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รองรับลูกค้ามากกว่า
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ที่หลากหลาย
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัท	และบริษัทย่อย

จุดเด่นทางการเงิน

(ล้านบาท)

 งบกำาไรขาดทุน

 รายได้จากการดำาเนินงาน 647.9 967.9 1,115.1 1,390.9

 รายได้รวม 670.0 1,015.1 1,169.1 1,444.6 

 ต้นทุนการดำาเนินงาน 352.2 513.7 533.0 555.0

 กำาไรขั้นต้น 295.7 454.2 582.1 835.9 

 อัตรากำาไรขั้นต้น 45.6% 46.9% 52.2% 60.1%

 กำาไรสุทธ ิ 68.7 167.5 245.6 436.5

 อัตรากำาไรสุทธ ิ 10.3% 16.5% 21.0% 30.2%

	 สรุปงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ  2554   2555   2556 2557

(ล้านบาท)

 สินทรัพย์รวม 4,217.1 4,057.5 4,374.5 4,107.2

 หนี้สินรวม 3,556.0 2,929.0 2,155.0 1,471.1

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 661.1 1,128.6 2,219.5 2,636.1

 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.4 2.6 1.0 0.6

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 10.4% 14.8% 11.2% 16.6%

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 1.6% 4.1% 5.9% 10.6%

	 สรุปงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมของบริษัทฯ	 	2554			 2555			 2556	 2557
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บรษิทั เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จำากดั (มหาชน) เกดิจากการควบรวม 
กิจการของ 9 บริษัทที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นท่ีมี 
อำานาจควบคุมชุดเดียวกัน ดำาเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์ค้าส่ง 
เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
แพลทินัม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2558

นอกจากโครงการปัจจุบัน คือเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้า
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปยัง
ธุรกิจศูนย์ค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์ค้าส่งที่บริษัทฯ 
มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 9 ปี โดยในปีนี้  บริษัทฯ ได้รับมอบพื้นที่
เพื่อก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม จากสำานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว ปัจจุบันการพัฒนาโครงการเป็น
ไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ คาดว่าจะเปิดให้บริการโครงการตลาดนัด 
ติดแอร์ ใจกลางเมืองแห่งแรกได้ในปี 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายพื้นที่ทำาธุรกิจไปยังต่างจังหวัด โดยได้ 
เข้าไปบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ซึ่งเป็นศูนย์การค้า 
ริมชายหาดบ่อผุด อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเตรียม

นายพลากร  สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัท

ในการดำาเนินธุรกิจทั้งโครงการปัจจุบัน และโครงการในอนาคต
นอกจากจะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทแล้ว
ยังช่วยสร้างรายได้และเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ในประเทศไทยจำานวนมาก

การก่อสร้างโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กเพรส ซ่ึงเป็นโรงแรมระดับ 
3 ดาว และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 
4 ดาว รมิชายหาดตดิกบัโครงการ เดอะ วอรฟ์ สมยุ ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่ง 
การออกแบบและเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการ 
ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำาดับ

ในการดำาเนินธุรกิจทั้งโครงการปัจจุบัน และโครงการในอนาคต 
นอกจากจะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ แล้ว 
ยังช่วยสร้างรายได้และเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทยจำานวนมาก ทั้งที่เป็น 
ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโครงการ และลูกค้าที่เข้ามาซื้อเพื่อ 
นำาไปจำาหน่ายต่อในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในนามของกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่น
ตอ่บรษิทัฯ และขอใหค้ำามัน่วา่จะมุง่มัน่ดำาเนนิงานตามหลกัการกำากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีดำาเนนิธรุกจิดว้ยความรอบคอบ และรว่มเปน็สว่นหนึง่
ที่จะดูแลสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
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คณะกรรมการบริษัท

1.	น�ยพล�กร	สุวรรณรัฐ
  ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ

2.	น�ยสุรชัย	โชติจุฬ�งกูร
  รองประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร

3.	น�ยไชยยศ		เหมะรัชตะ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ		บำ�เพ็ญบุญ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

4.	น�ยสมชัย	บุญนำ�ศิร ิ
  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

16 รายงานประจำ ปี 2557
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

6.	น�ยชัชว�ล	พงษ์สุทธิมนัส 
  กรรมการ 
  กรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน

10.	 น�ยสมบูรณ์	วงศ์รัศม ี
  กรรมการ 
  กรรมการบริหาร 
  กรรมการผู้จัดการ

8.	น�ยพิรุณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล 
  กรรมการ 
  กรรมการบริหาร

7.	น�งปัญจพร	โชติจุฬ�งกูร 
  กรรมการ 
  กรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน

9.	น�งส�วชฎ�รัตน์	อนันตกูล 
  กรรมการ 

17ส่องประกายความสำ เร็จ
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คณะผู้บริหารระดับสูง

1.	น�ยสุรชัย	โชติจุฬ�งกูร
  ประธานกรรมการบริหาร

2.	น�ยชัชว�ล	พงษ์สุทธิมนัส
  กรรมการบริหาร

3.	น�งปัญจพร	โชติจุฬ�งกูร
  กรรมการบริหาร

4.	น�ยพิรุณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล	
  กรรมการบริหาร

1 2 3 4
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5.	น�ยสมบูรณ์	วงศ์รัศม ี
  กรรมการบริหาร

7.	น�ยศิริชัย	ประพันธ์ธุรกิจ 
  กรรมการบริหาร

6.	น�ยพงษ์ศักดิ์	นันตวรรณกุล 
  กรรมการบริหาร

8.	น�งก�นต์สุด�	แสนสุทธ์ิ 
  กรรมการบริหาร

65 7 8

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

1 2 3
4

1.	น�ยสมบูรณ์	วงศ์รัศม ี
  กรรมการผู้จัดการ

2.	น�ยพงษ์ศักดิ์	นันตวรรณกุล
  รองกรรมการผู้จัดการ

3.	น�ยศิริชัย	ประพันธ์ธุรกิจ
  รองกรรมการผู้จัดการ

4.	น�งก�นต์สุด�	แสนสุทธ์ิ	
  ผู้อำานวยการอาวุโส
  สายงานการเงินและบัญชี

20 รายงานประจำ ปี 2557



5
6 7

5.	น�งส�วจุฑ�ม�ศ	วิภ�กรวิทย ์
  ผู้อำานวยการอาวุโส
  สายงานการขายและการตลาด

7.	น�ยพรเทพ	เถียรทว ี
  ผู้อำานวยการอาวุโส
  สายงานบริหารโครงการ

6.	น�งวันทนีย์	วุฒิอินทร ์
  ผู้อำานวยการอาวุโส
  สายงานสนับสนุน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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คุณวุฒิการศึกษา
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ 
  บริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด  
  (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ 
  บริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นครชัยศรี ริเวอร์ไซด์ จำากัด
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลำาธารแลนด์ จำากัด
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำากัด
2545 - 2556 ประธานกรรมการ 9 บริษัท ซึ่งภายหลังได ้
  ควบรวมกิจการกลายเป็น กลุ่มบริษัท
  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ในปี 2556 
 

คุณวุฒิการศึกษา
• Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.)
 Southeast Asia Studies, Ohio University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP, DCP, The Role of Chairman

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  จำากัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลส์ทรัวส์ จำากัด
2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลัคก้ีโคลบเวอ จำากัด
2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำากัด
2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำากัด

น�ยพล�กร		สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

อายุ : 66

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

น�ยสุรชัย		โชติจุฬ�งกูร 
รองประธานกรรมการบริษัท

อายุ : 64

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : 45.17%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นคู่สมรส
ของนางปัญจพร โชติจุฬางกูร

22 รายงานประจำ ปี 2557



คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 และ  Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ พัฒนา  
  อสังหาริมทรัพย์ จำากัด (มหาชน)

น�ยไชยยศ		เหมะรัชตะ
กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 68

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์  The Victoria University of Manchester,  
 ประเทศอังกฤษ 
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The University of Salford, ประเทศอังกฤษ 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DCP 

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำากัด  
  (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์  
  คอร์ปอเรช่ัน จำากัด
2538 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ 
  พรีบอร์น จำากัด
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ บีอีซี เวิลด์ สถานีโทรทัศน์
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม แอลลายด์ โฮลด้ิง แอนด์ 
  คอนซัลแตนท์ จำากัด
2545 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
  กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

น�ยสมชัย	บุญนำ�ศิร ิ
กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 60

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

23ส่องประกายความสำ เร็จ



พล.ต.อ.บุญเพ็ญ		บำ�เพ็ญบุญ
กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 69

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37) 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด  
  (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ 
  จำากัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย)  
  จำากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด  
  (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำากัด

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 รุ่น 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)

ประสบการณ์ทำางาน
2557- ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)
2545 - 2556 กรรมการ 9 บริษัท ซึ่งภายหลังได้ ควบรวม 
  กิจการกลายเป็น กลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม  
  กรุ๊ป ในปี 2556

น�ยชัชว�ล		พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 72

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : 3.29%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี

24 รายงานประจำ ปี 2557



น�ยพิรุณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล 
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

อายุ : 57

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : 3.52%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องจักรกล  
 WENTWORTH INSTITUTE of TECHNOLOGY, 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำากัด
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำากัด
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล
  สโตน จำากัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาบุญครอง 2012 จำากัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์  
  จำากัด
2545 - 2556  กรรมการ 9 บริษัท ซึ่งภายหลังได้ ควบรวม 
  กิจการกลายเป็น กลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม  
  กรุ๊ป ในปี 2556

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School,
 ประเทศมาเลเซีย 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP 

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จำากัด
2545 - 2556  กรรมการ 9 บริษัท ซึ่งภายหลังได้ ควบรวม 
  กิจการกลายเป็น กลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม  
  กรุ๊ป ในปี 2556

น�งปัญจพร	โชติจุฬ�งกูร 
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 60

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : 45.17%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นคู่สมรส
ของนายสุรชัย โชติจุฬางกูร

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

25ส่องประกายความสำ เร็จ



น�งส�วชฎ�รัตน์		อนันตกูล
กรรมการบริษัท 

อายุ : 56

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.55%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Organization Development and Transformation  
 Cebu Doctor College, ประเทศฟิลิปปินส์ 
• ปริญญาโท Public Administration University of Southern  
 California, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด  
  (มหาชน) 
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชฏารัตน์ จำากัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิจัยและพัฒนา
  เทคโนโลยี จำากัด
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีนานาชาติ จำากัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทย จำากัด
2555 - 2557 รองกรรมการผู้อำานวยการสายพัฒนาธุรกิจ 
  บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Oklahoma State University, 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DCP

ประสบการณ์ทำางาน
2556-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร  
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครอบครัวดนตรี จำากัด
2555 - 2557 รองกรรมการผู้อำานวยการสายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน)
2550 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายพัฒนาธุรกิจ 
  บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน)
2553 - 2557 กรรมการผู้จัดการธุรกิจสนามกอล์ฟ
  บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน)
2553 - 2557 กรรมการผู้จัดการธุรกิจการเงิน
  บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน)
2549 - 2557 กรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี  
  จำากัด (มหาชน)

น�ยสมบูรณ์		วงศ์รัศมี
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 52

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี
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น�ยพงษ์ศักดิ์		นันตวรรณกุล 
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 50

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร : 3 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจการตลาด
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
• ปริญญาตรีการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DCP

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร 
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2546 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ 9 บริษัท ซ่ึงภายหลังได้ 
  ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทนิมั  
  กรุ๊ป ในปี 2556

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และบริการธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• -

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร 
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ 9 บริษัท ซ่ึงภายหลังได้ 
  ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินมั  
  กรุ๊ป ในปี 2556 
2548 - 2554 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล
   รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำากัด

น�ยศิริชัย	ประพันธ์ธุรกิจ 
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 48

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร : 3 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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น�งก�นต์สุด�		แสนสุทธิ ์
กรรมการบริหาร ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานการเงินและ
บัญชีและเลขานุการบริษัท 

อายุ : 44

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร : 3 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร เลขานุการบริษัท

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้อำานวยการอาวุโส 
  สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เดอะ 
  แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2555 - 2556 ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานการเงินและ 
  บัญชี 9 บริษัท ซ่ึงภายหลังได้ควบรวมกิจการ 
  เป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด 
  ในปี 2556
2545 - 2555 ผู้อำานวยการ ฝ่ายการเงินและการบัญชี 
  บริษัท ยูไนเต็ดดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด

น�ยพรเทพ		เถียรทว ี
ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ

อายุ : 49

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
• ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• -

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานบริหารโครงการ 
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2540 - 2556 ผู้อำานวยการ ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เซ็นทรัล
  รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำากัด
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น�งวันทนีย์	วุฒิอินทร์	 
ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน

อายุ : 48

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร ์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• -

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน
  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2554 - 2556 ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน 9 บริษัท  
  ซ่ึงภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท  
  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด ในปี 2556
2549 - 2554 ผู้จัดการกลุ่มบริษัท-ทรัพยากรมนุษย์ 
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด

น�งส�วจุฑ�ม�ศ	วิภ�กรวิทย ์
ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานการขายและการตลาด

อายุ : 37

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• -

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานการขายและ 
  การตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
  จำากัด (มหาชน)
2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารพ้ืนท่ีเช่า
  บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด
  จำากัด (มหาชน)
2551 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายช้อปป้ิงมอลล์ บริษัท เซ็นคาร์ จำากัด

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท		เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	ม�ร์เก็ต	จำ�กัด บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	พล�ซ่�	จำ�กัด

	บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำ�กัด บริษัท	แบงคอก	สก�ยไลน์	จำ�กัด

สัดส่วนก�รถือหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น

สัดส่วนก�รถือหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น

99.99%

99.99%

99.99%

49.90%
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วิสัยทัศน์	และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำาในด้านบริหารจัดการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง	รวมทั้งขยายธุรกิจ	ด้านค้าปลีก	และ
โรงแรม	ที่คุ้มค่า	ทันสมัย	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	อย่างยั่งยืน	ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

32 รายงานประจำ ปี 2557



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็น
ที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณะชน

ควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและ
พัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง
ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส

พันธกิจ

มุ่งการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
รายย่อย	สามารถสร้างธุรกิจของ
ตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิต
และฐานะของผู้ประกอบการ

ดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานเหนือ
ระดับให้บริการด้วยใจรัก	เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสำานึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม

และชุมชน

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดทั้งเงินลงทุนและบุคลากร

33ส่องประกายความสำ เร็จ



รางวัลแห่งความสำาเร็จ

รางวัลและเกียรติประวัติ
1.  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2557 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด

2.  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2556 บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำากัด

3.  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2556 บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำากัด

4.  รางวลัมรีะบบการจดัการดา้นยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการตามโครงการโรงงานสขีาว ระดบัที ่1 บรษิทั เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่มอลล์ จำากดั 

 ในวันที่ 15 มีนาคม 2556

5. รางวัลมีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับท่ี 1 บริษัท แพลทินัม แอสเซท 

 แมเนจเมนท์ จำากัด ในวันที่ 15 มีนาคม 2556

6. รางวัลสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข 

 ปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำากัดในวันที่ 23 กันยายน 2556

7. รางวัลสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข 

 ปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำากัด ในวันที่ 23 กันยายน 2556

8. รางวัลชมเชย ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ระดับจังหวัดแก่ 

 บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำากัด ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 ครั้งที่ 22

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1. โครงสร้างรายได้แยกตามโครงการ

2. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

 เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำา

 รายได้อื่น

 รวมรายได้

ปี พ.ศ.2554
(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ
และไม่ได้
สอบทาน)

ล้าน
บาท

642.15

5.72

22.10

569.97

96%

1%

3%

100%

71%

25%

4%

100%

69%

26%

5%

100%

79%

17%

4%

100%

1,140.68

250.22

53.71

1,444.61

718.56

249.33

47.22

1,015.11

807.77

307.33

54.01

1,169.11

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ปี พ.ศ.2555
(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ
และไม่ได้
สอบทาน)

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557

 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม

 รายได้จากกิจการโรงแรม 

 รายได้อื่น

 รวมรายได้

ปี พ.ศ.2554
(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ
และไม่ได้
สอบทาน)

ล้าน
บาท

382.69

259.46

5.72

22.10

669.97

57%

39%

1%

3%

100%

43%

28%

25%

4%

100%

45%

24%

26%

5%

100%

63%

16%

17%

4%

100%

434.99

283.57

249.33

47.22

1,015.11

525.09

282.68

307.33

54.01

1,169.11

916.71

223.97

250.22

53.71

1,444.61

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ปี พ.ศ.2555
(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ
และไม่ได้
สอบทาน)

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557
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กลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

 ผู้บริโภคในแง่ของวิถีชีวิต พฤติกรรมความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับ 
 การตอบสนอง รวมถึงรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยจากนั้นจึงนำาผล
 การสำารวจมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 เช่น อายุ เพศ และรายได้ผลการวิจัยดังกล่าวจะสามารถบอก 
 ไดว้า่ลกูคา้วยัใดนยิมรปูแบบศนูยก์ารคา้แบบใดซึง่ปจัจยัพืน้ฐาน 
 ดังกล่าวส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน 
 และบริษัทฯ จะใช้ผลการวิจัยเพื่อกำาหนดเป้าหมายหลักของ 
 การพฒันากอ่สรา้งและดำาเนนิโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ชา่

การจัดหา
ผลิตภัณฑ์และ

บริการ

กลยุทธ์การ
บริหารอาคาร
และพื้นที่เช่า

กลยุทธ์การ
พัฒนาโครงการ

การจัดหา
ผู้เช่าและลูกค้า

ศูนย์การค้า

แนวทาง
การกำาหนด
อัตราค่าเช่า

กลยุทธ์ทางด้าน
การตลาด

1. กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ
• ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบศูนย์
 สืบเนื่องจากปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่จะทำาให้โครงการ 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประสบความสำาเร็จ และได้รับความ 
 นิยมจากผู้มาใช้บริการศูนย์คือการตอบสนองความต้องการ 
 ของผู้มาใช้บริการ ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากสินค้า 
 ห รื อบ ริ ก า รที่ มี อ ยู่ ใ น ปัจ จุ บัน  รวม ท้ังการตอบสนอง 
 ต่อพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ดังนั้นก่อนจะเริ่มต้นพัฒนา ก่อสร้างหรือดำาเนินโครงการใดๆ 
 บริษัทฯจะทำาวิจัยตลาด (Market Research) เพื่อให้เข้าใจ 

ในการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อให้เช่า บริษัทมีกลยุทธ์ใน
การดำาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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  ในการกำาหนดกลุม่เป้าหมายของโครงการ บริษทัฯจะวเิคราะห์ 
 จากกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่าง  
 ทำาให้เกิดช่องว่างทางการตลาด (Market Gap) ที่คุ้มค่ากับการ 
 ลงทุน จากนั้นบริษัทฯจะกำาหนดและออกแบบรูปแบบของ 
 โครงการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น ท้ังใน 
 แง่ของแนวคิดโครงการ การจัดโซนสินค้า ภาพลักษณ์โครงการ  
 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว บริษัทฯอาจนำาแนวคิดดังกล่าวมา 
 สำารวจกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าโครงการ 
 ดังกล่าวจะได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใด ก่อนเร่ิมพัฒนา 
 กอ่สรา้งและดำาเนนิโครงการตามแนวคดิทีก่ำาหนดไว ้เพือ่เปน็การ
 ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการที่อาจไม่ได้รับความนิยม
 จากกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร

 ผลจากการวิจัยตลาดยังสามารถนำามาใช้สำาหรับการพิจารณา 
 จัดสัดส่วนจำานวนร้านค้า (Tenancy Mix) โดยการจัดสัดส่วน 
 จำานวนร้านค้าที่เหมาะสม จะทำาให้เกิดการใช้พื้นที่เช่าที่มีจำากัด 
 ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

• สร้างมาตรฐานที่ดีในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 บริษัทฯมีการวางแผนการพัฒนาโครงการไว้อย่างเป็นระบบ โดย 
 เริ่มจากการศึกษาความเป็นได้ของโครงการ (Feasibility Study)  
 ในแง่ผลตอบแทนการลงทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่  
 การจัดหาที่ดินที่อยู่ในทำาเลที่ตั้งที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ 
 สะดวก พิจารณาว่าจะเข้าลงทุนในที่ดินโดยการซื้อหรือการเช่า 
 คัดเลือกผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยจะ 
 พิจารณาคัดเลือกจากผู้รับเหมาหลายรายตามเกณฑ์ท่ีมีการ 
 กำาหนดไว ้รวมถงึการควบคมุการกอ่สร้างใหเ้ป็นไปตามแผนการ 
 พัฒนาโครงการ โดยในระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ 
 บริษัทฯ จะเริ่มติดต่อและคัดเลือกผู้เช่าที่มีความเหมาะสมกับ 
 แนวคดิหลกัของโครงการตลอดจนพจิารณาสดัสว่นจำานวนรา้นคา้ 
 ประเภทต่างๆ ตามผลการวิจัยตลาดที่ได้จัดทำาไว้ก่อนหน้า 

2. กลยุทธ์การบริหารอาคารและพื้นที่เช่า
• สร้างชื่อเสียงในด้านคุณภาพของการบริหารพื้นที่เช่า
 ชื่อเสียงและความน่าเช่ือถือในการบริหารจัดการพ้ืนที่เช่าของ 
 เจ้าของโครงการถือเป็นปัจจัยหน่ึงในการดึงดูดผู้เช่าพ้ืนที่ของ 
 ศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า/ผู้ใช้บริการพื้นที่รายเดิม หรือผู้เช่า/ผู้ใช ้
 บริการพื้นที่รายใหม่ กล่าวคือความพึงพอใจของผู้เช่า/ผู้ใช้ 
 บริการพื้นที่รายเดิมในการบริหารพื้นที่เช่าของผู้บริหารศูนย์จะ 
 มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตัดสินใจต่อสัญญาเช่าของผู้เช่า 
 พื้นที่เดิม และหากชื่อเสียงของผู้บริหารศูนย์เป็นที่ยอมรับ ก็จะ 
 ทำาใหมี้ผูส้นใจเขา้มาเชา่พ้ืนทีเ่พิม่ขึน้ ในการสร้างชือ่เสยีงในดา้น 
 คณุภาพการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ช่าของศนูย ์ผูบ้ริหารพ้ืนท่ีเชา่จะ 
 ต้องจัดโซนร้านค้า (Tenant Zoning) ให้เป็นระเบียบ กำาหนด 
 จำานวนประเภทร้านค้า (Tenancy Mix) ให้มีความเหมาะสม 

 ควบคุมและดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ ตลอด 
 จนเปิดโอกาสให้ผู้เช่าสามารถร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น 
 เพ่ือนำาข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการดำาเนินงานของศูนย์ รวมถึงการ 
 กำาหนดราคาค่าเช่า/ค่าบริการให้เหมาะสมกับตำาแหน่งของพ้ืนท่ีเช่า 

• รู้จักและเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่เป้าหมาย 
 ในการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์บริษัทฯจะสำารวจ ทำาความรู้จัก 
 และทำาความเข้าใจลักษณะของกลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย ตลอดจน 
 ความต้องการพื้นฐานในการดำาเนินธุรกิจของผู้เช่า/ผู้ใช้บริการ 
 พื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้อย่างเหมาะสม 
 ในกรณีโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์  
 (The Platinum Fashion Mall) ผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าส่ง 
 เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น ทำาให้จำานวนเสื้อผ้าที่ร้านค้าจำาหน่ายใน 
 แตล่ะวนันัน้มจีำานวนท่ีคอ่นขา้งมาก ดงันัน้ ผูเ้ชา่อาจมปีญัหาเรือ่ง 
 พืน้ท่ีจดัเกบ็สนิคา้ ทางโครงการจงึจดัเตรยีมพืน้ท่ีสว่นหนึง่สำาหรบั 
 เป็นคลังเก็บสินค้าให้เช่า นอกจากนี้ ผู้เช่าส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ค้าส่ง 
 มักจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ค้าปลีก (Retailer) 
 มากกว่าผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย (End-user) ดังนั้น การจัดทำา 
 แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของศูนย์ จึงเน้นเจาะกลุ่ม 
 ผู้ค้าปลีกมากกว่าผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย

• จัดโซนร้านค้าตามความต้องการของผู้มาซื้อสินค้า/ใช้บริการ 
 ภายในศูนย์
 การจัดโซนร้านค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้มาซื้อสินค้า/ 
 ใช้บริการภายในศูนย์จะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้า 
 ดังกล่าว โดยในกรณีโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม  
 แฟชั่นมอลล์ ผู้มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์ส่วนใหญ่เป็น 
 ผู้ค้าปลีก จึงมักต้องการการจัดโซนร้านค้าที่จัดรวมร้านที่ขาย 
 สนิคา้ประเภทเดยีวกนัไวด้ว้ยกนั เพือ่ทีผู่ค้า้ปลกีจะสามารถเลอืก 
 ซื้อของท่ีต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและใช้เวลาไม่มากนัก 
 ในปัจจุบัน โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟช่ัน 
 มอลล์  มีการจัดโซนร้านค้าตามประเภทสินค้า เช่น โซนเสื้อผ้า 
 สตรี โซนเสื้อผ้าบุรุษ โซนเสื้อผ้าเด็ก โซนเคร่ืองหนัง กระเป๋า  
 รองเท้า โซนเครื่องประดับ ฯลฯ นอกจากจะมีการจัดโซนร้านค้า 
 ตามประเภทของสินค้าแล้ว ในแต่ละชั้นของศูนย์ยังมีร้านอาหาร 
 และร้านเครื่องดื่มกระจายตัวโดยรอบ 

• วิธีการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่เหมาะสม
 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดโซนร้านค้า บริษัทฯในฐานะผู้บริหาร 
 โครงการมีวิธีและข้ันตอนในการคัดเลือกผู้เช่าพ้ืนท่ี ในกรณีท่ีมีการ 
 ไม่ต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าใหม่ ที่จะมาทำาสัญญาเช่าแทนจะต้องมี 
 สนิคา้ตรงตามประเภทของโซนพืน้ทีท่ีว่า่งลง และเปน็สนิคา้ท่ีเปน็ 
 ที่ต้องการของกลุ่มผู้มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์
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 สำาหรบัการเปดิโครงการใหม ่ผูเ้ชา่พืน้ทีท่ีจ่ะไดรั้บการคดัเลอืกจะ 
 ต้องเป็นผู้จำาหน่ายสินค้าที่มีจุดเด่น และสินค้าน้ันๆ มีความ 
 ต้องการในตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ของโครงการ ตลอดจนจำานวนร้านคา้ทีจ่ะไดรั้บคดัเลอืกท้ังหมดจะ 
 ต้องไม่มากกว่าเพดานจำานวนร้านค้าที่จำาหน่ายสินค้าประเภท 
 เดียวกันที่บริษัทฯได้กำาหนดไว้ล่วงหน้า

• บำารุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อย่างสม่ำาเสมอ 
 การปรับปรุงและบำารุงรักษาพ้ืนที่ศูนย์อย่างสม่ำาเสมอเป็น 
 หลักสำาคัญอย่างหน่ึงในการบริหารโครงการใหป้ระสบความสำาเรจ็ 
 เนือ่งจากศนูยก์ารคา้เป็นบริเวณทีม่ผีูส้ญัจรไปมาเป็นจำานวนมาก  
 พื้นที่ งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์จึงจำาเป็นต้องได้รับ 
 การตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภยั 
 ในการใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง บริษทัฯมนีโยบายทีจ่ะซ่อมแซมพืน้ที่ 
 งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์ให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่ 
 อาจเกิดขึ้นกับการดำาเนินงานของศูนย์

• จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกให้ครบครัน
 โครงการศูนย์การค้าที่ประสบความสำาเร็จจะต้องมีสิ่งอำานวย 
 ความสะดวกทีค่รบครนั เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ชา่พืน้ท่ี 
 และผู้มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์เช่น การที่โครงการศูนย ์
 แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เป็นศูนย์แฟชั่นค้า 
 ส่งที่ผู้มาใช้บริการมักจะซื้อสินค้าทีละมากๆ จึงจำาเป็นที่จะต้อง 
 จัดให้มีลิฟท์ บันไดเลื่อน และที่จอดรถที่เพียงพอต่อจำานวนผู้มา 
 ใช้บริการ และขนาดของลิฟท์ควรจะมีขนาดใหญ่และใช้บรรจุ 
 สินค้าได้ ตลอดจนบริการคาร์โก้ เพื่อส่งสินค้าไปทั่วประเทศและ 
 ต่างประเทศ เนือ่งจากผูม้าใชบ้ริการบางสว่นเป็นผูค้า้ปลกีในแถบ 
 หวัเมอืง และบางสว่นเป็นชาวตา่งชาต ิรวมถงึจำาเป็นตอ้งมบีรกิาร 
 ทางการเงนิทีค่รบครัน ทัง้ธนาคารพาณชิยแ์ละบูทแลกเปลีย่นเงนิ 
 ตราต่างประเทศ 

3. กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการจำาหน่าย
 บริษัทฯจัดแบ่งกลยุทธ์ทางด้านการตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 กลยุทธ์ทางการตลาดสำาหรับผู้เช่า และกลยุทธ์ทางการตลาด 
 สำาหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์ ในด้านกลยุทธ ์
 ทางการตลาดสำาหรับผู้เช่าพื้นที่นั้น มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความ 
 สัมพันธ์แบบยั่งยืนกับผู้เช่าพ้ืนที่ ปัจจัยสำาคัญในการสร้าง 
 ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูเ้ชา่คอืการตดิตอ่สือ่สารกนัเป็นประจำา และ 
 การเปิดโอกาสให้ผู้เช่าพื้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 
 รูปแบบการบริหารพื้นที่ซ่ึงอาจจะมีบางจุดที่สามารถปรับปรุง 
 ใหด้ยีิง่ขึน้ บรษิทัฯจงึจดัใหม้กีารประชุมผูเ้ช่าพ้ืนทีภ่ายในโครงการ 
 อย่างนอ้ยปลีะหน่ึงคร้ัง เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการ 
 ดำาเนินงานของศูนย์ ในกรณีที่เป็นการเปิดโครงการใหม่ กรณี 
 โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม บริษัทฯยังคงให้ความ 
 สำาคัญกบัการติดตอ่สือ่สารกบัผูเ้ชา่พืน้ทีอ่ยา่งสม่ำาเสมอ โดยหลงั 

 จากผูเ้ชา่ทำาสญัญาเชา่พืน้ท่ีในโครงการท่ีอยู่ในระหวา่งการพฒันา 
 ผู้เช่าจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯอย่างสม่ำาเสมอผ่านสื่อต่างๆ  
 เช่น Newsletter เพื่อรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาและ 
 ก่อสร้างโครงการทุกๆ 2 เดือน นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ 
 กับผู้เช่าพื้นที่ผ่านการสื่อสารแล้ว บริษัทฯยังจัดกิจกรรมร่วมกับ 
 ผู้เช่าภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง

 ในส่วนของกลยุทธ์ทางด้านการตลาดสำาหรับดึงดูดลูกค้าผู้มา 
 ซือ้สนิคา้/ใชบ้รกิารภายในศนูย ์บรษิทัฯมแีนวทางการจดัทำาแผน 
 โฆษณาศูนย์ท่ีระบุข้อความท่ีต้องการสื่อสาร ตัวกลางหรือ 
 ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งจะ 
 ทำาให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะช่วยเพิ่ม 
 จำานวนผู้มาซ้ือสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์มากขึ้น ในกรณีของ 
 โครงการศนูยแ์ฟชัน่คา้สง่ เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่มอลล ์ในชว่งเริม่ 
 เปิดศูนย์ บริษัทฯได้วิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าหลักท่ีมาซื้อสินค้า/ 
 ใช้บริการภายในศูนย์คือ ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นทั้งใน 
 บรเิวณยา่นธรุกิจในกรงุเทพมหานคร และผูค้า้ปลกีในหวัเมอืงใหญ ่
 บริษัทฯจึงเลือกจะสื่อสารข้อความท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
 เลอืกสนิคา้ขายสง่ภายในโครงการ เพือ่ให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูคา้ 
 กลุ่มน้ี โดยการจัดทำา Directory ท่ีรวบรวมรายช่ือร้านค้า 
 ลกัษณะสนิคา้ทีจ่ำาหนา่ย ชอ่งทางการตดิตอ่ หมายเลขทีห่อ้งรา้นคา้ 
 โซนร้านค้า ฯลฯ ทำาให้กลุ่มผู้ค้าปลีกสามารถใช้ Directory 
 ดังกล่าวเป็นแนวทางในการเลือกซื้อของ หรือใช้เป็นแผนท่ีช่วย 
 นำาทาง ทำาให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าภายใน 
 โครงการ ในด้านของช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 บริษัทฯได้ส่งพนักงานของบริษัทฯไปพบกลุ่มผู้ค้าปลีก เพื่อ 
 แนะนำาข้อมูลพื้นฐานของโครงการให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งสร้าง 
 ความคุ้นเคยไปในคราวเดียวกัน

 บรษิทัฯมกีารจดักจิกรรมภายในศนูยต์ามเทศกาลตา่งๆ เพือ่ชว่ย 
 กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและแวะเวียนมายังศูนย์ 

4. แนวทางหรือปัจจัยที่ใช้ในการกำาหนดราคาค่าเช่าและ 
 ค่าบริการพื้นที่ภายในศูนย์
 บริษัทฯพิจารณาปัจจัยต่างๆในการกำาหนดอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของโครงการภายใต้การบริหาร ดังต่อไปนี้

• กำาหนดอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอสังหาริมทรัพย์ 
 ในบริเวณใกล้เคียง

เนื่องจากในบริเวณย่านประตูน้ำาและใกล้เคียง มีโครงการ
ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกับโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ 
แพลทินัม แฟชั่นมอลล์หลายโครงการ ดังนั้นปัจจัยประการหนึ่ง
ท่ีบริษัทฯให้ความสำาคัญในการพิจารณากำาหนดราคาค่าเช่า คือ
อัตราค่าเช่าท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความใกล้เคียงกัน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทฯ

• ต้นทุนการพัฒนาและบริหารโครงการ
เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสมให้แก่
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะกำาหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ โดยพิจารณาถึง
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ เช่น ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิครอบ
ครองหรือสิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการ ต้นทุนการ
ก่อสร้าง ตลอดจนต้นทุนการบริหารงานโครงการ โดยอัตราค่า
เช่าที่บริษัทฯเรียกเก็บจะต้องสามารถครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้
จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น 

• ตำาแหน่งและขนาดของพื้นที่เช่าภายในศูนย์
เนื่องจากจำานวนลูกค้าศูนย์ที่สัญจรไปมาหรือเลือกซ้ือสินค้า/
ใช้บริการ (Traffic) ในแต่ละช้ันของศูนย์จะไม่เท่ากัน ดังนั้น 
การพิจารณาค่าเช่าของพ้ืนที่จะขึ้นกับตำาแหน่งของพื้นที่เช่า 

5. การจัดจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย

 5.1 การจัดหาผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์
 จดุเดน่อย่างหนึง่ของโครงการศนูยแ์ฟชัน่คา้สง่ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์คอืการมสีนิคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ครบครนั (One-stop Wholesale 
Shopping Mall)จากการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ที่มีสินค้าที่มีความหลากหลาย โดยผู้เช่าพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯเลือกสรรมาน้ันจะผ่านกระบวนวิธีที่สำาคัญ 
ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ ขนาดของพื้นท่ีเช่าก็เป็นอีกปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการพิจารณากำาหนดอัตราค่าเช่า โดยผู้เช่าพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ 
มักจะได้รับอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรที่ถูกกว่าอัตราค่าเช่าท่ี 
ผู้เช่าพื้นที่ขนาดเล็กได้รับ

• ระยะเวลาการเช่า
ระยะเวลาการเช่าเป็นอีกปัจจัยท่ีสำาคัญในการกำาหนดอัตราค่า
เช่าและอัตราการเติบโตของค่าเช่า เนื่องจากภายในโครงการ
หนึ่ง อาจมีสัญญาเช่าหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันในแง่ของ
ระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่สัญญาเช่าชั่วคราวระยะสั้น 1 เดือน 
จนถึงสัญญาระยะยาว 10 ปี  โดยสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาระยะ
สั้น 1 - 3 ปี จะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าตามความเหมาะ
สมทุกปี สำาหรับสัญญาเซ้งซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 5 ปี และ 
10 ปี จะไม่มีการปรับราคาขึ้นในแต่ละปีตลอดอายุสัญญา แต่ผู้
เชา่จำาเปน็ตอ้งจา่ยเงนิคา่เชา่ซึง่เปน็คา่สทิธกิารเชา่ทัง้หมดในวนั
ทำาสัญญาเช่ากับบริษัท

รวบรวมรายชื่อ
ร้านค้าต่างๆ

จัดประเภท
ร้านค้าตาม

ลักษณะสินค้า

จัดลำาดับคะแนน
ตามร้านค้า

คัดเลือกร้านค้าติดต่อร้านค้า

1 2 3

45

40 รายงานประจำ ปี 2557



ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมรายชื่อร้านค้าต่างๆ
 ในขั้นตอนแรก ทีมการตลาด (Marketing Team) ของบริษัทฯจะ
ออกสำารวจตลาด เพื่อรวบรวมรายชื่อและรายละเอียดร้านค้าต่างๆ 
ทั้งในบริเวณศูนย์การค้าอื่นๆ หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน แหล่ง
ชุมชน ตลาด ย่านการค้า เพื่อรวบรวมรายชื่อและจำานวนร้านค้าและ
โรงงานให้ได้มากที่สุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯมีทะเบียนรายชื่อร้าน
ค้ากว่า 10,000 ราย

ขั้นตอนที่ 2 : จัดประเภทร้านค้าและลักษณะสินค้า
 บริษัทฯจะนำารายช่ือร้านค้าที่รวบรวมได้จากการสำารวจตลาด 
ในขัน้ตอนที ่1 มาจดัประเภทตามลกัษณะสนิคา้ทีร้่านคา้จำาหนา่ย โดย
อาจแบง่ประเภทเปน็ร้านแฟชัน่เสือ้ผา้ ร้านแฟชัน่เคร่ืองหนงั กระเปา๋ 
รองเท้า ร้านแฟชั่นเคร่ืองประดับ ร้านอาหารภายในศูนย์อาหาร 
ร้านอาหารแบรนด์เนม ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3 : จัดลำาดับคะแนนของร้านค้า
 เมื่อได้รายชื่อร้านค้าสำาหรับสินค้าและบริการแต่ละประเภทแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือการให้คะแนนร้านค้าแต่ละร้าน ตามเกณฑ์ต่างๆ 
ท่ีกำาหนดไว้ เช่น คุณภาพสินค้า จำานวนสาขาท่ีเปิดดำาเนินการแล้ว 
ลักษณะการบริหารจัดการร้านค้าระดับราคาสินค้าที่จำาหน่าย เป็นต้น 
หลังจากพิจารณาคะแนนของแต่ละร้านค้าแล้ว บริษัทฯจะนำาคะแนน
ของแต่ละร้านค้ามาเรียงลำาดับจากมากไปน้อย

ขั้นตอนที่ 4 : คัดเลือกร้านค้าที่เข้าเกณฑ์
 บริษัทฯจะวางแผนการจัดวางร้านค้าและจำานวนร้านค้าตามผลการ
สำารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือ หากสินค้าชนิด
ใดเป็นท่ีต้องการของตลาด จำานวนร้านค้าท่ีขายสินค้าประเภทน้ันจะมี
จำานวนมากกว่าร้านค้าท่ีจำาหน่ายสินค้าสำาหรับคนเฉพาะกลุ่ม ดังน้ัน 
บริษัทฯจึงคัดเลือกร้านค้าตามลำาดับคะแนน จากระดับคะแนนสูงสุดลง
ไปเร่ือยๆ จนครบจำานวนของร้านค้าแต่ละประเภทท่ีกำาหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 5: ติดต่อร้านค้า
 ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดต่อผู้เช่า เพื่อสอบถามความสนใจใน
การเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์เพื่อดำาเนินธุรกิจ โดยจะมีการแนะนำา
แนวคิดหลักของโครงการ ตลอดจนรูปแบบตัวอย่างพื้นที่เช่า โดยมี
จุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้ผู้
เชา่สามารถใชข้อ้มลูดงักลา่วประกอบการตดัสนิใจ หากลกูคา้ปฏเิสธ
การเชา่ บรษิทัฯจะทำาการคดัเลอืกผูเ้ช่ามาทดแทนจากทะเบยีนรายชือ่
ร้านค้า (Database) ที่บริษัทฯจัดทำาไว้

 วิธีการคัดเลือกผู้เช่าดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางดำาเนิน
การในกรณีที่บริษัทฯเป็นผู้เลือกและติดต่อผู้เช่า ในกรณีท่ีมีผู้สนใจ
เช่าพื้นที่ของบริษัทฯและเป็นผู้ติดต่อมายังบริษัทฯเอง บริษัทฯจะ
พิจารณาร้านค้าดังกล่าวตามเกณฑ์เดียวกันกับขั้นตอนที่ 3 และขึ้น
ทะเบียนร้านค้าดังกล่าวไว้ในระบบ (Database) จากนั้น จึงพิจารณา

ให้เช่าพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ตามจำานวนพื้นที่เช่าที่ว่างอยู่ในขณะนั้น

 5.2 การจัดหาผู้มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์
 บริษัทฯจะทำาการตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในกรณีของ
โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์(The Plati-
num Fashion Mall) ผู้มาซื้อสินค้าภายในศูนย์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้า
ปลีก ดังนั้น แนวทางการทำาการตลาดเพื่อส่งเสริมการจำาหน่ายของ
ผู้เช่าพื้นที่จะไม่เน้นการทำาตลาดผ่านสื่อวงกว้าง (Mass Media) แต่
จะเน้นการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและเป็นการตลาดแบบเชิงรุก 
ในอดีต บริษัทฯเน้นทำาการตลาดอย่างมากในช่วงเร่ิมเปิดโครงการ 
โดยการจัดทำา Directory ที่รวบรวมรายชื่อร้านค้า ลักษณะสินค้าที่
จำาหน่าย ช่องทางการติดต่อ หมายเลขห้องร้านค้า โซนร้านค้า ฯลฯ 
เพ่ือให้กลุ่มผู้ค้าปลีกสามารถใช้ Directory ดังกล่าวเป็นแนวทางใน
การใช้เลือกซื้อสินค้า หรือใช้เป็นแผนที่ช่วยนำาทาง เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าภายในโครงการ ในด้านของ
ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มผู้ค้าปลีกนั้น บริษัทฯ
ไดส้ง่พนกังานของบรษัิทฯไปพบกลุม่ผูค้า้ปลกี เพือ่แนะนำาขอ้มลูพืน้
ฐานของโครงการให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งสร้างความคุ้นเคยไปในคราว
เดียวกัน หลังจากโครงการเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแล้ว บริษัทฯ
จงึลดระดบัการทำาการตลาดมาเปน็เพยีงการโฆษณาผา่นทาง website 
ของบริษัทฯเอง เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการภายใน
ศูนย์สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯและทางศูนย์

