แต่ยงัคงสดัส่วนในระดบัท่ีกล่าวขา้งตน้  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้ค่าวสัดุและค่าแรงงานก่อสร้าง และเจา้หน้ีอ่ืน เช่น เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตาม
สญัญาก่อสร้าง ดอกเบ้ียคา้งจ่าย และเงินรับล่วงหนา้ เป็นตน้ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเท่ากบั 521.08 ลา้นบาท 326.49 ลา้นบาท และ 
271.41 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 – 2560 ตามล าดบั 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ไดแ้ก่ เงินจอง เงินท าสญัญา และเงินดาวน์ ซ่ึงเรียกเก็บจากลูกคา้ก่อนท่ีโครงการจะแลว้เสร็จ ซ่ึงจะถูกรับรู้เป็น
รายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ จ านวนเงินรับล่วงหนา้ในแต่ละปีจะเป็นผลจากจ านวนโครงการท่ีมีการเปิดขายในปีนั้น ถา้มีจ านวนมาก 
และเป็นโครงการท่ียงัก่อสร้างไม่เสร็จในปีนั้นๆ เงินรับล่วงหน้าก็จะมีจ านวนมาก แต่หากมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลูกคา้ เงินรับ
ล่วงหนา้ของยนิูตท่ีโอนกรรมสิทธ์ิก็จะลดลง ไปรับรู้เป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

เป็นเงินกูย้ืมจากกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุน้ใหญ่รายหน่ึงของบริษทัฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ในการด าเนินงานปกติของกลุ่มบริษทั  โดยหากมีการช าระคืนภายใน 1 ปี จะไม่มีการคิดอตัราดอกเบ้ียและไม่ตอ้งมีหลกัประกนั โดยไม่
มียอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่  ณ ส้ินปี 2558, 2559 และ 2560 โดยมีการเคล่ือนไหวในแต่ละงวด ดงัต่อไปน้ี 

การเคล่ือนไหวของเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 
หน่วย : ล้านบาท 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 81.07 - - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - 209.64 
ช าระคืน (81.07) - (209.64) 
ยอดคงเหลือ ณ ส้ินงวด - - - 

อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัมีนโยบายลดการใชแ้หล่งเงินทุนจากกรรมการให้เหลือนอ้ยท่ีสุดและเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้นจะเห็นไดส้ัดส่วนเงิน
กูย้ืมดงักล่าวต่อหน้ีสินรวมมีแนวโนม้ลดลง โดยหากบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯจะมีช่องทางในการระดม
ทุนเพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีหลากหลายข้ึน ซ่ึงจะท าใหก้ารพ่ึงพิงแหล่งเงินกูย้มืจากกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้นอ้ยลง  

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เป็นเงินกูย้ืมเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพ่ือใชใ้นการด าเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
โดย ณ ส้ินปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) เท่ากบั 
2,954.91 ลา้นบาท 2,252.29 ลา้นบาท และ 2,341.49 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.52 ร้อยละ 52.77 และร้อยละ 55.82 
ของหน้ีสินรวม รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี     

      ราคาตามบญัชีตน้ปี  1,805,773 990,364 1,298,321 
      รับโอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 247,248 1,835,778 715,721 
      หัก  ช าระคืนระหวา่งงวด (1,062,657) (1,527,821) (1,037,741) 
      ราคาตามบญัชีส้ินปี 990,364 1,298,321 976,301 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
      ราคาตามบญัชีตน้ปี  1,258,352 1,964,546 953,961 
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      เงินกูย้มืเพิ่มข้ึน 946,347 815,665 1,122,364 
      โอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (247,248) (1,835,778) (715,721) 
      ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื (7,153) (3,214) (6,403) 
      ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุ้นกู ้ 14,248 12,742 10,990 
      ราคาตามบญัชีส้ินปี 1,964,546 953,961 1,365,191 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนตามจ านวนโครงการท่ีพฒันา อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง เพราะจะมีการทยอยเบิกจ่ายค่าก่อสร้างแต่
ละโครงการ  
 

หุ้นกู้ 

ระหว่างปี 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวน 400,000 หน่วย คิดเป็น
มูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 400 ลา้นบาท โดยหุ้นกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู ้โดยช าระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน  ซ่ึง
บริษทัไดอ้อกหุน้กูใ้นเดือนสิงหาคม 2559 และจะครบก าหนดในเดือน สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
นอกจากน้ีในปี 2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวน 479,100 หน่วย คิดเป็น
มูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 479.10 ลา้นบาท โดยหุ้นกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน  ซ่ึงบริษทัไดอ้อก
หุน้กูใ้นเดือน มิถุนายน 2560 และจะครบก าหนดในเดือน มิถุนายน 2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2558 -2560 เท่ากับ 1,476.22  ลา้นบาท 1,632.43 ลา้นบาท และ 1,760.79 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 24.09 ร้อยละ 27.67 และร้อยละ 27.41 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมงวดนั้นๆตามล าดบั 

การเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหลกัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในก าไรสะสมซ่ึงเพ่ิมข้ึนมาโดยตลอดทุกงวดตามการเติบโต
ของก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีบันทึกเป็นส่วนของก าไรสะสม โดย ณ ส้ินปี 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 7.86 และ 
ส าหรับ ณ ส้ินปี 2559 ของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 10.58 โดยเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรสะสมเช่นเดียวกนั 

ส าหรับองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดแ้ก่ ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
บริษทัฯ เขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของ PPP SMP และ TSN เม่ือปี 2550 จากผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ ในราคาท่ีต ่ากวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิทางบญัชีของบริษทัเหล่านั้น ท าให้มีการบนัทึกส่วนต ่ากวา่ทุนจ านวน 23.64 ลา้นบาท มา
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา 
 
สภาพคล่อง 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด าเนินงาน (26.32) (40.54) 94.95 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน (11.19) (12.64) (58.35) 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 381.24 (244.32) (13.52) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 343.73 (297.50) 23.08 

กระแสเงินสดใชไ้ปในการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป)จากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2558 – 2560 เท่ากบั (26.32) ลา้นบาท (40.54) ลา้นบาท และ 94.95 
ลา้นบาท ตามล าดบั กระแสเงินสดจากการด าเนินงานประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ ส่วนท่ีใชไ้ป ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนในการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ส่วนท่ีไดม้า ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยใ์นปีนั้น ๆ  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
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กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2558 -2560 มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 11.19 ลา้นบาท 12.64 ลา้นบาท 
และ 58.35 ลา้นบาท ตามล าดบั  ส่วนใหญ่เป็นการใชไ้ปเพ่ือซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เช่น ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึง
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 2558 -2560 เท่ากบั 381.24 ลา้นบาท (244.32) ลา้นบาท และ (13.52) ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เป็นกระแสเงินสดจากการกูย้ืมและการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนหลกั
ของกลุ่มบริษทัเพ่ือน ามาใชด้ าเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ในปี 2558 -2560 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัอยู่ท่ีร้อยละ 0.79 ร้อยละ 2.60 และ 2.14 ตามล าดับ โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบัร้อยละ 22.12 ร้อยละ 77.62 และร้อยละ 75.27 ตามล าดบั การท่ีปี 2558 อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ปีอ่ืน เป็นผลมาจากก าไรสุทธิทของปี 2558 ต ่า
กวา่ของปีอ่ืน อนัเน่ืองมาจากมีโครงการระหวา่งพฒันาเกิดความล่าชา้ในการก่อสร้าง ไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้
ได ้ท าใหไ้ม่สามารถรับรู้รายไดจ้ากการขายได ้ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 – 2560 เท่ากบั 2.32 เท่า 1.56 เท่า และ 1.96 เท่า  อตัราส่วนสภาพคล่องของปี 2558 สูงกวา่ของปีอ่ืน 
เน่ืองจากในปีดงักล่าวมีหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจากปีก่อนหนา้เท่ากบั 867.04 ลา้นบาท เป็นการลดลงของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปีเท่ากบั 815.41 ลา้นบาท  

โครงสร้างเงนิทุน 

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทัพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงเท่ากบั 3.15 เท่า 2.61 เท่า และ 2.38 เท่า ณ ส้ินปี 
2558 -2560 ตามล าดบั โดยส าหรับปี 2558 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากในเดือนธนัวาคม 2558 บริษทั
ไดอ้อกหุน้กูจ้  านวน 492.50 ลา้นบาท ขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ เพ่ือเป็นเงินทุนหนุมเวยีนในกิจการ เพ่ือช าระ
หน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน เพ่ือคืนเงินกูจ้ากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหบ้ริษทัมีภาระหน้ีเพ่ิมข้ึน 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ (The Responsibility for the 

Financial Reporting of the Board of Directors) 

งบการเงินรวมของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัไดจ้ดัท า
ข้ึนภายใตน้โยบายของคณะกรรมการ ซ่ึงก าหนดให้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้ าข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลอยา่งรอบคอบและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้สะทอ้นฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทัและบริษทัย่อย 
และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้และด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการก ากบัดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์น เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมี
เหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 (นายวเิชียร  แพทยานนัท)์ 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (Auditor’s Report and Financial Statements) 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเ งินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเ งินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นน้ี  ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกรรมการรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่กรรมการมี
ความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การ
ตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
กิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
อยา่งไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม
กิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเดน็ที่มีนยัส าคญั
ท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความ
เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ี ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั 
(มหาชน) 

         

งบแสดงฐานะการเงิน          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                   
           

     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ  
    พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

  หมายเหตุ  บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
           

สินทรัพย์          

           

สินทรัพย์หมุนเวียน          

           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  92,847,251  60,201,142  14,307,066  30,622,943 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8, 31  35,961,066  25,642,151  5,494,191  6,933,146 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับ          

 
จากบริษทัยอ่ย 31  -  -  719,258,272  401,749,856 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการ
พฒันา - สุทธิ 

9, 10  4,434,325,767  4,314,946,328  1,845,585,262  2,125,103,282 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 11  15,269,908  108,558,350  248,567  47,300,762 
           

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   4,578,403,992  4,509,347,971  2,584,893,358  2,611,709,989 
           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

           

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้า
ประกนั 

10  5,206,176  8,580,962  1,532,662  1,522,000 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 12  46,140,968  -  46,140,968  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13  -  -  112,943,400  112,943,400 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 10, 14  13,459,861  2,450,671  11,009,190  - 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา - 
สุทธิ 

10, 15  893,177,977  949,489,188  742,807,328  952,737,864 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 10, 16  13,499,999  14,166,666  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10, 17  143,303,765  193,195,168  7,189,623  47,912,165 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18  10,248,044  4,972,497  537,146  744,952 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 
สุทธิ 

19  95,666,428  75,539,551  28,332,808  27,260,810 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 20, 31  156,686,219  142,640,689  44,707,731  36,303,425 
           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   1,377,389,437  1,391,035,392  995,200,856  1,179,424,616 
           

รวมสินทรัพย์   5,955,793,429  5,900,383,363  3,580,094,214  3,791,134,605 
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)           

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                   
           

     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ  
    พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

  
หมาย
เหตุ 

 บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

           

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ          

           

หนี้สินหมุนเวียน          

           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก          

 
สถาบนัการเงิน บริษทัอ่ืนและบุคคลอ่ืน 22  581,477,077  628,780,897  302,508,246  283,838,152 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
21, 
31 

 271,408,244  326,494,370  110,319,680  172,797,538 

ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ   34,691,802  37,610,583  8,165,209  8,355,386 
เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด          

 ช าระภายในหน่ึงปี 22  1,372,936,120  1,786,376,124  615,578,060  1,264,990,485 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   11,079,128  13,545,817  9,851,115  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23  64,290,136  106,781,881  5,574,165  6,107,871 
           

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   2,335,882,507  2,899,589,672  1,051,996,475  1,736,089,432 
           

หนี้สินไม่หมุนเวียน          

           

เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้ 22  1,833,056,449  1,345,245,777  1,172,447,994  782,254,310 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24  19,614,644  19,029,801  10,221,279  7,579,462 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   6,446,094  4,083,176  1,711,527  - 
           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน   1,859,117,187  1,368,358,754  1,184,380,800  789,833,772 
           

รวมหนี้สิน   4,194,999,694  4,267,948,426  2,236,377,275  2,525,923,204 
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั 
(มหาชน)  

         

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                   
           

     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ  
    พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

  หมายเหตุ  บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
           

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)          

           

ส่วนของเจ้าของ          

           

ทุนเรือนหุน้ 25         

 ทุนจดทะเบียน          

    หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้           

       มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
1,000,000,00

0 
 1,000,000,00

0 
 1,000,000,00

0 
 1,000,000,00

0 
           

 ทุนท่ีออกและช าระเตม็มลูค่าแลว้          

    หุน้สามญั 750 ลา้นหุน้           

       มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   750,000,000  750,000,000  750,000,000  750,000,000 
ก าไรสะสม          

 จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 26  28,600,214  24,606,743  28,600,214  24,606,743 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   
1,005,791,75

0 
 881,465,550  565,077,598  490,604,658 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   (23,598,229)  (23,637,356)  39,127  - 
           

รวมส่วนของเจ้าของ   
1,760,793,73

5 
 1,632,434,93

7 
 1,343,716,93

9 
 1,265,211,40

1 
           

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ   
5,955,793,42

9 
 5,900,383,36

3 
 3,580,094,21

4 
 3,791,134,60

5 
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)         

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559                 
                  

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558 

   หมายเหตุ  บาท 
 

บาท  บาท 
 

บาท 
            

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์   2,090,746,279  1,419,303,316  929,841,245  410,717,561 

ตน้ทุนขาย 27  (1,211,515,590)  (860,973,304)  (566,928,710)  (233,788,488) 
            
ก าไรขั้นต้น   879,230,689  558,330,012  362,912,535  176,929,073 

รายไดเ้งินปันผล 29  -  -  60,000,000  120,000,000 

รายไดอ่ื้น 25  42,309,754  6,031,226  39,541,141  17,791,712 
            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย   921,540,443  564,361,238  462,453,676  314,720,785 
            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 27  (248,581,608)  (176,397,474)  (96,798,559)  (71,309,116) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27  (233,129,506)  (167,634,067)  (140,493,420)  (75,472,113) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27  (25,121,391)  -  -  - 
            
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน          

 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   414,707,938  220,329,697  225,161,697  167,939,556 

ตน้ทุนทางการเงิน   (209,627,316)  (136,101,675)  (130,570,897)  (88,409,171) 
            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   205,080,622  84,228,022  94,590,800  79,530,385 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 26  (48,870,189)  (37,096,454)  (7,633,677)  8,165,163 
            
ก าไรสุทธิส าหรับปี   156,210,433  47,131,568  86,957,123  87,695,548 

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่          
            
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี   -  -  -  - 
            
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   156,210,433  47,131,568  86,957,123  87,695,548 

            

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 28  0.21  0.06  0.12  0.12 
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     งบการเงินรวม  (บาท)  
     ส่วนของเจ้าของ   องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

 
 

       ก าไรสะสม   
  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
 

 

    ทุนจดทะเบียน  
   

 

ส่วนต ่ากว่าทุน 
 

การเปลีย่นแปลง 
  

    ที่ออกและช าระ  จัดสรร - ทุนส ารอง 
   

จากการรวมธุรกจิ 
 

ในมูลค่ายุติธรรมของ 
 

รวมส่วนของ 
   หมายเหตุ   เต็มมูลค่าแล้ว  ตามกฎหมาย 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 
ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

 
เจ้าของ 

               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560   750,000,000  24,606,743  881,465,550  (23,637,356)  -  1,632,434,937 

ส ารองตามกฎหมาย 26 
 

-  3,993,471  (3,993,471)  -  -  - 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  128,319,671  -  39,127  128,358,798 
               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   750,000,000  28,600,214  1,005,791,750  (23,637,356)  39,127  1,760,793,735 
               
               

     งบการเงินรวม  (บาท)  
     ส่วนของเจ้าของ   องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

 
 

       ก าไรสะสม   
  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
 

 

    ทุนจดทะเบียน  
   

 

ส่วนต ่ากว่าทุน 
 

การเปลีย่นแปลง 
  

    ที่ออกและช าระ  จัดสรร - ทุนส ารอง 
   

จากการรวมธุรกจิ 
 

ในมูลค่ายุติธรรมของ 
 

รวมส่วนของ 
   หมายเหตุ   เต็มมูลค่าแล้ว  ตามกฎหมาย 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 
ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

 
เจ้าของ 

               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559   750,000,000  20,258,887  729,602,973  (23,637,356)  -  1,476,224,504 

ส ารองตามกฎหมาย 26 
 

-  4,347,856  (4,347,856)  -  -  - 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  156,210,433  -  -  156,210,433 
               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   750,000,000  24,606,743  881,465,550  (23,637,356)  -  1,632,434,937 



 

 

    Page 84 of 147 

นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์                                นายวเิชียร  แพทยานนัท์  

    งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท) 
      ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 
 

    ทุนจดทะเบียน      การเปลีย่นแปลง 
 

 

    ที่ออกและช าระ  จัดสรร - ทุนส ารอง    ในมูลค่ายุติธรรมของ  รวมส่วนของ 
   หมายเหตุ   เต็มมูลค่าแล้ว  ตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  เงินลงทุนเผื่อขาย 

 
เจ้าของ 

             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560   750,000,000  24,606,743  490,604,658  -  1,265,211,401 
ส ารองตามกฎหมาย 26 

 
- 

 
3,993,471 

 
(3,993,471) 

 
- 

 
- 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
  

-  -  78,466,411  39,127  78,505,538 
             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   750,000,000  28,600,214  565,077,598  39,127  1,343,716,939 
             

             

    งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท) 
      ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   

    ทุนจดทะเบียน      การเปลีย่นแปลง   

    ที่ออกและช าระ  จัดสรร - ทุนส ารอง    ในมูลค่ายุติธรรมของ  รวมส่วนของ 
   หมายเหตุ   เต็มมูลค่าแล้ว  ตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  เงินลงทุนเผื่อขาย  เจ้าของ 
             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559   750,000,000  20,258,887  407,995,391  -  1,178,254,278 
ส ารองตามกฎหมาย 26 

 
- 

 
4,347,856 

 
(4,347,856) 

 
- 

 
- 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  86,957,123  -  86,957,123 
             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   750,000,000  24,606,743  490,604,658  -  1,265,211,401 
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
        

งบกระแสเงินสด  
 

 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                                      
 

 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกจิการ      
 

 

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559      

หมายเหตุ 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  
        

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
 

144,767,114  205,080,622  101,343,767  94,590,800 
รายการปรับปรุง 

 
 

        

 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  

 
21,892,895  26,670,361  2,605,294  3,800,124 

 (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  
 

(172,459)  155,739  (82,805)  6,377 

 ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย (กลบัรายการ)  
 