 ยงัมกีลุม่ลกูคา้อกีกลุม่หนึง่ทีเ่พิม่สดัสว่นขึน้อยา่งมนียัสำาคญั คอื
กลุ่มลูกค้านักท่องเท่ียวต่างชาติ ซ่ึงบริษัทฯให้ความสำาคัญของการ
ทำาการตลาดกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ จึงวางแผนใช้สื่อโฆษณาทีส่ามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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6. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ด้วยลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพ่ือการพาณิชย์และโรงแรม ดังน้ัน รูปแบบการ
จัดหาผลิตภัณฑ์จึงหมายถึงขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 6.1 การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
 ทีด่นิเปน็ตวักำาหนดทำาเลทีต่ัง้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ดงันัน้ 
การจัดหาทีด่นิเพือ่พฒันาและกอ่สร้างโครงการจงึเป็นขัน้ตอนแรกใน
การพฒันาโครงการ ลกัษณะทีด่นิทีเ่หมาะสำาหรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า หรือ 
โรงแรมควรอยู่ในบรเิวณทีส่ามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกจากการคมนาคม
ที่หลากหลาย เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนค่อนข้างหน้าแน่น และ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำานวนสูงขึ้นในอนาคต มีขนาดพื้นที่และรูปร่าง
ที่สอดคล้องกับรูปแบบและแนวคิดของโครงการ ในบริเวณโดยรอบ
โครงการมีสาธารณูปโภคครบครัน รวมถึงต้องพิจารณาข้อจำากัดการ
ใช้ที่ดินด้วยในแง่ของผังเมืองและการใช้ประโยชน์ ในการจัดหาที่ดิน
เพื่อนำามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะจัดหาที่ดินโดยการ:

• การซือ้ขาด: ในกรณรีาคาทีด่นิมคีวามสมเหตสุมผลและเหมาะสม 
 ที่จะนำามาพัฒนาโครงการ (ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดหาที่ดินด้วย 
 การซื้อขาดเพื่อนำามาพัฒนาโครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ 
 อันได้แก่ โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น 
 มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) และโครงการโรงแรม 
 โนโวเทล กรงุเทพ แพลทนัิม ประตนู้ำา รวมถงึโครงการทีจ่ะพฒันา 
 ขึ้นในอนาคต อันได้แก่ โครงการโรงแรมระดับ 3 ดาว (Holiday  
 Inn Express) และโรงแรมระดับ 4 ดาว (Holiday Inn Resort) 
 ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)

• การเช่าที่ดิน: ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในทำาเลที่มีศักยภาพแต่เจ้าของ 
 ท่ีดนิ ไมย่นิดท่ีีจะขายขาด หรอืราคาของท่ีดนิสงูมากจนไมคุ่ม้คา่ 
 กับการลงทุนหากใช้วิธีซื้อขาด (บริษัทฯได้จัดหาที่ดินเพ่ือนำามา 
 พัฒนาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม (The Market by  
 Platinum) โดยการทำาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับเจ้าของที่ดิน 
 เดิม คือ สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมถึงทำา 
 สญัญาเชา่ท่ีดนิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของโครงการ เดอะ วอรฟ์ สมยุ  
 กับบริษัท เดอะ วอร์ฟ สมุย พลาซ่า จำากัดซ่ึงเป็นบริษัท 
 ที่เกี่ยวข้อง)

 6.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 เมื่อสามารถจัดหาที่ดินได้แล้ว บริษัทฯจะศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการในหลายๆด้าน ในการศึกษาและประเมินความเป็นไป
ไดใ้นการพฒันาและดำาเนนิโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย ์
บริษัทฯจะศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ซึ่งปัจจัย 
 ที่บริษัทฯ พิจารณาประกอบด้วยประมาณการส่วนแบ่งการตลาด 
 ของโครงการคูแ่ขง่ขนั ลกัษณะของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย ตลอดจน 
 แนวโน้มของตลาดในอนาคต เช่น ความต้องการของลูกค้า การ 
 จัดหาสินค้า การกำาหนดประเภทสินค้าและร้านค้า รวมถึงการ 
 กำาหนดราคาค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง 
 กับแผนการตลาด

การจัดหาที่ดิน การศกึษาความเปน็
ไปได้ของโครงการ

ออกแบบศูนย์การค้า
และโรงแรม

ศึกษาผลกระทบ
ของโครงการ

คัดเลือกผู้รับเหมา
ก่อสร้าง

บริหารโครงการ
ก่อสร้างให้สำาเร็จ

1

6

2

5

3

4
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•	 การวิเคราะห์และศึกษาด้านเทคนิคและการศึกษาด้านโครงสร้าง		
	 เพื่อกำาหนดลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและสวยงามเพื่อดึงดูดใจ	
	 ของลูกค้าที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่	 รวมถึงลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อสินค้า	
	 และใช้บริการภายในศูนย์	 และเพ่ือกำาหนดองค์ประกอบของ	
	 โครงการในส่วนต่างๆให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่ม	
	 เป้าหมายและภาวะการตลาดในทำาเลที่ตั้งนั้นๆ

•	 การศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิเพือ่ศกึษาและ	
	 ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน	 การจัดหาแหล่งที่มาของ	
	 เงนิทนุ	โดยโครงการทีบ่ริษทัฯจะพัฒนาและดำาเนนิการ	จะตอ้งให้	
	 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าและไม่น้อยกว่าอัตรา	
	 ผลตอบแทนขั้นต่ำาที่บริษัทฯกำาหนด	

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯจะพจิารณาถงึสถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ	
	 ควบคูไ่ปกบัการศกึษาความเป็นไดข้องโครงการในดา้นการจดัหา	
	 แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม	 ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะ	
	 ทางการเงินของบริษัทฯมากนัก	

	 6.3	ออกแบบโครงการ
	 บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการออกแบบโครงสร้างและการ
ตกแต่งอาคารของโครงการ	 ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักและกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย	 ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยของอาคารท่ีต้องเหมาะ
สมกับวัตถุประสงค์การใช้งานและมีโครงสร้างอาคารท่ีมีความ
ปลอดภัยสูง	 เมื่อบริษัทฯได้มีการดำาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ	 ท่ี
เกี่ยวข้องจนค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าบริษัทฯมีที่ดินที่เพียงพอและ	
มีความเหมาะสมสำาหรับการพัฒนาและดำาเนินโครงการ	 บริษัทฯจะ
เริ่มออกแบบโครงการทั้งในด้านสถาปัตยกรรม	 โครงสร้าง	 และงาน
ระบบต่างๆ	 โดยในการออกแบบโครงการ	 บริษัทฯในฐานะเจ้าของ
โครงการจะทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ออกแบบโครงการ	(ซึ่ง
มีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ	 เกี่ยวกับการออกแบบโครงการ	
การดำาเนินการออกแบบด้านโยธา	 ไฟฟ้า	 เคร่ืองกล	 สิ่งแวดล้อม
และสถาปัตยกรรม	 การจัดทำาข้อกำาหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ	 รวมถึงการออกแบบเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหาแบบของ
โครงการระหว่างก่อสร้าง	จนกระทั่งเสร็จงาน)	ทั้งนี้	บริษัทฯในฐานะ
เจ้าของโครงการจะได้มีการประสานงานและทำางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องกับผู้ออกแบบโครงการตั้งแต่ช่วงแรกๆของการ
ออกแบบโครงการจนกระทัง่การพฒันาและกอ่สร้างโครงการแลว้เสรจ็	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบและสถาปัตยกรรมของโครงการ	 การจัด
พืน้ทีภ่ายในโครงการและการคดัเลอืกผูเ้ชา่พ้ืนทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั
แนวคดิทางการตลาดของโครงการ	รวมถงึภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง	
	 ในระหว่างการพัฒนาโครงการ	 บริษัทฯอาจต้องพิจารณาและ
ดำาเนนิการทีจ่ำาเปน็รว่มกบัผูอ้อกแบบโครงการในการปรับหรอืเปลีย่น
แบบของโครงการ	การเปลีย่นแปลงประเภทวัสดทุี่ใช้กอ่สรา้งโครงการ	

การปรบัลดตน้ทนุการพฒันาและกอ่สรา้งโครงการในสว่นท่ีไมจ่ำาเปน็	
เพื่อให้บริษัทฯได้รับผลตอบแทนจากการดำาเนินโครงการในระยะ
ยาวในระดับที่เหมาะสม	โดยในการพิจารณาและคัดเลือกผู้ออกแบบ
โครงการ	บรษัิทฯจะพจิารณาคดัเลอืกผูอ้อกแบบท่ีมชีือ่เสยีงและเปน็ที่
ยอมรบัในวงการ	มปีระสบการณท์ำางานในโครงการทีม่ลีกัษณะเหมอืน
หรือใกล้เคียงกัน	รวมถึงมีมูลค่าโครงการที่ใกล้เคียงกัน	มีทีมงานทั้ง
ในดา้นสถาปตัยกรรมและวศิวกรรมทีม่คีวามพรอ้มทัง้ดา้นและเทคนคิ
และประสบการณ	์และไดน้ำาเสนอขอ้เสนอท้ังดา้นเทคนคิและดา้นการ
เงินซึ่งมีเงื่อนไขเหมาะสมและบริษัทฯสามารถยอมรับได้

	 ในระหวา่งการออกแบบโครงการ	บรษิทัฯจะดำาเนนิการขออนญุาต
การก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง	 อันได้แก่	
กองควบคุมอาคาร	 สำานักการโยธา	 ซึ่งในขั้นตอนการขออนุญาต
การก่อสร้างอาคาร	 บริษัทฯจะต้องจัดทำาและส่งเอกสารที่สำาคัญให้
หนว่ยงานราชการพจิารณา	ไดแ้ก	่แบบคำาขออนญุาตกอ่สรา้งอาคาร	
หนังสือรับรองจากสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ	 แผนผังบริเวณ	
แบบแปลนการกอ่สรา้ง	รายการประกอบแบบแปลน	ฯลฯ	โดยบรษิทัฯ
จะเริม่การกอ่สรา้งโครงการไดเ้มือ่ไดร้บัอนญุาตการกอ่สรา้งจากกอง
ควบคุมอาคาร

	 6.4	ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 กอ่นเริม่ตน้กอ่สรา้งโครงการ	บรษัิทฯจะศกึษาและวเิคราะหว์า่การ
ก่อสร้างอาคารตามแผนที่กำาหนดนั้น	 เข้าเงื่อนไขต้องจัดทำารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA)	หรือไม่	ตามเกณฑ์ที่หน่วย
งานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกำาหนด	โดยบรษิทัฯจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ	์
วิธีการ	ตลอดจนระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด

	 6.5	การคัดเลือกผู้รับเหมา
	 ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์	บรษัิทฯให้
ความสำาคญักบัคณุภาพและมาตรฐานการกอ่สรา้ง	ภายใตก้ารบรหิาร
จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพ	
ดังนั้น	 การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ	(Contractor)	(ซึ่งมี	
หน้าท่ีหลักในการก่อสร้างโครงการและติดตั้งอุปกรณ์ตามระยะเวลา
ที่สัญญากำาหนด	 การควบคุมคุณภาพและระยะเวลาการทำางานตาม
สญัญา	การรกัษาความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มระหวา่งการกอ่สรา้ง	
ฯลฯ)	 จึงมีความสำาคัญ	 โดยในการคัดเลือกผู้รับเหมา	 บริษัทฯจะ
พิจารณาจากประวัติและผลการทำางานของผู้รับเหมาในด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้าง	ศักยภาพทางการเงิน	ประวัติด้านการรับ
ผดิชอบงาน	รวมถงึขัน้ตอนและเทคโนโลยีในการกอ่สรา้งทีจ่ะชว่ยลด
ต้นทุนและร่นระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ	 โดยในการคัดเลือก
บรษัิทผูร้บัเหมา	บรษัิทฯจะใชว้ธิกีารประกวดราคา	โดยใหม้กีารเสนอ
ราคาจากผู้รับเหมาหลายๆราย	และบริษัทฯจะพิจารณาเปรียบเทียบ
ต้นทุนค่าก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับราคา
กลางท่ีประเมินโดยผู้สำารวจปริมาณงานอิสระ	 และมีระยะเวลาการ	
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ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ	 ประกอบกับการพิจารณา
ประวตัแิละผลงานของผูร้บัเหมาในดา้นตา่งๆตามทีก่ลา่วขา้งตน้	โดย
บริษัทฯมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ชัดเจนและโปร่งใส

	 6.6	การบริหารโครงการก่อสร้าง
	 เมื่อสามารถคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการได้แล้ว	บริษัทฯ
จะว่าจ้างบริษัทผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้างที่มีชื่อ
เสียงและมีประสบการณ์ให้เข้ามาควบคุมการก่อสร้างโครงการใน
การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบริษัทผู้ควบคุมงานและบริหาร
โครงการกอ่สรา้ง	บรษิทัฯจะพจิารณาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง	ไดแ้ก	่ประวตัิ
และผลการทำางานในอดีตในโครงการที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้
เคียงกัน	 ประวัติด้านการรับผิดชอบงาน	 ความพร้อมของบุคลากร
ทั้งในด้านเทคนิคและวิศวกรรม	 ขั้นตอนและระยะเวลาการทำางาน	
ข้อเสนอทั้งในด้านเทคนิคและด้านการเงิน	 ขอบเขตการให้บริการ	
ฯลฯซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะวิเคราะห์และพยากรณ์ถึงปัญหา
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการก่อสร้างโครงการ	 รวมถึงแนวทาง

ท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น	 โดยคำานึงถึงผลกระ
ทบท่ีอาจจะมีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ	 ความ
ปลอดภัย	 และการสัญจรของชุมชนโดยรอบ	 โดยในกรณีที่จำาเป็น	
ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการอาจจะต้องนำาเทคนิควิธีการก่อสร้างแบบ
พิเศษเข้ามาใช้เพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าว	 ในการพัฒนาและ
ก่อสร้างโครงการทุกครั้ง	 ทางโครงการได้ทำาประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
อุบัติเหตุต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นได้	 โดยครอบคลุมทั้งโครงการหลังจาก
วา่จา้งผูค้วบคมุงานกอ่สรา้งแลว้	บรษิทัฯจะตดิตามผลการดำาเนนิการ
และความคบืหนา้ในการพฒันาและกอ่สรา้งโครงการอยา่งใกลช้ดิ	เพือ่
ให้การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน

ลักษณะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายโครงการ
	 ปัจจุบันบริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ที่ได้เปิดดำาเนิน
การแล้ว	3	โครงการดังนี้
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1. โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ 
(The Platinum Fashion Mall)
 โครงการศนูย์แฟชัน่คา้สง่ เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่มอลล ์เปน็ศนูยค์า้
ส่งเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย บริเวณใจกลางประตูน้ำา 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งแฟชั่นค้าส่งครบวงจร  
(one-stop wholesale shopping center) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า
ส่งกว่า 2,000 ร้านค้า โดยโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 5,000 ล้านบาท (มูลค่าเงินลงทุนแรกเริ่ม จำานวน 2,600 
ล้านบาท และลงทุนเพิ่มในส่วนขยายจำานวน 2,400 ล้านบาท) และ

ภาพแสดงที่ตั้งในปัจจุบันของศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ที่มา: บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ไดเ้ริม่เปดิดำาเนนิการมาตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายนป ีพ.ศ. 2548 ภายใน
โครงการประกอบไปด้วยร้านค้าส่งสินค้าที่จัดโซนไว้เป็นหมวดหมู่ 
(Zoning Arrangement) จำานวน 2,000 รา้นคา้ ทัง้เสือ้ผา้บรุษุ เสือ้ผา้
สตรี เสื้อผ้าเด็ก กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ และพรั่ง
พรอ้มไปดว้ยสิง่อำานวยความสะดวกและระบบสาธารณปูโภคครบครนั 
ทำาให้โครงการดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างยิ่งทั้งในกลุ่มผู้เช่าและกลุ่ม
ลูกค้าผู้มาซื้อสินค้าและใช้บริการภายในศูนย์ 
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ที่ตั้งโครงการ
 โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ตั้งอยู ่
บริเวณสี่แยกประตูน้ำา เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย่านประตูน้ำาเป็นบริเวณท่ีมี
ความสำาคัญต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอของประเทศไทย 
เน่ืองจากเปน็แหลง่รวมร้านคา้สง่เสือ้ผา้ทีม่คีวามสำาคญัแหง่หนึง่ของ
ประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี

ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค
 โครงการดงักลา่วประกอบไปด้วยอาคารจำานวน 2 หลัง เช่ือมตอ่กัน 
โดยแต่ละอาคารมีรายละเอียดดังนี้ 

• อาคาร 1 (โซน1,2): มคีวามสงู 24 ช้ัน พร้อมช้ันใตด้นิ 1 ช้ัน ตัง้อยู่ 
 บนทีด่นิพืน้ทีป่ระมาณ 7 ไร ่ มพีืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 110,000 ตร.ม. 
 (รวมส่วนศูนย์การค้าและที่พักอาศัย) โดยชั้นใต้ดิน - ชั้น 6 เป็น 
 พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้และศนูยอ์าหาร ชัน้ 7 - ชัน้ 10 เปน็พืน้ทีจ่อดรถ 
 ชั้น 11 เป็นพื้นที่สำานักงานของบริษัทฯและคลังสินค้า และชั้น  
 12 - 24 เป็นพื้นที่ห้องพักอาศัยแบบ Condominium ซึ่งบริษัทฯ 
 ได้ขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว
• อาคาร 2 (โซน 3): มคีวามสงู 25 ชัน้  พร้อมชัน้ใตด้นิ 4 ชัน้ ตัง้อยู่ 
 บนที่ดินพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  
 39,570 ตร.ม.โดยชัน้ใตด้นิทัง้ 4 ชัน้เปน็พ้ืนทีจ่อดรถ บรเิวณ ชัน้ 
 1 - ชั้น 5  เป็นพื้นที่ศูนย์การค้า และชั้น 6 - ชั้น 25 เป็นพื้นที่ของ 
 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำา

 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์  
 (รวมทัง้ 2 อาคาร) ประกอบดว้ยลฟิท ์จำานวน 21 ชดุ บนัไดเลื่อน  
 24 ชดุ พรอ้มทัง้ระบบไฟฟา้, ระบบสขุาภบิาล, ระบบปรบัอากาศ 
 และระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปแบบการบริหารอาคาร
 รูปแบบการบริหารอาคารของท้ัง  2 อาคารในโครงการมีความ 
แตกต่างกันกล่าวคือ เน่ืองจากพ้ืนท่ีช้ัน 12 - ช้ัน 24 ของอาคาร 1 

เป็นพื้นที่อยู่อาศัย(Condominium) การบริหารงานภายในอาคาร 
ดังกล่าวจึงเป็นการบริหารงานในรูปของนิติบุคคลอาคารชุด 
โดยเจ้าของพื้นท่ีภายในอาคารทุกรายถือเป็นเจ้าของร่วมที่มี
สิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์
ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเป็นไปตามพื้นที่
ของอาคารชุดท่ีเจ้าของร่วมแต่ละรายครอบครอง และเจ้าของ
ร่วมมีสิทธิในการออกความเห็นในท่ีประชุมใหญ่เจ้าของร่วมการ
บริหารอาคารและระบบงานของนิติบุคคลอาคารชุดจะดำาเนินการ 
ผ่านคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคล 
อาคารชุดที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมเจ้าของร่วม 

 ดังน้ัน บริษัทฯซ่ึงเป็นเจ้าของร่วมรายหน่ึงในโครงการเดอะ 
แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์ (เจา้ของพืน้ท่ีชัน้ 3 - ชัน้  6 และชัน้ 11 รวมถงึ
พืน้ทีจ่อดรถบางสว่น) จะมสีทิธิในการออกเสยีงในวาระตา่งๆ ทีเ่สนอ
ให้มีการพิจารณาในท่ีประชุมใหญ่เจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุด 
ตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

 ในส่วนของอาคาร 2 (ซึ่งเป็นส่วนขยาย) บริษัทฯในฐานะเจ้าของ
พื้นที่ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย 100% ให้ทำาหน้าที่ผู้บริหารอาคารส่วนดังกล่าว

ลักษณะการดำาเนินงานโครงการ
 ในการบริหารจัดการโครงการ บริษัทฯมีหน้าท่ีในการจัดหา 
ผู้เช่าพ้ืนท่ีภายในศูนย์ซ่ึงมักเป็นกลุ่มผู้ค้าส่งสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น
ตลอดจนจัดวางผู้เช่าพ้ืนท่ีให้มีความเหมาะสมกับโซนพ้ืนที่เช่า 
ในปัจจุบันมีผู้เช่าหลายประเภททั้งประเภทผู้เช่าระยะสั้น 1-3 ปี 
และ ผู้เช่าระยะยาว 5-10 ปี โดยผู้เช่าท่ีทำาสัญญาเช่าระยะยาว 
ได้ชำาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ามาแล้ว ตั้งแต่วันที่เข้าทำาสัญญา
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 อัตราการเช่าพื้นที่  99% 99% 99% 99%

อัตราการเช่าพื้นที่ย้อนหลังของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (ทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2)

 ณ  31 ธันวาคม 
พ.ศ.2557

 ณ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2556

 ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2554

 ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2555

หมายเหตุ :  อัตราการเช่าพื้นที่ดังกล่าว รวมเฉพาะพื้นที่เช่าเท่านั้น ไม่รวมถึงพื้นที่เช่าระยะยาวเกิน 3 ปี (พื้นที่เซ้ง) และพื้นที่อื่น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ
 กลุ่มผู้เช่าพื้นที่ของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม 
แฟชั่นมอลล์ เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งเสื้อผ้าแฟช่ัน เคร่ืองหนัง กระเป๋า 
รองเท้า และเครื่องประดับ สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่มาจับจ่ายซ้ือสินค้า
ภายในศูนย์ที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ คือ กลุ่มผู้ค้าปลีก
เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายแฟช่ัน ที่มักจะซ้ือสินค้าจำานวนมากใน 
แตล่ะคราว เพือ่นำาไปจำาหน่ายตอ่ตามอาคารสำานักงาน ตลาดนดั ยา่น
ชุมชนอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร หรือตามหัวเมืองใหญ่ที่มีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่น

 นอกจากกลุม่ผูค้า้ปลกีแลว้ ยงัมกีลุม่ผูบ้ริโภค (End User) ทีน่ยิม 
มาซื้อสินค้าที่โครงการ เนื่องจากความหลากหลายและครบครัน
ของสินค้า ตลอดจนราคาที่ย่อมเยา หรือแม้แต่นักท่องเท่ียวชาว 
ต่างประเทศที่มักแวะเวียนมาที่ โครงการเพ่ือซ้ือสินค้าเสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกายกลับไปเป็นจำานวนมาก ทั้งเพื่อเก็บไว้สวมใส่และ 
เป็นของฝาก 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ 
การพาณิชย์เพื่อการค้าส่ง-ค้าปลีกของประเทศไทย
 ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเพราะเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
คนในสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ ในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา ภาคธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างรายได้
สูงเป็นอันดับต้นๆใกล้เคียงกับภาคการเกษตรและภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรม และมีการจ้างงานมากเป็นอันดับต้นๆใกล้เคียงกับภาค
การเกษตรและภาคการบริการ (ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย) ธรุกจิ
ค้าส่ง-ค้าปลีกยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ในประเทศ ทำาใหธ้รุกจิดงักลา่วเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิอยา่งหนึง่ใน
การขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย
โดยรวม และเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะทำาหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
เชือ่มโยงและกระจายสนิคา้จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้ริโภค จากพฤตกิรรมผู้
บรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปประกอบกบัการนำาระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
มาใชใ้นการบรหิารจดัการธรุกจิ ทำาใหเ้กดิรูปแบบการดำาเนนิธรุกจิคา้

ส่ง-คา้ปลกีรปูแบบใหมท่ีอ่าศยัความได้เปรียบทางด้านวทิยาการและ
ความรู้ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ดีกว่า ตลอดจนการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้านความสะดวกสบายและความครบถ้วน
ของสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดลงของจำานวนธุรกิจค้าส่ง-ค้า
ปลีกขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: สมาคมผู้ค้าปลีก
ไทย) ววิฒันาการของธรุกจิคา้สง่-คา้ปลกีสมยัใหมไ่ดส้รา้งวฒันธรรม
ทางธรุกจิรปูแบบใหมข่ึน้มาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
และเพื่ออำานวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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 รูปแบบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของไทยในปัจจุบันมี 2 รูปแบบใหญ่
คอื ธรุกจิคา้สง่-คา้ปลกีแบบดัง้เดมิและธรุกจิคา้สง่-คา้ปลกีแบบสมยั
ใหม่ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะเน้นการขายสินค้าเพื่อเข้าถึง
ผู้บริโภค โดยผ่านบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่มีระบบการจัดการ
บริหารงานที่ชัดเจน มีรูปแบบที่หลากหลาย ขายสินค้าพื้นฐานที่มี
ความจำาเป็นในการดำารงชีวิตประจำาวัน มีการเจรจาต่อรอง มีความ
เปน็มติร ความเหน็อกเหน็ใจกนัและความเปน็กนัเอง ตลอดจนมกีาร
ดำาเนินธุรกิจแบบพอเพียง ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกแบบสมัย
ใหม่นั้น ธุรกิจดังกล่าวเข้ามาสู่ประเทศไทยมากว่า 20 ปีแล้ว และ
มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ศูนย์การค้า (Shopping Mall), ศูนย์ค้า
ส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น (Wholesale & Retail Fashion 
Mall), ห้างสรรพสินค้า (Department Store), ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
(Supercenter), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store), ศูนย์การค้า
ชุมชน (Community Mall หรือ Neighborhood Shopping Center), 
ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Center) ฯลฯ (ที่มา: สมาคมผู้ค้า
ปลีกไทย) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้สภาวะเศรษฐกิจโลกและของ
ไทยจะมีอัตราการเจรญิเตบิโตในภาพรวมโดยเฉลีย่ไมส่งูนัก ประกอบ
กับความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศซึ่งได้ส่งกระทบ
ต่อกำาลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศ ธุรกิจค้า
ส่ง-ค้าปลีกแบบสมัยใหม่ในประเทศไทยโดยรวมก็ยังมีการเติบโตใน
ระดับที่น่าพอใจ โดยในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของ
ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกในประเทศไทยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ
ศนูยก์ารค้าและศูนย์ค้าสง่-คา้ปลกีเสือ้ผา้และสนิคา้แฟชัน่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศูนย์การค้าและศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น
ตามชานเมืองที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น และได้รับความนิยมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลมาจากการ
พฒันาของระบบขนสง่มวลชนทีข่ยายออกไปสูช่านเมอืงเพ่ิมมากขึน้ 
และมโีครงการกอ่สรา้งทีอ่ยู่อาศยัประเภทบ้านเดีย่วและคอนโดมเินยีม
ในแถบชานเมืองเพิ่มมากขึ้น (ที่มา: ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย)
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2. โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย (The Wharf Samui)
 โดยการอนุมัติเช่าทำารายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การทำา
รายการระหว่างกันอย่างถูกต้อง บริษัทฯเข้าทำาสัญญาเช่าบริหาร
โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย เป็นระยะเวลานาน 10 ปี เป็นการดำาเนิน
ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯที่เน้นการลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่มีทำาเลที่ตั้งที่ดีและมีอัตราผล
ตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม รายละเอยีดทีส่ำาคญัของ
โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ซึ่งเริ่มดำาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 มีดังต่อไปนี้