6,024,669  391,143  (140,928)  (10,094) 

 ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการ 29  -  52,465,663  -  52,465,663 

 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- สโมสรโครงการบา้น
เด่ียว 

17, 29 
 26,215,491  -  26,215,491  - 

 ค่าใชจ่้าย(กลบัรายการ)ประมาณการหน้ีสิน  
 

(15,634,081)  69,450,304  1,425,097  1,163,574 

 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  
 

2,684,988  2,604,498  888,048  950,912 

 รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญา  
 

(15,702,682)  (14,741,976)  (8,792,405)  (6,201,977) 

 ดอกเบ้ียรับ 
 

27  (511,776)  (517,304)  (43,985,512)  (26,662,337) 

 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

(121,656)  -  -  - 

 เงินปันผลรับ 
 

13, 31  -  -  -  (60,000,000) 

 ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย  
 

169,279,355  193,966,249  111,585,626  118,727,602 

 ตน้ทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้ืม  
 

29,111,538  15,661,067  20,251,804  11,843,295 
              

 

    
 

 
367,833,396  551,186,366  211,313,477  190,673,939 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน  
        

 
 - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

 
(10,007,226)  5,277,076  1,750,644  3,271,685 

  - โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา  
 

9,478,628  183,154,572  523,837,511  183,057,201 

  - โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา  
 

(50,280)  (211,369,906)  (63,108)  (211,405,979) 

  - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  
 

77,807,059  660,514  44,210,222  1,999,311 

  - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

(5,294,816)  (2,116,661)  (5,421,405)  (106,099) 

  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
 

(34,221,210)  (164,104,369)  (48,818,717)  (108,104,093) 

  - ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  
 

(2,918,781)  (6,999,438)  (190,177)  - 

  - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  
 

(22,457,804)  (32,902,666)  (247,275)  538,716 
              

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  
 

380,168,966  322,785,488  726,371,172  59,924,681 

 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน  
 

(244,772,738)  (303,315,571)  (147,595,722)  (189,068,017) 

 จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
 

(41,150,936)  (60,008,485)  (12,354,252)  (9,584,216) 

 รับคืนภาษีเงินได ้
 

 
 

706,000  -  -  - 
              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน  
 

94,951,292  (40,538,568)  566,421,198  (138,727,552) 
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)   
        

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                                      
 

 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกจิการ      
 

 

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559      

หมาย
เหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน  
        

ดอกเบ้ียรับ 
 

 
 

161,126  517,304  36,194,060  18,582,573 

เงินปันผลรับ 
 

13, 31  -  -  -  60,000,000 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) 

 
 

3,374,786  (1,891,272)  (10,662)  (1,000,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - สุทธิ  
 

-  -  (310,067,614)  (168,815,433) 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัอ่ืนลดลง   
 

-  3,250,000  -  1,500,000 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนเผือ่ขาย  
 

(46,053,098)  -  (46,053,098)  - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

(9,954,257)  (10,273,779)  (680,211)  (718,094) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

(6,243,031)  (4,238,112)  -  (359,039) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  
 

369,377  -  102,000  - 
              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  
 

(58,345,097)  (12,635,859)  (320,515,525)  (90,809,993) 
              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน  
        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน บริษทัอ่ืน  
        

 
และบุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ  

 
(60,927,100)  81,867,250  (625,895)  86,422,313 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  22  1,122,363,506  815,665,395  317,055,456  230,112,575 

เงินสดรับจากหุน้กู ้
 

22  479,100,000  400,000,000  479,100,000  400,000,000 

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22  (1,037,741,563)  (1,527,821,094)  (563,372,964)  (766,796,081) 

ช าระคืนหุน้กู ้ 22  (492,500,000)  -  (492,500,000)  - 

เงินสดจ่ายส าหรับค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 22  (6,402,113)  (3,213,544)  (3,268,750)  (713,350) 

เงินสดจ่ายส าหรับค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 22  (15,379,110)  (10,700,000)  (15,379,110)  (10,700,000) 

เงินสดรับจากการท าสัญญาขายและเช่าคืน  
 

-  4,910,385  -  - 

จ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
 

(2,036,942)  (5,033,851)  -  (100,279) 
              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน  
 

(13,523,322)  (244,325,459)  (278,991,263)  (61,774,822) 
 

    
 

        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ  
 

23,082,873  (297,499,886)  (33,085,590)  (291,312,367) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม  
 

(33,737,262)  263,762,624  30,622,943  321,935,310 
              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 

(10,654,389)  (33,737,262)  (2,462,647)  30,622,943 
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)   
        

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
 

 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                   
     

 
        

     
 

 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     

 
 

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 
     

หมายเหตุ 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
     

 
        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมรายการต่อไปนี้เพือ่วัตถุประสงค์ของงบกระแส
เงินสด       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  92,847,251  60,201,142  14,307,066  30,622,943 

เงินเบิกเกินบญัชี 
 

22  (103,501,640)  (93,938,404)  (16,769,713)  - 

 

    
 

        

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

(10,654,389)  (33,737,262)  (2,462,647)  30,622,943 

 

    
 

        

รายการที่ไม่กระทบเงินสด:  
        

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

84,316  107,806  82,925  - 

โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  17  12,687,654  -  12,687,654  - 

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็น  
 

       

 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการ
พฒันา 

14 
 266,129  -  266,129  - 

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็น  
        

 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 14  1,412,335  -  1,412,335  - 

โอนโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา  
 

       

 

เป็นโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่าง
การพฒันา 

 
 

211,405,979  -  211,405,979  - 

โอนโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา  
 

       

 

เป็นโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการ
พฒันา 

 
 

150,454,920  -  -  - 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได ้
จดทะเบียนไวท่ี้ เลขท่ี 909/1 ชั้น 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย รับจา้งก่อสร้าง ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน  

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีส าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจัดท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
ไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซอ้น หรือขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั  ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการปรับปรุงการตีความ 

กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 

กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1มกราคม พ.ศ. 2560มาถือ
ปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการจัดท างบการเงินรวม 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ  านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม
นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวธีิซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียใน
ส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดวา่
จะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มลูค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุ
ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการ
รวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวม
ธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึก
การจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการจัดท างบการเงินรวม(ต่อ) 

บริษัทย่อย(ต่อ) 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี
ซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อ 
ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่า
มลูค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ตน้ทุนจะมีการปรับ
เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า 
และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

2.5 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดย
ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

2.6 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและการขาย
ในการด าเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันาคือ ท่ีดินท่ีมีไวเ้พ่ือรอการพฒันาในอนาคต โครงการ
อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา แสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ มลูค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บ คือ ราคาขายโดยประมาณหักดว้ยต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในการขาย และโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา
แสดงในราคาทุน หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของมลูค่าโครงการ  
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2.6 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา(ต่อ) 

ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ ราคาทุนประกอบดว้ย
ตน้ทุนจากการไดม้าซ่ึงท่ีดิน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนการก่อสร้างโครงการและระบบสาธารณูปโภค และตน้ทุน
การกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใชใ้นโครงการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันา
ส าเร็จ และโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันาประกอบด้วยต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา 
ค่าใชจ่้ายในการพฒันา และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาเป็นตน้ทุนขายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  

2.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 

กลุ่มกิจการจดัประเภทท่ีดินท่ีถือไวภ้ายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเม่ืออสังหาริมทรัพย ์
นั้นเป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการและ 
ตน้ทุนการกูย้มื ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้น
จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีมีการซ้ือหรือ 
การก่อสร้างและจะหยุดพกัทันทีเม่ือสินทรัพยน์ั้ นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคัญ หรือระหว่างท่ีการด าเนินการพฒันา
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ 
การขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอ่ืน ๆ จะค านวณตามวิธีเส้นตรง และรับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุน เพ่ือท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการ 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทั้ งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
จะตดัมลูค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
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2.8 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของสโมสรของโครงการท่ีดินพร้อมอาคาร อาคาร
ส านักงานและโรงงาน และส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และ
ยานพาหนะ สโมสรประกอบดว้ยอาคาร สระน ้ าและศูนยกี์ฬา ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนและหักดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตน้ทุน
เร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและต้นทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่า 
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาอ่ืน ๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาทุน แต่ละชนิดตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20ปี 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองจกัร 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน ์
ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ 
คืนทนัที (หมายเหตุขอ้ 2.12) 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไร 
หรือขาดทุน 
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2.9 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิการเช่าค านวนจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายสัุญญาเช่า 30 ปี ค่าตดัจ าหน่ายจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ 
การด าเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการ
ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี 

2.11 การต้ังต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

ต้นทุนการกู้ยืมท่ีใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได ้
ตามประสงค์ไดบ้นัทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียจากเงินกู้ยืมทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาว อตัราท่ีใชค้  านวณตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูย้ืมใน
ระหวา่งปี ในกรณีท่ีเงินกูย้มืเกิดข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือซ้ือ ก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์จ านวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยจ์ะเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงในระหว่างปีของเงินกูย้ืมนั้นหักดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูย้ืมดงักล่าว 
ไปลงทุนเป็นการชัว่คราว ในกรณีท่ีเงินกูย้ืมเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปแต่ไดน้ ามาเพ่ือซ้ือ ก่อสร้าง หรือผลิตสินทรัพย ์จ านวน
ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ตอ้งค านวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพยน์ั้น ดว้ยอตัราการตั้ งข้ึน 
เป็นทุน อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน คือ อตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ในระหวา่งปี จ  านวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะตอ้งไม่เกินตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริง 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า 
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหวา่งมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมลูค่าจากการใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความ
เป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

2.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ
ตามล าดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อย ด าเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี  
ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษี 
แก่หน่วยงานจดัเก็บ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา
ตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินอย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรก
ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ 
น าจ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียก
เก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงตั้ งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัดว้ย 
ยอดสุทธิ 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

2.14 สัญญาเช่าระยะยาว 

กรณีท่ีกลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า)  
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากวา่  

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

กลุ่มกิจการไดท้  าสัญญาขายและเช่าเคร่ืองจกัรกลบัคืนซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนเกินจากราคาขายท่ีสูงกวา่
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่ไดถู้กรับรู้เป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่กลุ่มกิจการบนัทึกรับรู้เป้นรายไดร้อตดับญัชีซ่ึงแสดงสุทธิ
ภายใหท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์และทยอยตดัส่วนเกินดงักล่าวตลอดอายสัุญญาเช่า 

กรณีท่ีกลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ 
รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอัตราผลตอบแทนคงท่ี 
ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจาก
รายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 
ตัดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 
กลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2.15 เงินกู้ยืม 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมลูค่าใน
เวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมลูค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื  

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ไดเ้งินกู้มาจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 
จะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ และ
โครงการสมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีกลุ่มกิจการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนท่ีแยกต่างหาก โดยกลุ่ม
กิจการไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเพ่ิมเติมจากท่ีไดส้มทบไวแ้ล้ว  
หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายช าระภาระผกูพนัจากการให้บริการของพนกังานทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 
ส่วนโครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะก าหนดจ านวน
ผลประโยชน์ ท่ีพนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการท างาน 
และค่าตอบแทน เป็นตน้ 

2.16.1 โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

กลุ่มกิจการจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลงัการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยและของประเทศท่ีกลุ่มกิจการมีการด าเนินงานอยู่ หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานค านวณ
โดยผูเ้ช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ยเทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial 
Technique) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตและค านวณ 
คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตรา 
การลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอ่ืน ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของ
เจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

2.16.2 โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มกิจการจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

2.17 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะส่งผลใหก้ลุ่มกิจการตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อ
จ่ายช าระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทุกประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระ 
ภาระผกูพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมลูค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

2.18 การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหอ้งชุดในอาคารชุดรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  

เงินค่างวดท่ีช าระตามสัญญาจะแสดงไวเ้ป็น “เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีไดรั้บจากการขายและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการโดย
เป็นจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนไปยงัผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้ในปีเดียวกับ 
ท่ีการใหบ้ริการเสร็จส้ินลง 

รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหก้บัผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญารับรู้เม่ือเกิดสิทธิตามขอ้สัญญาหรือขอ้กฎหมายท่ีกลุ่มกิจการมีสิทธิในการท่ีจะยึดเงินมดัจ าและ
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและ
ค านึงถึงจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 

2.19 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน  
การด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีท  าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียง 
ดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบาย 
ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน
ด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเส่ียง 
จะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือครอบคลุมความเส่ียง
อยา่งเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการใหสิ้นเช่ือ และใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและใชก้ารลงทุน
โดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก 
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใช้อนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียตอ้งได้รับอนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ท ารายการ  
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยท่ี์ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบ้ียอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีการท าสัญญา 
เงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน แบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มกิจการไม่ไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีนยัส าคญั 

3.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินจนท าใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 

กลุ่มกิจการไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือท่ีมีนัยส าคัญ และกลุ่มกิจการได้ฝากเงินสดไว้กับ 
สถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ ส่วนความเส่ียงจากการกระจุกตัวของการให้สินเช่ือท่ีเป็นผลจากลูกหน้ีการคา้มีน้อย 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีลูกคา้จ านวนมากรายและจากหลากหลายธุรกิจ ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี ท  าให้ฝ่ายบริหารเช่ือว่าไม่มี
ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือเพ่ิมเติมเกินกว่าจ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับหน้ีท่ีเรียกเก็บไม่ไดไ้วแ้ลว้ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
จ านวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ 
ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวยความสะดวกในการกู้ยืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้ 
อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการ
รักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาได ้เน่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการ 
มีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้ 
 

3.1.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  
 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
นอกจากน้ีการเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 และเงินกูย้ืมแสดง
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 22 
 

  งบการเงนิรวม 

  ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

  พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2559 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2559 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2559 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2559 
พนับาท 

สินทรัพย์         

   เงินลงทุนเผื่อขาย         
      (หมายเหตุขอ้ 12) 46,141 - - - - - 46,141 - 

สินทรัพย์รวม 46,141 - - - - - 46,141 - 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
นอกจากน้ีการเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 และเงินกูย้ืมแสดง
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 22 (ต่อ) 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

  พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2559 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2559 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2559 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2559 
พนับาท 

สินทรัพย์         
   เงินลงทุนเผื่อขาย         
      (หมายเหตุขอ้ 12) 46,141 - - - - - 46,141 - 

สินทรัพย์รวม 46,141 - - - - - 46,141 - 

 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดับท่ี 1 
 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้ าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัท่ีอา้งอิงจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ  (“NAV”) ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหารจดัการ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดับท่ี 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า
ซ่ึงใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดบั 2 
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดับท่ี 3 
 
ถา้ขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูท่ีสังเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหวา่งปี 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมติฐาน 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

(ก) ประมาณการการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์
รอการพฒันา  

กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการระหว่างพฒันา และโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา  
เม่ือพบวา่มลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งเป็นสาระส าคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมลูค่าของ
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาและโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา เท่ากบัมูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตามความมีสาระส าคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าวข้ึนกับดุลยพินิจของ 
ฝ่ายบริหาร 

(ข) ประมาณการต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวนตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและอาคารชุด กลุ่มกิจการตอ้งประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในการ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงท่ีดิน, ค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดิน, 
ตน้ทุนการก่อสร้างโครงการและระบบสาธารณูปโภค และตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการ
ตน้ทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ หรือ 
เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุน้ 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน  



 

 

    Page 103 of 147 

นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์                                นายวเิชียร  แพทยานนัท์  

6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน หมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการ 
จดัสรรทรัพยากร และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ขาย ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ธุรกจิให้เช่าอาคารส านักงาน การตัดรายการบัญชีระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,525,234 2,090,746 - - - - - - 1,525,234 2,090,746 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 448,075 401,193 29,391 29,725 (477,466) (430,918) - - 
ดอกเบ้ียรับ 45,536 28,244 16 67 2 1 (45,042) (27,795) 512 517 
เงินปันผลรับ - 60,000 - - - - - (60,000) - - 

รายไดอ่ื้น 135,726 25,383 15,111 15,276 - 1 (976) 1,133 149,861 41,793 

รวมรายได ้ 1,706,496 2,204,373 463,202 416,536 29,393 29,727 (523,484) (517,580) 1,675,607 2,133,056 
           

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน           

   ตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 154,454 287,472 78,601 (46,973) 13,506 13,983 (101,794) (49,402) 144,767 205,080 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้(หมายเหตุขอ้ 28)         (18,127) (48,870) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี         126,640 156,210 



 

 

    Page 104 of 147 

นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์                                นายวเิชียร  แพทยานนัท์  

6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ธุรกจิให้เช่าอาคารส านักงาน การตัดรายการบัญชีระหว่างกนั งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 6,551,046 6,204,732 595,023 514,604 183,505 166,491 (1,373,781) (985,444) 5,955,793 5,900,383 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 

สินทรัพยท์ั้งส้ินตาม           
   งบการเงินรวม 6,551,046 6,204,732 595,023 514,604 183,505 166,491 (1,373,781) (985,444) 5,955,793 5,900,383 

           
หน้ีสินตามส่วนงาน 4,549,059 4,326,873 588,962 580,729 85,501 80,336 (1,028,522) (719,990) 4,195,000 4,267,948 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 

หน้ีสินทั้งส้ินตาม           
   งบการเงินรวม 4,549,059 4,326,873 588,962 580,729 85,501 80,336 (1,028,522) (719,990) 4,195,000 4,267,948 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม พ.ศ. 2559และ พ.ศ. 2558ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินสดในมือ 341 462 87 86 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 5,866 9,567 1,766 2,492 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 45,150 343,739 28,770 320,685 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า - 113 - 113 

เช็คเงินสดท่ีออกโดยธนาคาร 8,844 4,090 - - 

รวม 60,201 357,971 30,623 323,376 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 1.80ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.125 
ถึงร้อยละ 2.00ต่อปี) 

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 2,001 2,091 1,401 1,401 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,941) (1,941) (1,401) (1,401) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 60 150 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 (หมายเหตุขอ้ 29) - - 213 137 
 - บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 8,238 3,944 174 2,171 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 667 4,253 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,001 11,642 3,461 4,710 

อ่ืนๆ 7,676 10,930 3,085 3,187 

 25,642 30,919 6,933 10,205 

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
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8 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 525 12 310 - 
ไม่เกิน 3 เดือน 487 48 - - 
3 - 6 เดือน 117 - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 
เกินกวา่ 12 เดือน 1,941 1,941 1,401 1,401 
 3,070 2,001 1,711 1,401 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,941) (1,941) (1,401) (1,401) 