ลักษณะของโครงการ
 โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย เป็นโครงการ Community Mall ที่ติด
ชายหาดแห่งแรกของเกาะสมุย ภายในโครงการจะได้รับการตกแต่ง
ด้วยสถาปัตยกรรมย้อนยุคที่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ตะวนัออกและวฒันธรรมตะวันตกทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั โดยภายใน
โครงการจะมีสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายและครบครัน 

ที่ตั้งของโครงการและขนาดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการ
 โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ตั้งอยู่ที่หาดบ่อผุด เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในบริเวณที่ติดกับที่ตั้งของโครงการโรงแรมที่อยู่ใน
ระหวา่งการพฒันาและกอ่สรา้งโดยบรษัิท เดอะ แพลทินมั สมยุ จำากดั 
(โรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort)

การเริ่มดำาเนินการในเชิงพาณิชย์
โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย เริ่มดำาเนินการในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
ทางการ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 โดยบริษัทฯได้ทำาสัญญาเช่า
บริหารโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน 10 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2558-31 ธันวาคม พ.ศ.2567) กับบริษัท เดอะวอร์ฟ พลาซ่า
สมุย จำากัด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2557

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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ผู้เช่าพื้นที่ภายในโครงการ
ผู้เช่าพ้ืนที่ภายในโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย จะประกอบไปด้วย 
ร้านอาหาร, ร้าน Mini Shop (เช่น ร้านขายเสื้อผ้าและชุดว่ายน้ำา), 
ร้านขายเครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า, ร้านขายของที่ระลึก กรอบ
รปู ภาพวาด ดอกไม้ประดษิฐ,์ ผูใ้หบ้ริการทางการเงนิ เชน่ จดุบรกิาร
แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ตู ้ATM, ร้านนวดและสปา ร้านสะดวก
ซื้อ ผู้ให้บริการท่องเที่ยวและนำาเที่ยว ซุ้มอาหาร (คาว-หวาน) ฯลฯ

ลูกค้าเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะสมุยและนักท่อง
เที่ยวชาวไทย

ผู้บริหารโครงการ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ประโยชน์/ข้อดีในการเข้าทำาสัญญาเช่าบริหารโครงการ
เดอะ วอร์ฟ สมุย 
 การที่บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ 
สมุย เปน็ระยะเวลานาน10 ป ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การดำาเนนิธรุกจิ
โดยรวมของบริษัทฯ เนื่องจาก:
• เป็นการดำาเนินการตามแผนการขยายธุรกิจในระยะยาวของทาง 
 บริษัทฯที่เน้นการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ 
 พาณิชย์ที่มีทำาเลที่ตั้งที่ดีและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยการ 
 เข้าลงทุนโดยการเช่าบริหารโครงการดังกล่าวจะทำาให้บริษัทฯ 
 ได้อัตรากำาไรสุทธิโดยเฉลี่ยในระยะยาว (Average Long-term  
 Profitability) ในระดับที่ดีและช่วยเพิ่มความสามารถในการทำา 
 กำาไรของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยภาพรวมในอนาคต
• การเข้าลงทุนในโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย โดยการทำาสัญญาเช่า 
 บริหารโครงการดังกล่าวเป็นเวลานาน 10 ปี ช่วยกระจายความ 
 เส่ียงทางธุรกิจของบริษัทฯโดยรวม โดยการลดสัดส่วนรายได้ของ 
 ทางบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีจะมาจากธุรกิจพัฒนาและให้เช่า 
 พ้ืนท่ีในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพ่ือการพาณิชย์และธุรกิจโรงแรม 
• การบรหิารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ โดยบริษทัฯและการพฒันา 
 และบริหารโครงการโรงแรมโดยบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย  
 จำากัด เป็นการดำาเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 
 ที่ช่วยส่งเสริมและเอื้อให้เกิดประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจต่อกัน

สภาวะการแข่งขันในธุรกิจ Community Mall ในเกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี
• ในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา ธุรกจิ Community Mall รวมถงึธุรกจิอืน่ที ่
 เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมและรีสอร์ท และ Modern Trade ใน 
 เกาะสมุยมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จากการที่นักท่องเท่ียว 
 ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะสมุยเป็น 
 จำานวนมากในแต่ละปี โดยภาคการทอ่งเทีย่วและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในเกาะสมยุจะยงัมกีารขยายตวัในระดบัทีด่ีในช่วงหลายปีขา้งหนา้ 

 จากนโยบายของภาครัฐที่จะส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเท่ียวของ 
 ประเทศไทยใหม้กีารขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการเปดิตลาด 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:  
 AEC)

ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพ่ือการ 
ค้าส่ง-ค้าปลีกของไทยและแนวโน้มของธุรกิจในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า
 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงทีส่ง่ผลกระทบตอ่เปลีย่นแปลงธรุกจิคา้
ส่ง-ค้าปลีกของไทยอย่างมากทั้งการเปิดเสรีทางการค้า โครงสร้าง
สังคมและครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเป็นอยู่และการ
ดำารงชพีของคนในสงัคม ความตอ้งการและรสนยิม ตลอดจนการเมอืง
ระหว่างประเทศและท้องถิ่นที่ทำาให้ผู้ประกอบการในธุรกิจค้าส่ง- 
คา้ปลกีของไทยตอ้งเผชญิการแขง่ขนัในทกุรปูแบบอยา่งที่ไมเ่คยเปน็
มาก่อน ทำาให้ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกดั้งเดิมขนาดเล็กในประเทศต้องยุบ
เลิกกิจการเป็นจำานวนมาก (ที่มา: ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย)ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกในประเทศไทยท่ีสำาคัญในช่วงที่ผ่านมา
และในอนาคตมีดังนี้

 1. การขยายตัวของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกข้ามชาติ 
 ซ่ึงมีการดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบท่ีเน้นการลงทุนร่วม
กับกลุ่มนักธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐบาลในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ต้องการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้น จึงมีมาตรการ
สนับสนุนในหลายรูปแบบ ท้ังการเปิดโอกาสให้สามารถถือครอง
สดัสว่นของธรุกจิไดม้ากขึน้ตามขนาดเงนิลงทนุที่ใช ้รวมถงึมาตรการ
ในการชว่ยเหลอืการลงทุนดว้ยการลดภาษีการนำาเขา้เครือ่งมอืเครือ่ง
ใช้ และด้วยรูปแบบวิธีการจัดการที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคให้พึงพอใจ ทำาให้ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกข้าม
ชาติต่างๆเป็นท่ีนิยมและสามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วในช่วง 
10-15 ปีท่ีผ่านมา(ท่ีมา: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม)

 2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนตามโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทำาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อ
การดำาเนินชีวิตประจำาวัน ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำาคัญต่อคุณภาพ
สนิคา้มากกวา่เนน้ทีป่รมิาณ การจบัจา่ยซือ้ของเนน้ทีค่วามคุม้คา่จาก
จำานวนและราคาในกลุม่สนิคา้ทีเ่ปน็สนิคา้ทัว่ไป และยงัเนน้ในการให้
บรกิารและคณุภาพของสนิคา้มากกวา่ราคา จากสาเหตดุงักลา่ว ทำาให้
ผูป้ระกอบการหลายๆรายตอ้งหนัมาเนน้ดา้นการสรา้งรปูแบบการให้
บรกิารและสรา้งความรูส้กึตอ่ตราสนิคา้ ผา่นการออกแบบและตกแตง่
ร้านค้าที่โดดเด่นจูงใจที่นำาไปสู่การซื้อสินค้าและการใช้บริการ
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 3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขันทั่วไปของธุรกิจค้าส่ง- 
  ค้าปลีก 
 การคา้สง่-คา้ปลกีแบบด้ังเดิมมีการปรับเปลีย่นไปสูร้่านคา้ทนัสมยั
ทีเ่นน้ความสะดวก ความครบถว้นและหลากหลายของสนิคา้และเนน้
บริการในหลายๆด้าน ทำาใหจ้ำานวนร้านคา้แบบดัง้เดมิลดลง เนือ่งจาก
การดำาเนนิธุรกจิคา้สง่-คา้ปลกีไดม้กีารพฒันารูปแบบการคา้ทีเ่นน้ใน
ดา้นการบรหิารจัดการดา้นเทคโนโลยซ่ึีงทำาใหเ้กดิการลดลงของคา่ใช้
จา่ยในการดำาเนนิงานและการเพ่ิมขึน้ของความมปีระสทิธภิาพในการ
บรหิารงาน นอกจากนี ้ยงัมกีารขยายจำานวนของธรุกจิคา้สง่-คา้ปลกี
ในหลายๆรูปแบบที่มีขนาดเหมาะสมต่อชุมชน รูปแบบการค้าส่ง-ค้า
ปลกีสมยัใหมม่กีารพฒันามากขึน้ ทำาใหเ้กดิการลดตน้ทนุการจดัการ
คา่เชา่พืน้ทีแ่ละเนน้ตลาดที่ใกลช้ดิกบัผูซ้ือ้ ทำาใหล้กูคา้สะดวกในการ
ซื้อสินค้าและใช้บริการมากขึ้น (ที่มา: สมาคมผู้ค้าปลีกไทย)

 4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจ 
 การทีธุ่รกิจค้าส่ง-คา้ปลกีของไทยมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 
ทำาใหภ้าครฐัไมส่ามารถปรับตวัไดท้นั อกีทัง้การจดัการระบบคา้สง่-คา้
ปลีกของประเทศไทยมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงกฎหมายที่มีอยู่
ในปจัจบุนัยังไม่สามารถป้องกนัและควบคมุการขยายตวัอยา่งรวดเรว็
ของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกสมัยใหม่ได้ เป็นผลให้เกิดการแข่งขันอย่าง
รุนแรงระหว่างผู้ประกอบการรายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการ
ดำาเนนิกจิการค้าสง่-คา้ปลกีแบบดัง้เดมิทีล่ดนอ้ยลงไปมาก เนือ่งจาก
ความสามารถในการแข่งขันที่ยังมีข้อจำากัดหลายอย่าง เช่น การ
บริหารจัดการ ความรูค้วามสามารถ งบประมาณในการลงทุน เปน็ตน้ 
(ที่มา: ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยและกระทรวงพาณิชย์)

 ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของประเทศไทยในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า
มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ในแง่รูปแบบการดำาเนินธุรกิจและประเภทของสินค้าและบริการที่
เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่จะมีผู้บริโภคกลุ่มใหม่เป็นกำาลังซื้อท่ีสำาคัญ 
ในการพิจารณาทำาเลที่ตั้งเพื่อดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
พาณิชย์เพื่อการค้าส่ง-ค้าปลีก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การค้า ห้าง
สรรพสินค้า และศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น) จะต้อง
พิจารณาทั้งในแง่ต้นทุนที่ดินและภูมิศาสตร์ รวมถึงความพร้อมของ
ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 
ตลอดจนความหนาแน่นของจำานวนประชากรในพื้นที่นั้นๆ และรวม
ถงึโอกาสการเจาะกลุม่ลกูคา้ในพืน้ที่ใกลเ้คยีงไดด้ว้ย นอกจากนี ้การ
พจิารณาประเภทสนิคา้ทีจ่ะนำามาวางขายในพืน้ทีต่า่งๆเป็นอกีปจัจยัที่
มคีวามสำาคัญ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและพฤตกิรรมการบรโิภค
ของคนในพืน้ทีท่ีมี่ความแตกตา่งกนั เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทำา
กำาไรของผู้ประกอบการรายต่างๆ
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3. ธุรกิจโรงแรม
 บริษัทมีโรงแรมที่เปิดดำาเนินการแล้วคือ โรงแรม โนโวเทล 
กรงุเทพ แพลทนิมั ประตนู้ำา (Novotel Bangkok Platinum Pratunam 
Hotel) ซึ่งให้บริการด้านห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมและห้อง
จัดเลี้ยง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สระว่ายน้ำา สปา และ 
ฟิตเนส โดยข้อมูลที่สำาคัญของโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม  
ประตูน้ำา มีดังนี้ 

นโยบายการลงทุนและการดำาเนินธุรกิจโรงแรม
 นโยบายการดำาเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ คือ การลงทุนด้วย
ตนเองและถือหุ้นทั้งหมด แต่ดำาเนินธุรกิจภายใต้เครือการบริหาร 
ของโรงแรมจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง โดยเจ้าของเครือ โรงแรม
จากต่างประเทศจะทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารและจัดการดำาเนินงานของ
โรงแรมตามมาตรฐานสากล และได้รับค่าตอบแทนการจ้างบริหาร 
ซึ่งเครื่องหมายการค้าของเครือ โรงแรมจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
จะช่วยทำาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการของโรงแรม ในปัจจุบัน 
บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management 
Agreement) กับเครือ ACCOR ซึ่งเป็นเครือการบริหารโรงแรมใน
ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงรายหนึ่ง เพื่อให้ทำาหน้าที่บริหารจัดการ
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำา เป็นเวลานาน 
10 ปี นับต้ังแต่โรงแรมดังกล่าวเร่ิมเปิดดำาเนินการเป็นครั้งแรก 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554

52 รายงานประจำ ปี 2557



ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำา

ผู้บริหารโรงแรม

ที่ตั้งโรงแรม

ที่ดินและโฉนดที่ดิน

ปีที่เปิดดำาเนินการ

พื้นที่ใช้สอย

ประเภทโรงแรม

จำานวนห้องพัก

สิ่งอำานวยความสะดวก

ลักษณะอาคาร

เครือ ACCOR ซึ่งเป็นเครือการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ 
(International Hotel Chain)

 เลขที่ 220 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โฉนดที่ดินเลขที่ 1041 และ 15867 ซึ่งมีขนาดที่ดิน 2 ไร่ 211.2 ตารางวา

 เริ่มเปิดดำาเนินการในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2554

 19,473 ตารางเมตร

 โรงแรมระดับ 4 ดาว

 283 ห้อง

• ห้องอาหาร 
• Lobby Lounge
• สระว่ายน้ำา
• สปาและฟิตเนสเซ็นเตอร์
• ห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม
• ที่จอดรถ 

 ตั้งอยู่ชั้น 6 - ชั้น 25 ของอาคารส่วนขยายของโครงการเดอะ แพลทินัม 
แฟชั่นมอลล์ 

รูปแบบการบริหารงาน โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพแพลทินัม ประตูน้ำา