 1,129 60 310 - 
 

9 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 3,455,291 3,229,421 1,717,824 1,596,160 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 6,436,870 5,754,329 3,203,672 3,133,869 

ตน้ทุนการกูย้มื 951,484 857,537 476,181 443,534 

รวม 10,843,645 9,841,287 5,397,677 5,173,563 

หกั ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขาย (6,351,105) (5,468,127) (3,493,878) (2,990,246) 

 4,492,540 4,373,160 1,903,799 2,183,317 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการ     
        อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา      

- บา้นเพื่อขาย (57,953) (57,953) (57,953) (57,953) 

- หอ้งชุดเพื่อขาย (261) (261) (261) (261) 

สุทธิ 4,434,326 4,314,946 1,845,585 2,125,103 
     

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน     

   พฒันาอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งปี 93,947 73,964 32,647 35,421 
     

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้มื (ร้อยละต่อปี) 6.03 - 8.50 6.275 - 8.75 6.03 - 8.15 6.275 - 8.25 
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10 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
 
สินทรัพยท่ี์กลุ่มกิจการใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

(ก) โครงการอสังหาริมทรัพย ์
   ระหวา่งการพฒันา 3,956 3,787 1,630 1,759 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระ     
           ค  ้าประกนั 5 9 2 2 
(ค) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 2 - - 
(ง) โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 832 914 681 918 
(จ) สิทธิการเช่า 13 14 - - 
(ฉ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      

           (อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร) 107 112 - - 

 4,913 4,838 2,313 2,679 

 
รายละเอียด 
 
ก) บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ าโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาไปจดจ านอง เพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม

ระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนังสือค ้ าประกันจากสถาบันการเงิน และวางไวก้ับศาลเพ่ือใช้เป็น
หลกัประกนัในการยืน่ค  าร้องอุทธรณ์ 

ข) บริษทัและบริษทัย่อยน าเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าไปวางไวก้ับสถาบนัการเงินเพ่ือค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี  
เงินกูย้มืระยะยาวและหนงัสือค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ค) บริษทัย่อยไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงินและค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

ง) บริษทัไดน้ าโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันาไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

จ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้น าสิทธิการเช่าไปจดจ านองไวก้ับสถาบันการเงินเพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทย่อยได้รับจาก 
สถาบนัการเงินดงักล่าว 

ฉ) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะยาวกบั 
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
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11 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 
 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน - 86,426 - 44,100 
เงินมดัจ าค่าวสัดุ 658 392 - - 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 11,289 15,481 - 2,842 

อ่ืนๆ 3,323 6,259 249 359 

 15,270 108,558 249 47,301 

 

12 เงินลงทุนเผื่อขาย 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - 
การลงทุนเพ่ิมข้ึน 46,092 - 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย  49 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 46,141 - 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนเผือ่ขาย มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  พนับาท  พนับาท 
   

เงินลงทุนเผือ่ขาย 46,092 - 
บวก การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 49 - 

มลูค่ายติุธรรม 46,141 - 
 

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย อา้งอิงจากมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (“NAV”) ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหารจดัการ มลูค่ายติุธรรมน้ีถูกจดั
อยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม  
 

บริษทัไดน้ าเงินลงทุนเผือ่ขายทั้งหมดไปจ าน าเพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่บริษทัผูจ้ดัการจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทั ในกรณีบริษทัผดินดัช าระ
หุน้กูต่้อผูล้งทุน 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว ราคาทุน เงินปันผลรับ 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  (ร้อยละ) (พนับาท) 
          

บริษทั พระยาพาณิชย ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 99.99 99.99 30,000 30,000 29,999 29,999 - 60,000 
บริษทั ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั รับเหมาก่อสร้าง 99.98 99.98 4,000 4,000 3,999 3,999 - - 
บริษทั สยามมหานคร พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และใหเ้ช่าพ้ืนท่ี

อาคารส านกังาน 99.93 99.93 80,000 80,000 78,945 78,945 - - 

รวม    114,000 114,000 112,943 112,943 - 60,000 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิ ที่ดนิ 

 พนับาท พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาทุน 2,451 - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,451 - 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,451 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,451 - 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน 2,451 - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,451 - 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,451 - 
รับโอนที่ดินจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุขอ้ 17) 12,688 12,688 
โอนท่ีดินไปโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา และ   

   โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา (1,679) (1,679) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 13,460 11,009 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาทุน 13,460 11,009 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,460 11,009 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษทั ประกอบดว้ยท่ีดินท่ีถือครองไวเ้พ่ือเช่า 
จ านวน 2.45 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559: 2.45 ลา้นบาท) และบริษทัรับโอนที่ดินที่บนัทึกไวใ้นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาตามบญัชี
จ านวน 12.69 ลา้นบาท มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุน เน่ืองจากมีการเปล่ียนวตัถุประสงคใ์นการหาประโยชน์
จากสินทรัพยใ์นอนาคต 
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14 โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา-สุทธิ 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา-สุทธิณ วนัที่ 31ธนัวาคม พ.ศ. 2559และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าท่ีดิน  842,632 662,894 842,632 662,894 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 144,189 112,557 147,438 115,770 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการ     
 อสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา     

- ตน้ทุนค่าก่อสร้าง (37,332) (37,332) (37,332) (37,332) 

สุทธิ 949,489 738,119 952,738 741,332 

 

15 สิทธิการเช่า - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับสิทธิการเช่า - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม พ.ศ. 2559และ พ.ศ. 2558ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

  พนับาท 

ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557   
ราคาทุน  20,000 
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (4,500) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  15,500 

   
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  15,500 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (667) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  14,833 

   
ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาทุน  20,000 
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (5,167) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  14,833 
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16 สิทธิการเช่า - สุทธิ 

 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับสิทธิการเช่า - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาทุน  20,000 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,167) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,833 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 14,833 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (666) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 14,167 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 20,000 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,833) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,167 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 14,167 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (667) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 13,500 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 20,000 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (6,500) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,500 
  

 
กลุ่มกิจการไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 13.50 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559:  
14.17 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10) 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

 
ที่ดนิพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้าง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านักงาน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และเคร่ืองจักร ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 22,034 55,219 136,875 33,442 97,849 13,127 12,479 371,025 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (876) (3,133) (51,874) (27,607) (68,476) (9,743) - (161,709) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 21,158 52,086 85,001 5,835 29,373 3,384 12,479 209,316 
         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 21,158 52,086 85,001 5,835 29,373 3,384 12,479 209,316 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน  - - - 1,638 7,477 1,198 3,944 14,257 
การจ าหน่ายออกไป และการตดัจ าหน่าย          
   - ราคาทุน - - - (3,387) (9,384) (1,028) - (13,799) 
   - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - 3,380 3,499 1,028 - 7,907 
สินทรัพยโ์อนเขา้ (ออก) ระหวา่งกนั - 7,445 7 - 8,971 - (16,423) - 
ค่าเส่ือมราคา (114)  (1,049) (5,777) (2,380) (13,911) (1,255) - (24,486) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 21,044 58,482 79,231 5,086 26,025 3,327 - 193,195 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาทุน 22,034 62,664 136,882 31,693 104,913 13,297 - 371,483 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (990) (4,182) (57,651) (26,607) (78,888) (9,970) - (178,288) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 21,044 58,482 79,231 5,086 26,025 3,327 - 193,195 
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17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

ที่ดนิพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้าง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ
เคร่ืองใช้ส านักงาน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และเคร่ืองจักร ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 21,044 58,482 79,231 5,086 26,025 3,327 - 193,195 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน  - - - 1,712 6,255 150 1,793 9,910 
การจ าหน่ายออกไป และการตดัจ าหน่าย          
   - ราคาทุน - - - (1,510) (2,742) - (20) (4,272) 
   - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - 1,455 2,742 - - 4,197 
สินทรัพยโ์อนเขา้ (ออก) ระหวา่งกนั - - - - 1,573 - (1,573) - 
โอนท่ีดินไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน          
   (หมายเหตุขอ้ 14) (12,688) - - - - - - (12,688) 
ค่าเส่ือมราคา (94) (1,228) (4,744) (2,234) (11,350) (1,173) - (20,823) 
การดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) - (24,790) - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,837 57,254 49,697 4,509 22,503 2,304 200 143,304 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาทุน 9,346 62,664 136,882 31,895 109,999 13,447 200 364,433 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,084) (5,410) (62,395) (27,386) (87,496) (11,143) - (194,914) 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) - (24,790) - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,837 57,254 49,697 4,509 22,503 2,304 200 143,304 
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17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยานพาหนะ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 19,913 48,589 13,499 3,637 6,214 91,852 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (19,511) (11,870) (3,622) (5,701) (40,704) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 19,913 29,078 1,629 15 513 51,148 

       
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 19,913 29,078 1,629 15 513 51,148 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน  - - 315 52 - 367 
การจ าหน่ายออกไป และ การตดัจ าหน่าย - ราคาทุน - - (1,387) (215) (1,026) (2,628) 
การจ าหน่ายออกไ                                 ป - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - 1,381 215 1,026 2,622 
ค่าเส่ือมราคา - (2,640) (678) (22) (257) (3,597) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 19,913 26,438 1,260 45 256 47,912 

       
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 19,913 48,589 12,427 3,474 5,188 89,591 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (22,151) (11,167) (3,429) (4,932) (41,679) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 19,913 26,438 1,260 45 256 47,912 
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17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยานพาหนะ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 19,913 26,438 1,260 45 256 47,912 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน  - - 582 15 - 597 
การจ าหน่ายออกไป และ การตดัจ าหน่าย - ราคาทุน - - (662) (1,981) - (2,643) 
การจ าหน่ายออกไ                                 ป - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - 643 1,981 - 2,624 
โอนท่ีดินไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุขอ้ 14) (12,688) - - - - (12,688) 
ค่าเส่ือมราคา - (1,648) (543) (12) (194) (2,397) 
การดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) (24,790) - - - (26,215) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,800 - 1,280 48 62 7,190 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 7,225 48,589 12,347 1,508 5,188 74,857 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (23,799) (11,067) (1,460) (5,126) (41,452) 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) (24,790) - - - (26,215) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,800 - 1,280 48 62 7,190 
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17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดรั้บรู้การดอ้ยค่าของสโมสรโครงการบา้นเด่ียว จ านวน 26.22 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดคือ สโมสรโครงการบา้นเด่ียว ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสโมสรโครงการ  อาคาร
สโมสร สระน ้าและศูนยกี์ฬา ก าหนดจากมลูค่าจากการใชโ้ดยใชเ้กณฑว์ธีิพิจารณาจากรายได ้(Income approach) ในการคิดลด
กระแสเงินสดของสินทรัพยด์งักล่าวเพ่ือค านวณหามลูค่าตลาดของทรัพยสิ์นตามสภาพปัจจุบนั มลูค่าจากการใชป้ระเมินโดย
ผูป้ระเมินอิสระโดยบริษทั แลนดม์าร์ค คอนซลัแทนส์ จ ากดั 
 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย อุปกรณ์ส านกังาน รถยนต ์
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองจกัร มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 8,641 13,591 - - 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,889) (4,547) - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,752 9,044 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเคร่ืองจกัรท่ีขายและเช่ากลบัคืนภายใตสั้ญญาเช่าการเงินเป็นจ านวนเงิน 5.73 
ลา้นบาท โดยมีมลูค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4.73 ลา้นบาท 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

  โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ระหว่างการพฒันา รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 2,695 - 2,695 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,572) - (1,572) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,123 - 1,123 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,123 - 1,123 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 534 3,704 4,238 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (389) - (389) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,268 3,704 4,972 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 3,229 3,704 6,933 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,961) - (1,961) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,268 3,704 4,972 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,268 3,704 4,972 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 604 5,075 5,679 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (403) - (403) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,469 8,779 10,248 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 3,833 8,779 12,612 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,364) - (2,364) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,469 8,779 10,248 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาทุน 1,170 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (580) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 590 

  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 590 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 359 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (204) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 745 

  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 1,529 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (784) 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 745 

  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี – สุทธิ 745 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (208) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 537 

  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 1,529 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (992) 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 537 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
รายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ      

   ใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน - - - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   ใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 106,683 94,347 29,162 35,218 

 106,683 94,347 29,162 35,218 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   จ่ายช าระภายใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   จ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน (11,017) (18,807) (829) (7,957) 

 (11,017) (18,807) (829) (7,957) 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 95,666 75,540 28,333 27,261 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 75,540 78,092 27,261 28,192 
เพ่ิม(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 28) 20,556 (2,552) 731 (931) 
เพ่ิม(ลด)ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (430) - 341 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 95,666 75,540 28,333 27,261 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  

  เพิม่/(ลด) เพิม่/(ลด)  
  ในก าไร ในก าไรขาดทุน  
 1 มกราคม  หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 (หมายเหตุข้อ 28) (หมายเหตุข้อ 28) พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 29,692 (10,451) - 19,241 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 388 - - 388 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของ     
   มลูค่าโครงการ 19,109 5,243 - 24,352 
ก าไรระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,983 20,358 - 55,341 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,806 536 (420) 3,922 
ประมาณการหน้ีสิน 6,064 (2,926) - 3,138 
อ่ืน ๆ 305 6 (10) 301 

รวม 94,347 12,766 (430) 106,683 

     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (18,807) 7,790 - (11,017) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 75,540 20,556 (430) 95,666 

 



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
   

Page 122 of 147 

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  

  เพิม่/(ลด)  
  ในก าไร  
 1 มกราคม  หรือขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 (หมายเหตุข้อ 28) พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 56,710 (27,018) 29,692 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 388 - 388 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าโครงการ 9,100 10,009 19,109 
ก าไรระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,102 (2,119) 34,983 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,285 521 3,806 
ประมาณการหน้ีสิน 2,351 3,713 6,064 
ขาดทุนสะสมยกไป 5,239 (5,239) - 
อ่ืนๆ 253 52 305 

รวม 114,428 (20,081) 94,347 

    
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (36,336) 17,529 (18,807) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 78,092 (2,552) 75,540 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เพิม่/(ลด) เพิม่/(ลด)  
  ในก าไร ในก าไรขาดทุน  
 1 มกราคม  หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 (หมายเหตุข้อ 28) (หมายเหตุข้อ 28) พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 13,181 (11,633) - 1,548 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 280 - - 280 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลง     
   ของมลูค่าโครงการ 19,109 5,243 - 24,352 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,516 178 351 2,045 
ประมาณการหน้ีสิน 827 (191) - 636 
อ่ืนๆ 305 6 (10) 301 
รวม 35,218 (6,397) 341 29,162 

     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (7,957) 7,128 - (829) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 27,261 731 341 28,333 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เพิม่/(ลด)  
  ในก าไร  
 1 มกราคม  หรือขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 (หมายเหตุข้อ 28) พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 34,573 (21,392) 13,181 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 280 - 280 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าโครงการ 8,616 10,493 19,109 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,325 191 1,516 
ประมาณการหน้ีสิน 156 671 827 
ขาดทุนสะสมยกไป 5,239 (5,239) - 
อ่ืน ๆ 253 52 305 
รวม 50,442 (15,224) 35,218 

    
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (22,250) 14,293 (7,957) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 28,192 (931) 27,261 

 
20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินประกนัทัว่ไป - บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 4,399 8,474 1,878 2,027 
 - บริษทัยอ่ย     
       (หมายเหตุขอ้ 31) - - 4,909 4,909 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายขอคืน 142,391 133,640 31,824 28,841 
เงินประกนัค่าเวนคืนท่ีดิน 5,810 - 5,810 - 

อ่ืนๆ 4,086 527 287 526 

 156,686 142,641 44,708 36,303 
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21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือบริษทัอ่ืนๆ 122,544 124,416 6,207 4,733 
 - บริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการ      

    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 31) 692 589 69,128 74,232 

 123,236 125,005 75,335 78,965 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือบริษทัอ่ืนๆ 28,529 24,622 13,033 12,992 
 - บริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการ      

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 31) 1,887 2,012 2,387 2,345 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้      
                             - บุคคลหรือบริษทัอ่ืนๆ 96,150 142,129 7,843 59,690 
         - บริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการ      

        ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 31) 143 744 - 632 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  4,959 9,512 4,366 9,149 

อ่ืนๆ  16,504 22,470 7,356 9,025 

 271,408 326,494 110,320 172,798 
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22 เงินกู้ยืม 
 
เงินกูย้มื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชี 103,502 93,938 16,770 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน บริษทัอ่ืน     
   และบุคคลอ่ืน     
    - เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัทางการเงิน      
         และบริษทัอ่ืน 238,854 69,644 171,922 69,644 
    - ตัว๋สญัญาใชเ้งินจากสถาบนัทางการเงิน 239,121 261,423 113,816 109,826 
    - ตัว๋แลกเงินจากบุคคลอ่ืน - 203,776 - 104,368 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 396,635 488,055 396,635 488,055 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง       
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 976,301 1,298,321 218,943 776,935 
     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     
หุ้นกู ้ 467,865 391,285 467,865 391,285 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,365,191 953,961 704,583 390,969 

รวมเงินกูย้มื 3,787,469 3,760,403 2,090,534 2,331,082 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะส้ันของกลุ่มกิจการเป็นเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืน
และเงินกูต้ามตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกลุ่มกิจการออกใหก้บัสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี (พ.ศ. 
2559 : ร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 8.45 ต่อปี) และจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ตัว๋
แลกเงินท่ีกลุ่มกิจการออกใหก้บันกัลงทุนอ่ืน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.40 ถึงร้อยละ 6.30 ต่อปี  
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22  เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.1 รายการเคล่ือนไหวส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,298,321 990,364 776,935 506,057 
รับโอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี 715,721 1,835,778 5,381 1,037,674 
จ่ายช าระเงินกูย้มื (1,037,741) (1,527,821) (563,373) (766,796) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 976,301 1,298,321 218,943 776,935 

     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
ราคาตามบญัชีตน้ปี 953,961 1,964,546 390,969 1,193,137 
เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน   1,122,364 815,665 317,055 230,113 
โอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี (715,721) (1,835,778) (5,381) (1,037,674) 
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื (6,403) (3,214) (3,269) (713) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 10,990 12,742 5,209 6,106 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,365,191 953,961 704,583 390,969 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.1 รายการเคล่ือนไหวส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือเงินกูย้มืระยะยาวท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 

   อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)  หลักประกัน มีการขยาย 

ประเภท 
จ านวนเงิน 
(พนับาท) วันครบก าหนด 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 การช าระดอกเบี้ย 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 

ระยะเวลา 
การช าระหน้ี 

         

งบการเงินเฉพาะกิจการ        
เงินกูย้มืระยะยาว 23,700 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 MLR+1.00 MLR+1.00 ราย 3 เดือน ก ก ขยายระยะเวลา 
        ถึง 3 พฤษภาคม 
        พ.ศ. 2561 
เงินกูย้มืระยะยาว 95,000 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 MLR MLR รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลา 
        ถึง 31 มกราคม 
        พ.ศ. 2561 
เงินกูย้มืระยะยาว 75,646 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 150,881 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดือน ก ก ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 13,585 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 MLR MLR รายเดือน ก - ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 199,998 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลา 
        ถึง 17 มิถุนายน 
        พ.ศ. 2562 
เงินกูย้มืระยะยาว 89,401 19 เมษายน พ.ศ. 2562 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 150,093 7 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
         
งบการเงินรวม         
เงินกูย้มืระยะยาว 245,333 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557 MLR+1.25 MLR+1.25 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลา 
        ถึง 22 มีนาคม 
        พ.ศ. 2563 
เงินกูย้มืระยะยาว 123,254 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 ราย 3 เดือน ก ก ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 164,838 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 ราย 3 เดือน ก ก ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 335,185 23 มกราคม พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 102,739 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 MLR MLR รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลา 
        ถึง 31 ธนัวาคม 
        พ.ศ. 2561 
เงินกูย้มืระยะยาว 265,289 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 ราย 3 เดือน ก ก ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 12,904 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ร้อยละ 4 - รายเดือน ก - ไม่มี 
เงินกูย้มืระยะยาว 6,167 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดือน ข ข ไม่มี 

 
หมายเหตุ 
 
ก) โฉนดท่ีดินของโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั 
ข) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นหลกัประกนั 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.2 รายการเคล่ือนไหวส าหรับหุ้นกู้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

รายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
ราคาตามบญัชีตน้ปี 488,055 - 488,055 - 
รับโอนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 396,635 488,055 396,635 488,055 
จ่ายช าระหุน้กู ้ (492,500) - (492,500) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 4,445 - 4,445 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 396,635 488,055 396,635 488,055 

     
หุน้กูท่ี้ระยะยาว     
ราคาตามบญัชีตน้ปี 391,285 481,468 391,285 481,468 
หุน้กูเ้พ่ิมข้ึน 479,100 400,000 479,100 400,000 
โอนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี (396,635) (488,055) (396,635) (488,055) 
ค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ (15,379) (10,700) (15,379) (10,700) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 9,494 8,572 9,494 8,572 

ราคาตามบญัชีปลายปี 467,865 391,285 467,865 391,285 

 
ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทคร้ังท่ี 1/2559 
และ คร้ังท่ี 1/2560 ตามล าดบั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้จ านวน 
2 ชุด รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มลูค่า 400 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 6 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน มีอาย ุ2 ปี นบั

จากวนัออกหุน้กู ้หุน้กูจ้ะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ข) หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 มูลค่า 479.10 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 6.5 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน มีอายุ 2 

ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้หุน้กูจ้ะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ีเพ่ือลงทุนในกิจการทัว่ไป และ/หรือ ใชจ่้ายคืนเงินกู ้
และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 
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22.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

วงเงินเบิกเกนิบัญชีที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 43,998 76,564 3,230 30,000 
วงเงินสินเช่ือเงินกู้ยืมระยะยาว     
   ที่ยังไม่ได้เบิกใช้     
เงินกูย้มือตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
- ครบก าหนดภายใน 1 ปี 511,529 1,384,987 464,268 1,018,897 

- ครบก าหนดเกิน 1 ปี 1,214,609 1,044,320 915,200 422,750 

รวมวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 1,770,136 2,505,871 1,382,698 1,471,647 

 
22.4 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ราคาตามบญัชีและมลูค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 

 
  งบการเงินรวม 

  ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,532,688 1,353,129 1,532,688 1,353,129 
 หุน้กู ้ 467,865 391,285 467,865 391,285 
  2,000,553 1,744,414 2,000,553 1,744,414 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 704,980 688,970 704,980 688,970 
 หุน้กู ้ 467,865 391,285 467,865 391,285 
  1,172,845 1,080,255 1,172,845 1,080,255 
      

 



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
   

Page 131 of 147 

22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
22.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มี

ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มลูค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มี
สาระส าคญั  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมจดัอยู่ในระดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมใน
ตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู ่และค านวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียกูย้ืมในตลาด ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี 
เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั 
 

23 หนี้สินหมุนเวียนอืน่  
 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 4,917 4,244 2,386 2,619 
ประมาณการงานซ่อม 5,595 4,159 1,473 1,802 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 41,713 88,109 - - 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 5,133 5,156 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,663 1,909 - - 

อ่ืน ๆ 5,269 3,205 1,715 1,687 

 64,290 106,782 5,574 6,108 

 
บริษทัยอ่ยมีประมาณการหน้ีสินจ านวน 41.71 ลา้นบาท จากคดีจา้งท าของและละเมิด 4 คดี ซ่ึงส้ินสุดกระบวนการชั้นศาล
ฎีกา โดยการประมาณการดงักล่าวไดร้วมค่าเสียหาย เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม บริษทัย่อยคาดว่าจะช าระหน้ีสินดงักล่าวในปี 
พ.ศ. 2561 
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23 หนี้สินหมุนเวียนอืน่ (ต่อ) 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 2,006 2,245 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,256 4,262 

 4,262 6,507 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (445) (653) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,817 5,854 

   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   
- ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,663 1,909 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 2,154 3,945 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,817 5,854 

 
มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 1,663 1,909 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,154 3,945 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,817 5,854 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 19,030 16,425 7,580 6,629 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี (หมายเหตุขอ้ 29)     
- ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,706 2,599 848 952 
- ตน้ทุนดอกเบ้ีย 607 527 212 211 

          - การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน (2,100) - 1,754 - 

จ่ายเงินผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (628) (521) (173) (212) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 19,615 19,030 10,221 7,580 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 1.49 - 3.02 2.87 - 4.12 1.99 - 2.37 3.01 - 4.01 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.40 - 7.29 2.83 - 7.23 3.40 - 7.29 2.83 - 7.23 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0 - 100 0 - 100 0 - 63 0 - 69 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั: 
 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลง การเพิม่ขึน้ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ของหนี้สิน ของหนี้สิน 
 ร้อยละ พนับาท พนับาท 
    

อตัราคิดลด +0.5  - (549) 
 -0.5  594 - 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน +0.5  478 - 
 -0.5  - (456) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน +0.5  - (575) 
 -0.5  59 - 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลง การเพิม่ขึน้ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ของหนี้สิน ของหนี้สิน 
 ร้อยละ พนับาท พนับาท 
    

อตัราคิดลด +0.5  - (331) 
 -0.5  343 - 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน +0.5  298 - 
 -0.5  - (283) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน +0.5  - (336) 
 -0.5  31 - 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติั
สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกบั (มลูค่า
ปัจจุบันของภาะผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit 
Credit Method)) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) ในการค านวณหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายคืุอ 1-13 ปี (พ.ศ. 2559: 11-28 ปี) 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด: 
 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี  ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 6-10 ปี ระหว่าง 11-15 ปี รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 4,646 6,271 21,634 6,209 38,760 

รวม 4,646 6,271 21,634 6,209 38,760 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  น้อยกว่า 1 ปี  ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 6-10 ปี ระหว่าง 11-15 ปี รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท พนับาท 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 3,800 3,251 16,769 1 23,821 

รวม 3,800 3,251 16,769 1 23,821 

 
25 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุ้น พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ต่อหุ้น จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 

 (บาท) (พนัหุ้น/พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน      
ณ วันที่ 1 มกราคม      
-  หุน้สามญั 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

-  หุ้นสามัญ 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
      

หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว      
ณ วันที่ 1 มกราคม      
-  หุน้สามญั 1 750,000 750,000 750,000 750,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

-  หุ้นสามัญ 1 750,000 750,000 750,000 750,000 
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26 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 24,607 20,259 24,607 20,259 
จดัสรรระหวา่งปี 3,993 4,348 3,993 4,348 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 28,600 24,607 28,600 24,607 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
หลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ทุน
ส ารองน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

27 รายได้อืน่ 
 
รายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรจากการขายท่ีดิน 113,987 - 113,987 - 
รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญา 17,618 20,048 9,574 7,768 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร 9,199 5,526 - - 
ดอกเบ้ียรับ 512 518 43,986 26,662 

อ่ืน ๆ 9,057 16,218 2,708 5,111 

 150,373 42,310 170,255 39,541 

 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีการขายท่ีดินใหบ้ริษทัอ่ืน โดยมีก าไรจากการขายท่ีดิน 114 ลา้นบาท 
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28 ภาษีเงินได้ 
 
รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษี 38,683 46,318 22,205 6,703 

รวมภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 38,683 46,318 22,205 6,703 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (20,556) 2,552 (731) 931 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (20,556) 2,552 (731) 931 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,127 48,870 21,474 7,634 

 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรก่อนภาษีทางบัญชี 144,767 205,081 101,344 94,591 
ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
     (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 28,953 41,016 20,269 18,918 
ผลกระทบ:     
รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 1,061 70 805 - 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (440) (299) - (12,000) 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีได ้ (75) (36) (75) (34) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 2,400 1,859 475 800 
ปรับปรุงจากการบนัทึกภาษีเงินไดปี้ก่อนสูงไป - (50) - (50) 
การใชข้าดทุนสะสมทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ (13,772) - - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - 6,310 - - 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,127 48,870 21,474 7,634 
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28 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดท่ี้(ลด)/เพ่ิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 
 

ก่อนภาษี 
ภาษี 

(ลด)/เพิม่ 
 

หลงัภาษี 
 

ก่อนภาษี 
ภาษี 

(ลด)/เพิม่ 
 

หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั       
ผลประโยชน์พนกังาน 2,100 (420) 1,680 (1,754) 351 (1,403) 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของ       
เงินลงทุนเผือ่ขาย 49 (10) 39 49 (10) 39 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 2,149 (430) 1,719 (1,705) 341 (1,364) 
 

29 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัท่ีถูกจดัประเภทตามลกัษณะ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
แ ส ด ง 
รวมไวใ้นก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การเปล่ียนแปลงในโครงการ     
   อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 891,564 1,211,516 507,462 566,929 
ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการ     
   อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา - 52,466 - 52,466 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว 26,215 - 26,215 - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 3,313 3,126 1,060 1,163 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนกังาน 132,322 141,890 61,031 59,934 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 15,109 25,539 2,605 3,800 
ค่าใชจ่้ายการตลาด 83,405 95,267 40,960 37,182 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 66,919 88,414 34,972 40,539 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ 21,786 19,803 7,413 5,943 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษา 9,879 5,202 7,911 3,519 
ขาดทุนจากผลของคดีความ 3,918 25,121 2,072 - 
อ่ืนๆ 78,018 50,005 35,364 32,746 
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย     

   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,332,448 1,718,349 727,065 804,221 
30 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ค  านวณจากก าไรส าหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     

   ของบริษทั (พนับาท) 126,640 156,210 79,869 86,957 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 750,000 750,000 750,000 750,000 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.17 0.21 0.11 0.12 

 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดย
ท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอ  านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและ
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคัญ
รวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือ
เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกเหนือจากบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์ 
   

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงเวียนใหญ่ขนส่ง                                                         ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ผาทองเคหะการ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทเวลฟ์ มลัติพลาย แอสเซท จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เจา้พระยาเอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ ไทย  
   คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั บางกอกออลมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั แพทยากรการเกษตร จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั ทรานเน็กซ์ เซอร์วสิ จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บริษทั บางกอกไทยพร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์ ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
   คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั   
บริษทั บางกอก คอนซูเมอร์ โพรดกัท ์ ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ          
   เซอร์วสิ จ  ากดั   
บริษทั ทีเอม็เอวนั จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ          
บริษทั สมาร์ทมีเดีย ครีเอชัน่ จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
บริษทั นครภิรมย ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ  านาจและความรับผิดชอบการวางแผนส่ังการและ 
     ควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
     ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ี 
     ในระดบับริหารหรือไม่) 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     ไทย เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่และ/หรือเป็นกรรมการของกลุ่มกิจการ 

 
หุ้นของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 100 ถือครองโดยครอบครัว แพทยานันท์ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บริษัทย่อย พนับาท พนับาท 
    

ดอกเบ้ียรับ  บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 27,417 17,787 
 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 3,361 3,128 

 บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 12,763 5,374 

  43,541 26,289 
    

รายไดเ้งินปันผล บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 60,000 

  - 60,000 
    

ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 45,867 208,338 

  45,867 208,338 
    

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 16,383 16,747 

  16,383 16,747 
 

รายไดอ่ื้น บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 100 - 

 บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 1,185 - 

  1,285 - 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผู้บริหารส าคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26,674 26,066 19,373 19,227 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้ริหาร 1,499 1,852 2,682 1,022 
ค่าเช่า 505 286 87 87 
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 533 323 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 60 - 23 - 
ค่าส่วนกลางและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,321 - 1,321 - 
     

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั     
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 403 1,305 - - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 565 1,626 309 619 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2559 (ต่อ) 
 
บริษทัเรียกเก็บดอกเบ้ียจากบริษทัย่อยในอตัราร้อยละ 7.10 - 10.375 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 7.50 - 10.375 
ต่อปี) 
 
บริษทัรับรู้รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยตามท่ีประกาศจ่ายในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง ค่าเช่าและบริการจ่ายคิดราคาตามสัญญา 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากกิจการโดยความหมายของค าวา่ “ผูบ้ริหาร” เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของ
บริษทั 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ผูบ้ริหารเป็นผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงค านวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอิสระ 
 
กลุ่มกิจการจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืกรรมการในอตัราร้อยละ 0.373 ต่อปี  
 

ข) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 46 157 
บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 1 56 
     

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 2 - - - 

 2 - 47 213 
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31   รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับจากบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (พนับาท) 

 
อตัราดอกเบีย้

ถัวเฉลีย่ เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ย  
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย (ร้อยละ) ระยะส้ัน ค้างรับ รวม 
     

บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 8.10 444,256 15,526 459,782 
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.50 - 8.10 220,897 1,540 222,437 

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.10 - 10.375 36,746 293 37,039 

  701,899 17,359 719,258 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (พนับาท) 

 
อตัราดอกเบีย้

ถัวเฉลีย่ เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ย  
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย (ร้อยละ) ระยะส้ัน ค้างรับ รวม 
     

บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.50 - 8.125 281,188 4,476 285,664 
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.50 79,868 5,410 85,278 

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 8.875 - 10.375 30,776 32 30,808 

  391,832 9,918 401,750 
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 401,750 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งปี 537,837 
ดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึน 43,540 
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มื (227,769) 

รับช าระคืนเงินดอกเบ้ีย (36,100) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี  719,258 
 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวง
ถาม 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ง) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ - เงินประกนัทั่วไป    
บริษัทย่อย     

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 4,909 4,909 

 - - 4,909 4,909 

 
จ) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจากบริษทัยอ่ยและบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้และรับบริการประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - -  69,128 74,232 
     

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 692 589 - - 

 692 589 69,128 74,232 
     

เจ้าหนี้อืน่     
บริษัทย่อย     
บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 560 346 
บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - - 12 
บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 180 219 
 1    

บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 1,887 2,012 1,647 1,768 

 1,887 2,012 2,387 2,345 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ฉ) ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระและเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ต้นทุนการก่อสร้างท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ     
บริษัทย่อย     

   บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 815 3,875 

 - - 815 3,875 
     

เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 143 744 - 632 

 143 744 - 632 

 
ช) ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้     

-  ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ - - 296,469 848,195 

 - - 296,469 848,195 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและ     
   บริการที่เกีย่วเน่ืองกนัที่ยกเลิกไม่ได้     
-  ภายในหน่ึงปี 87 87 13,306 14,740 

-  หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  51 137 7,285 20,591 

 138 224 20,591 35,331 
     

ภาระผูกพนัอืน่ๆ     

-  ค่าโฆษณา 39 39 39 39 

 39 39 39 39 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ฌ) การค ้าประกนัจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดรั้บการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กันจ านวน 3,211 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 2,840 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมียอดหน้ีคงคา้งกับ
สถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืนส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 1,029 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 907 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือจากบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 3,049 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 3,519 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยมี
ยอดหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืนส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 1,520 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,194 
ลา้นบาท) 
 

32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 
 
กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้     
-  ท่ีดิน - 267,554 - 98,250 
-  ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ 142,819 449,234 37,171 56,418 

- เคร่ืองจกัร 12,102 - - - 

 154,921 716,788 37,171 154,668 
     

ภาระผูกพนัอืน่ๆ     
-  ค่าโฆษณา 2,706 1,627 352 286 
-  หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 49,916 55,856 35,852 36,826 

-  สัญญาอ่ืนๆ 750 837 642 642 

 53,372 58,320 36,846 37,754 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 1 ไร่ มลูค่า 1.37 
ลา้นบาท(พ.ศ. 2559 : 1 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท)  
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33 ภาระค า้ประกนั และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือให้กบั
บริษทัย่อยจ านวน 3,243 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 3,546 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยมียอดหน้ีคง
คา้งกบัสถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืนส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 1,668 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,274 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือ
ให้กบับริษทัจ านวน 1,878 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 2,280 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมียอดหน้ีคงคา้ง
กบัสถาบนัการเงินส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 606 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 936 ลา้นบาท) 
 
คดีฟ้องร้อง 
 
ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  พ.ศ.  2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องโดยบ ริษัท
ผูรั้บเหมาก่อสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ยในฐานะจ าเลยและจ าเลยร่วมในคดีผดิสัญญาจา้งท าของ และคดีผดิฐานละเมิด
รวม 3 คดี (พ.ศ. 2559 : 9 คดี) โดยมีทุนทรัพยร์วมทั้งส้ิน 36 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 40 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยู่ในระหวา่ง
การไต่สวนของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวไว้
บางส่วนตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มกิจการ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องโดยบริษทั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างของบริษทัยอ่ย ลูกคา้ บริษทัและบุคคลอ่ืนในฐานะจ าเลยและจ าเลยร่วมในคดีผดิสัญญาจา้งท าของ  
คดีผดิฐานละเมิด คดีผดินัดช าระหน้ีและคดีเรียกทรัพยคื์นรวม 4 คดี (พ.ศ. 2559 : 10 คดี) โดยมีทุนทรัพยร์วมทั้งส้ิน 16 
ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 16 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการไต่สวนของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา อยา่งไรก็ตามกลุ่ม
กิจการไดบ้นัทึกส ารองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวไวบ้างส่วนตามความเห็นของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มกิจก



 

 

 