 เครือ ACCOR ทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงแรม (Hotel Operator) 
ของโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำาโดยจะเป็นผู้
กำาหนดนโยบายการบริหารจดัการโรงแรม และควบคมุการดำาเนนิงาน
ใหเ้ปน็ไปตามแผนธรุกจิ งบประมาณรายไดแ้ละคา่ใช้จา่ยท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากเจ้าของโรงแรมคือบริษัทฯ โดยผู้บริหารโรงแรมจะนำา
เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณการดำาเนินกิจการโรงแรมให้บริษัทฯ
ในฐานะเจา้ของโรงแรมรบัทราบ พิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบ เปน็
ประจำาทุกปี

 ในการดำาเนินการโรงแรม บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเ่กดิขึน้และเกีย่วข้องกบัการบริหารจดัการโรงแรมท้ังหมด รวม
ถึงเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานโรงแรมทั้งหมด โดยบริษัทฯจะจัดให้มีบัญชี
รายได้และค่าใช้จ่าย (Operating Account) ที่มีจำานวนเงินสำารอง
เพียงพอต่อการดำาเนินงานโรงแรม ให้กับผู้บริหารโรงแรมสามารถ
ลงนามเบิกใช้ได้หากไม่เกินจำานวนสูงสุดที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

แต่งตั้งผู้บริหารโรงแรมและเป็นไปตามงบประมาณการดำาเนินงาน
ประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของโรงแรมและผู้
บรหิารโรงแรม และจะตอ้งมกีารจดัตัง้บญัชสีำารองคา่เฟอรน์เิจอรแ์ละ
วัสดุอุปกรณ์ (FF&E : Furniture, Fittings and Equipment Account) 
สำาหรบัสะสมเงนิทุนจากรายไดผ้ลประกอบการของโรงแรมทกุๆเดอืน 
เพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุปรบัเปลีย่นวสัดอุปุกรณแ์ละเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในธรุกจิโรงแรมใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน โดยจำานวนเงนิทีส่ามารถเบกิ
ใชไ้ดจ้ะตอ้งเปน็ไปตามงบประมาณประจำาปทีี่ไดร้บัความเหน็ชอบรว่ม
กันระหว่างเจ้าของโรงแรมและผู้บริหารโรงแรม

 ผูบ้รหิารโรงแรม (Operator) จะไดร้บัคา่ตอบแทนการจา้งบรหิาร
ในรูปของค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมฐาน (Base 
Fee) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามอัตราที่ได้มีการ
ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างบริหารท่ีจัดทำาขึ้นระหว่างบริษัทฯในฐานะ
เจ้าของโรงแรมและเครือ ACCOR ในฐานะผู้บริหารโรงแรม
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 อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 22% (1) 81% 88% 70%

 ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2557

 ณ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2556

 ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2554

 ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2555

หมายเหตุ : (1) โครงการเริ่มเปิดดำาเนินการในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2554

อัตราการเข้าพักของโรงแรม

การตลาดและการแข่งขัน
 1. กลยุทธ์การแข่งขัน
 บริษัทฯมีจุดเด่นในการดำาเนินธุรกิจโรงแรม คือ การมีทำาเลที่ตั้ง
ของโรงแรมที่ดี ซึ่งถือเป็นส่วนสำาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
หอ้งพกัของนกัทอ่งเทีย่วและลกูคา้โรงแรม โดยทำาเลทีต่ัง้ของ โรงแรม 
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำา ถือว่าเป็นทำาเลที่ดีมากทำาเล
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตั้งอยู่ย่านใจกลางธุรกิจ รอบล้อม
ไปดว้ยศนูยก์ารคา้และสถานทีท่อ่งเทีย่ว จงึทำาใหเ้ป็นทีนิ่ยมในกลุม่นกั
ทอ่งเทีย่ว บรษิทัฯจงึไดว้างกลยทุธ์ในการแข่งขันสำาหรับธรุกจิโรงแรม
ไว้ดังต่อไปนี้ 

• เน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก 
 ประเทศแถบอาเซยีนและนกัทอ่งเทีย่วชาวจนี เนือ่งจากเปน็กลุม่ 
 นักท่องเที่ยวหลักท่ีเข้ามาใช้บริการโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง 
 เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

• มุ่งเน้นการจัดจำาหน่ายผ่านระบบสำารองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต 
 เนือ่งจาก เปน็ชอ่งทางที่ไดร้บัความนยิมเพิม่มากขึน้จากการเพิม่ 
 ขึ้นของการใช้อินเตอร์เน็ต
• ติดตามผลการดำาเนินงานของผู้บริหารโรงแรมอย่างใกล้ชิด

 2. นโยบายด้านราคา
 บรษิทัฯคำานงึถงึปจัจยัหลายประการในการกำาหนดอตัราคา่บรกิาร 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าอัตราค่าบริการท่ีเรียกเก็บน้ันมีความสมเหตุสมผล
และสามารถแข่งขันได้ โดยพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบกัน 

• ฤดกูาลซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่อตัราคา่ห้อง โดยบรษัิทฯจะกำาหนด 
 อัตราค่าห้องพักที่สูงขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
• ราคาตลาดและราคาของโรงแรมคู่แข่ง
• สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง
• ต้นทุนการดำาเนินงานที่เกิดขึ้น

สำาหรับปี พ.ศ. 2556
(ร้อยละ)

สำาหรับปี พ.ศ. 2557
(ร้อยละ)

ประเภทของผู้เข้าพัก

ลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ค่าห้องพักตามประเภทของผู้เข้าพัก

 Business Individual 4% 4%
 Business Group 7% 6%
 Leisure Individual 85% 88%
 Leisure Group 4% 2%
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 Oceania 3% 4%
 Asia 82% 82%
 North and South America 2% 2%
 Africa 1% 1%
 Middle East 5% 6%
 Europe 7% 5%

สำาหรับปี พ.ศ. 2556
(ร้อยละ)

สำาหรับปี พ.ศ. 2557
(ร้อยละ)

ถิ่นฐานของผู้เข้าพัก

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ค่าห้องพักตามถิ่นฐานของผู้เข้าพัก

 3. การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
 เพื่อทำาให้บริษัทฯสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้ขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายของธุรกิจ
โรงแรมให้กว้างขวาง โดยครอบคลุมถึงช่องทางการจำาหน่ายดังต่อ
ไปนี้

• จำาหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำาหน่าย
• จำาหน่ายโดยผ่านบริษัทเอเย่นต์ทัวร์
• จำาหน่ายโดยผ่านพนักงานขายของโรงแรม
• จำาหน่ายผ่านระบบสำารองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต
• จำาหน่ายผ่านนิทรรศการการท่องเที่ยว

 4. กลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการจำาหน่ายรูปแบบต่างๆ
 บรษิทัฯมีการกำาหนดกลยทุธท์างการตลาดเพ่ือชว่ยเพิม่อตัราการ
เข้าพัก (Occupancy Rate) ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว โดยการ
จัดโครงการส่งเสริมการจำาหน่าย เช่น การลดค่าบริการห้องพักและ
ค่าใช้บริการประเภทต่างๆภายในโรงแรม รวมถึงการเขา้ร่วมรายการ
สง่เสรมิการขายประเภทตา่งๆกบัพนัธมติรทางธรุกจิ เชน่ สายการบนิ 
ธนาคารพาณิชย์ ที่จะช่วยให้อัตราการเข้าพักและมีการใช้บริการ
ประเภทต่างๆของโรงแรมเพิ่มขึ้น 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจโรงแรม 
ภาพรวมและโครงสร้างของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่มีความสำาคัญอย่าง
มากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย โดยอุตสาหกรรมโรงแรม
เป็นอุตสาหกรรมทีส่ร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยปีละหลายหมืน่ลา้น
บาท ในชว่งหลายปท่ีีผา่นมาธรุกจิโรงแรมถอืเป็นหน่ึงในอตุสาหกรรม
พืน้ฐาน (Primary Activity) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมหน่ึงที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยเป็นจำานวนมาก ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
โรงแรมไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำาคัญในการสร้างรายได้สู่ภาค
ประชาชนผ่านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ บริการนำาเท่ียว 

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิง ธุรกิจจัดจำาหน่ายต่างๆ ห้าง
สรรพสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนเป็นต้น (ท่ีมา: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องใน
การกำาหนดมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆอีกด้วย ดังนั้น อาจกล่าว
ได้ว่าธุรกิจโรงแรมถือเป็นอุตสาหกรรมสำาคัญในการสร้างงานและมี
ส่วนสำาคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
อีกด้วย ในรอบระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยกลายเป็น
ศูนย์กลางการประชุมและการจัดนิทรรศการในระดับนานาชาติหรือ 
M.I.C.E (Meeting, Incentive , Convention, and Exhibition) โดย
มุ่งเน้นการจัดงานสัมมนานิทรรศการ การประชุมขนาดใหญ่และการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ได้มีโอกาสท่อง
เที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมโรงแรมไทยถือ
เป็นปัจจัยหลักที่สามารถช่วยสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวได้เป็น
อยา่งด ีเพราะนอกจากหอ้งพกัที่ไดม้าตรฐานแลว้ โรงแรมขนาดใหญ่
ส่วนใหญ่ยังมีห้องสำาหรับจัดนิทรรศการหรือการประชุมขนาดใหญ่
รองรับเพียงพออีกด้วย (ที่มา: สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย)

สำาหรับลักษณะการดำาเนินธุรกิจในส่วนของกิจการโรงแรม สมาคม
การบริหารโรงแรมไทยได้จำาแนกประเภทของโรงแรมตามขนาด
กิจการดังนี้

• โรงแรมขนาดเล็ก: เป็นกิจการที่ให้บริการห้องพักประมาณไม่เกิน  
 80 ห้อง เจ้าของมักเป็นผู้บริหารจัดการด้วยตนเอง ซึ่งพบว่า 
 กิจการประเภทนี้มีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา  
 เนื่องจากสามารถเปิดให้บริการได้ง่าย มีจำานวนห้องน้อยและ 
 การดำาเนินการก่อสร้างไม่ต้องการเงื่อนไขการจัดทำารายงานผล 
 กระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจุบัน 
 ผูป้ระกอบการนยิมลงทุนดดัแปลงหรอืกอ่สรา้งโรงแรมขนาดเลก็ 
 ใหม้คีวามนา่สนใจแปลกใหม ่เปน็เอกลกัษณเ์พือ่ตอบสนองความ 
 ต้องการของลูกค้าที่มีรสนิยมที่แตกต่างกัน
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• โรงแรมขนาดกลาง: เป็นกิจการที่ให้บริการห้องพักระหว่าง 
 80-200 ห้อง มีทั้งที่บริหารจัดการด้วยเจ้าของกิจการ และที่จ้าง 
 ผู้มีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการ โดยมีการให้บริการด้าน 
 ที่พักและอาหาร มีบริการจัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน งานประชุม 
 สัมมนาเป็นต้น
• โรงแรมขนาดใหญ่: เป็นกิจการที่ให้บริการห้องพักมากกว่า 200 
 หอ้งขึน้ไป สว่นใหญเ่ป็นโรงแรมหรูระดบั 4-5 ดาว และมกับรหิาร 
 จัดการโดย Chain จากต่างประเทศ หรือเป็นโรงแรมที่มีการร่วม 
 ลงทนุกบัชาวตา่งชาต ิเนน้การใหบ้ริการแบบหรูหรา มรีะดบั เปน็ 
 มาตรฐานสากล มกีารใหบ้ริการดา้นอืน่ทีเ่กีย่วข้องอยา่งครบวงจร 
  เช่นรา้นอาหาร สปา จดัประชุมสมัมนาในระดบันานาชาต ิเปน็ตน้

ช่องทางการจัดจำาหน่ายที่สำาคัญของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนั้น
สามารถจัดกลุ่มได้ 5 ช่องทางได้แก่

• ฝา่ยขายของโรงแรมเอง ซ่ึงทำาหนา้ทีเ่สนอบริการและสนิคา้ใหแ้ก่ 
 ลกูคา้ทัง้ลกูคา้บคุคลและลกูคา้นิตบุิคคล เช่นบริษทั หา้งร้านตา่งๆ  
 กลุ่มลูกค้าจัดประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ตลอดจนบริษัทรับจัดการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ทั้ งในและ 
 ต่างประเทศ
• การขายผ่านตัวแทนจำาหน่ายทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งอาจเป็น 
 กลุ่มจัดประชุม หรือบริษัททัวร์ทั้งในและนอกประเทศก็ได้ ซึ่งจะ 
 ทำาหนา้ทีล่กัษณะเดยีวกบัคนกลาง ในการจดัจำาหน่ายหอ้งพกั โดย 
 มีหน้าที่ในการรับจองห้องพักและขายตั๋วเครื่องบิน และอำานวย 
 ความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ โดยอาจเสนอขาย 
 ตัว๋เครือ่งบนิพรอ้มหอ้งพักในลกัษณะ Package พร้อมดว้ยอาหาร  
 บริการนำาเที่ยว บริการรับส่งจากสนามบินอีกด้วย
• การจำาหน่ายผ่านช่องทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ผ่าน  
 Website ของโรงแรมหรือผ่านระบบรับจองทั่วโลกที่โรงแรมของ 
 ตนเป็นเครือข่าย หรือผ่านเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ การจองห้อง 
 พักวิธีนี้กำาลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน
• การ Walk-in ของลูกค้า คือการเดินเข้ามาหาที่ พักโดย 
 นักท่องเที่ยวโดยมิได้จองมาก่อน
• การขายในงานแสดงสินค้านานาชาติ งานแสดงสินค้าการ 
 ท่องเที่ยวหลักๆ ที่ผู้ประกอบการโรงแรมไทยมักเข้าร่วมเช่น 
 PATA Travel Mart, World Travel Mart (WTM), International 
 Tourism Exchange Travel and TourismWorld Trade Fair  
 เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางสำาคัญที่โรงแรมสามารถเพ่ิมเงินทุน 
 หมุนเวียนให้กับโรงแรมได้เป็นอย่างมาก เพราะมักเปิดโอกาสให ้
 ผูโ้ดยสารสำารองหอ้งพกัโดยการจา่ยเงนิมดัจำาลว่งหน้า นอกจากนี ้ 
 การร่วมออกร้านในงานมหกรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ท้ังไทย 
 และต่างประเทศยังเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรม 
 ในการศึกษาตลาด ทดสอบกระแสการตอบรับของกลุ่มลูกค้า 
 เป้าหมายซึง่เปน็วธีิการในการชว่ยกำาหนดกลยทุธก์ารบริหารงาน 
 และตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าได้ในอนาคต 

สถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศไทยในปี  
พ.ศ.2556
 ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทาง
แหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีสำาคัญแห่งหนึ่งของ
โลก โดยการท่องเที่ยวและโรงแรมถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้
ให้แก่ประเทศไทยในลำาดับต้นๆ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และมีแนว
โน้มที่จะขยายตัวสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่รายได้จากการท่อง
เที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 574.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 6.3 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในป ีพ.ศ.2551 
เป็นจำานวนทั้งสิ้น 1,171.7 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.9 ของ
ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในป ีพ.ศ.2556 (ท่ีมา: กรมการ
ทอ่งเทีย่ว, กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา และสภาพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ) 

 ในช่วงที่ผ่านมา จำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำานวน 14.6 ล้านคน 
ในปี พ.ศ.2551 เป็นจำานวนทั้งสิ้น 26.74 ล้านคน ในปี พ.ศ.2556 
หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) คิดเป็นร้อยละ 
12.9 (ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพท่ีเข้มแข็งของธุรกิจการท่องเที่ยวและ
โรงแรมของประเทศไทย แม้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมืองในประเทศและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกและเป็นกลุ่มนักท่อง
เที่ยวเป้าหมายที่สำาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
ของไทย เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคที่มี
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากท่ีสุด
คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน โดยมีจีนเป็นตลาด
ขนาดใหญ่และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 
เป็นต้นมา โดยที่ตลาดอาเซียนเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีอัตราการเจริญ
เติบโตที่น่าจับตามองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะนักท่อง
เที่ยวจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย รองลงมาเป็นตลาดที่มีการเดิน
ทางในระยะไกล (Long Haul) จากยุโรป โดยมีรัสเซียเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูง ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจากประเทศ
จีนเป็นตลาดที่มีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการ 
ทอ่งเทีย่วและโรงแรมของไทยใหม้กีารเจรญิเตบิโตในระดบัทีด่ทีัง้ในป ี
พ.ศ.2555 และ 2556 โดยในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา จำานวนนักท่อง
เที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 และ
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18 ของจำานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน
ประเทศไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ในปีก่อนหน้า รองลงมาคือ
รัสเซียซึ่งมีจำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า และมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 6 ของจำานวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาในประเทศไทย(ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, กระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา)
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 ในปี พ.ศ.2557 คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
ของไทยจะยังมีการเจริญเติบโตจากตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักๆ 
ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซียและภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงยังอยู่ในช่วง
ขยายตัว ในขณะที่ตลาดเดิมอันได้แก่ นักท่องเที่ยวจากยุโรปน่าจะ
มีอัตราการขยายตัวในอัตราที่ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรปที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ยังไม่ชัดเจนนัก ทำาให้นักท่อง
เที่ยวจีนเป็นตลาดที่กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวของไทย
ต้องให้ความสำาคัญมากขึ้น เพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวกลาย
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีจำานวนมากเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มนัก
ท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยในแต่ละปี และยังมีการเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดทั้งปี โดยไม่มีฤดูกาลในการ
เข้ามาท่องเที่ยวเหมือนนักท่องเที่ยวจากทางยุโรป เช่นเดียวกับนัก
ท่องเที่ยวจากอาเซียนที่มีการเดินทางในภูมิภาคมากขึ้นจากการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ตาม ภาค
การท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากความ
วุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศที่ค่อนข้างมากและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้ของประชากรและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยคาดว่า 
ผลกระทบจะเห็นได้ชัดมากขึ้นในระยะปานกลางถึงระยะยาว ในขณะ
ที่ในช่วงสั้น การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่อง
เที่ยวชาวจีนจะยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังเป็นช่วงแรกๆ
ที่ทางการจีนอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ในขณะที่ชาวจีนยังคงมีรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่านมา (ที่มา: สมาคมโรงแรมไทย)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ
	 บริษัทฯมีธุรกิจหลักในปัจจุบันคือธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ใน
ศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์	 โดยการดำาเนินธุรกิจใน
ลกัษณะนีจ้ะเปน็การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะของการพฒันา	
ก่อสร้าง	 หรือปรับปรุงศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพ่ือการพาณิชย์	
และเมื่อดำาเนินการเสร็จแล้ว	 บริษัทฯจะจัดโครงสร้างการบริหาร
เพื่อดำาเนินการให้มีการนำาพื้นที่ออกให้เช่าแก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ 
ซึ่งมีความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกิจทั้งจากคู่แข่งที่เป็นศูนย์ค้า 
ส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์	 ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทั้งในและนอกบริเวณย่านประตูน้ำาและย่านราช
ประสงค์	 อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันอัน
แข็งแกร่ง	ซึ่งมีผลจากจุดแข็ง	2	ประการ	ของบริษัทดังนี้	

 ความสามารถในการพัฒนาโครงการ:	ที่ตั้งของโครงการจะต้อง
ต้ังอยู่ในใจกลางยา่นการคา้และยา่นทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญั	และเปน็ท่ีรูจ้กั
เปน็อยา่งดขีองนกัทอ่งเท่ียวทัง้ไทยและตา่งประเทศ	ซ่ึงมสีว่นท่ีสำาคญั
ในการดึงดูดให้มีผู้ประกอบการเป็นจำานวนมาก	 เข้ามาเช่าและใช้
บริการพื้นที่ของโครงการอย่างต่อเนื่อง	และคอนเซพท์ของโครงการ
ตอ้งได้รบัการวางแผนอยา่งถกูตอ้ง	รอบคอบ	และสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผู้ใช้บริการทุกรูปแบบ

 ความสามารถของผูบ้รหิาร:	ทมีผูบ้ริหารทัง้ในระดบัสงูและระดบั
กลางของบริษัทฯประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมานานกว่า	10	ปี	ทำาให้มีความรู้ความเข้าใจเป็น
อย่างดีเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์	 รวม
ถงึธรุกจิทีเ่ก่ียวขอ้ง	และสามารถนำาความรู้และประสบการณท์ีม่อียูม่า
กำาหนดแผนธุรกิจและกลยทุธท์างการตลาดทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่ให้
สามารถแข่งกับคู่แข่งรายต่างๆได้เป็นอย่างดี

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันระหว่างโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง  
เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (The Platinum Fashion Mall) และ
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม (The Market by Platinum) 
(Business Cannibalization)
	 จากการที่บริษัทฯจะมีการดำาเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การพาณิชย์	2	 โครงการในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน	(ได้แก่	 โครงการ
ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง	 เดอะ	 แพลทินัม	 แฟชั่นมอลล์	 ซึ่งอยู่ที่บริเวณสี่
แยกประตูน้ำา	 และโครงการ	 เดอะ	มาร์เก็ต	บาย	แพลทินัม	ซึ่งอยู่
ใกล้สี่แยกราชประสงค์)	ในอนาคตอันใกล้นี้	อาจทำาให้บริษัทฯพบกับ
ความเสี่ยงจากการที่โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ท้ัง	2	
โครงการอาจแข่งขันกันเอง	โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านการแย่งชิง
ลกูคา้ผูเ้ชา่พืน้ที	่(Tenants)	รวมถงึลกูคา้ทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้/ใชบ้รกิาร
ภายในโครงการ	(Visitors)	หรือเกิด	market	cannibalization	

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทเชื่อมั่นว่าการวางตำาแหน่งทางการตลาด 
(Market	Positioning)	ที่แตกต่างกัน	โดยโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง 
เดอะ	 แพลทินัม	 แฟชั่นมอลล์	 มีการดำาเนินการในรูปของศูนย์ค้า
ส่งให้เช่าเพื่อการพาณิชย์	 ที่เน้นการปล่อยเช่า/ให้บริการพื้นที่แก่ 
ผู้ประกอบการค้าส่งเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นแบบครบวงจรเป็นหลัก	
และมีลักษณะการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ค้าส่ง
เป็นสำาคัญ	ในขณะที่โครงการ	เดอะ	มาร์เก็ต	บาย	แพลทินัม	ได้รับ
การวางตำาแหน่งทางการตลาดให้เป็นศูนย์ค้าปลีก	 ที่มีลักษณะเทียบ
เคยีงกบัตลาดนดัตดิแอรย์า่นใจกลางเมอืง	ซึง่จะปลอ่ยเชา่พืน้ที่ใหแ้ก ่
ผูป้ระกอบการในธรุกจิทีม่คีวามหลากหลาย	ไมจ่ำากดัเพยีงธรุกจิเสือ้ผา้
และสินค้าแฟชั่น	 แต่ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านอ่ืนๆ	 เช่น	 ร้าน
อาหาร	ผู้จัดจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน	ผู้จัด
จำาหน่ายของที่ระลึกและของเล่น	outlet	ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ
และความงาม	ตลาดขนมหวาน	ตลาดนัดรถไฟ	และตลาดนัดจตุจักร	
เป็นต้น	 บริษัทจึงเชื่อม่ันว่าการดำาเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การพาณิชย์ท้ัง	2	 โครงการในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันและพร้อมกัน 
จะเป็นโอกาสในการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจของท้ัง	2	 โครงการซึ่ง
กันและกัน	ทำาให้บริษัทฯสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท้ังท่ีเป็นผู้เช่าพ้ืนท่ี	 และลูกค้าท่ีเข้ามาซื้อ
สินค้า/ใช้บริการภายในโครงการท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้
กว้างขวางมากขึ้น	

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการในอนาคต
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยอยู่ ระหว่างการพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์ใหม	่2	โครงการ	ไดแ้ก	่โครงการ	เดอะ	
มารเ์กต็	บาย	แพลทนิมั	โดยเปน็การพฒันาและกอ่สรา้งโครงการภาย
ใต้บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	มาร์เก็ต	จำากัด	และโครงการโรงแรมระดับ 
3	ดาว	และระดับ	4	ดาว	ซึ่งตั้งอยู่ที่	เกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
และในอนาคตอาจมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์ประเภทต่างๆ	 ในย่านการค้าท่ีสำาคัญของกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำาคัญของประเทศไทย	
เนือ่งจากบรษัิทฯเลง็เห็นศกัยภาพของประเทศไทยท่ีจะเปน็ศนูยก์ลาง
การทอ่งเทีย่ว	รวมถงึศนูยก์ลางสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้และสนิคา้แฟชัน่
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(Asean	Economic	Community:	
AEC)	
ในการดำาเนินการเพ่ือพัฒนา	 ก่อสร้างและบริหารโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ประเภทต่างๆ	 บริษัทฯต้องใช้เงิน
ลงทนุในจำานวนทีค่อ่นขา้งสงู	และใชร้ะยะเวลาพอสมควรในการคนืทนุ	
ดังนั้น	หากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการไม่ประสบผลสำาเร็จ	อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ	 สถานะทางการเงิน	 ความสามารถ
ในการชำาระหนี้และสภาพคล่องของบริษัทฯ	 รวมถึงผลตอบแทนท่ี 
ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
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	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา	 ก่อสร้างและ
บริหารธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ศูนย์การค้า	และโรงแรม	มาเป็น
ระยะเวลาทีย่าวนานพอสมควร	ทำาใหบ้ริษทัฯสามารถนำาประสบการณ์
และความชำานาญในการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับโครงการใหม่ๆของบริษัทฯได้	ประกอบกับ
การให้ความสำาคัญในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน
ความเปน็ไปไดใ้นการพฒันาโครงการอยา่งรอบคอบ	การคณุภาพและ
มาตรฐานของงานกอ่สร้าง	ทำาใหม้ัน่ใจไดว่้าโครงการใหมท่กุโครงการ
จะเป็นโครงการที่มีโอกาสประสบความสำาเร็จสูง	และให้ผลตอบแทน
คุ้มค่ากับความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

4.ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนเพื่อนำามาพัฒนาโครงการ 
ในอนาคต
	 บริษัทฯมีความจำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมากสำาหรับ
โครงการในอนาคต	อันได้แก่	โครงการ	Bangkok	Skyline	โครงการ	
The	Market	by	Platinum	รวมถึงโครงการโรงแรมระดับ	3	ดาว	และ
โรงแรมระดับ	4	ดาว	ทำาให้มีความเสี่ยงจากการทางการเงิน

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ได้วางแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนโดย
จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนหลายๆประเภทผสมผสานกัน	 เพื่อให้ได้
ระดบัของตน้ทนุเงนิทนุในการดำาเนนิโครงการทีเ่หมาะสม	โดยในการ
พจิารณาใชแ้หลง่เงนิทุนประเภทตา่งๆ	บรษัิทฯจะไดศ้กึษาขอ้ด	ีขอ้เสยี	
รวมถึงข้อจำากัดในการใช้แหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ	 โดยให้มีระดับ
ของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม 
(ไม่เกิน	1:1)	 และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินในระดับที่สูง
จนเกินไป

	 ในการบริหารงาน	 บริษัทฯให้ความสำาคัญในการประเมินความ
เสีย่งซึง่เปน็เครือ่งมอืในการสง่สญัญาณถงึความเสยีหายท่ีอาจจะเกดิ
ขึ้นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ	 จึงกำาหนดนโยบายให้มีการประเมินและติดตามความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 รวม
ถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำาเสมอ	นอกจากนี	้	ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนไดร้บัการสนบัสนนุ
ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง	 เพื่อลดระดับผลกระทบหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558)

โครงสร้างองค์กรและการจัดการ

(1)	 นายสมบูรณ์	วงศ์รัศมี	
(2)	 นายพงษ์ศักดิ์	นันตวรรณกุล
(3)	 นายสมบูรณ์	วงศ์รัศมี
(4)	 นายศิริชัย	ประพันธ์ธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ (1)

รองกรรมการผู้จัดการ 
ศูนย์การค้าและพัฒนาธุรกิจ (2)

ผู้อำานวยการอาวุโสสายงาน
การขายและการตลาด (5)

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายงานสนับสนุน (6)

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายงานการเงิน

และบัญชี (7)

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายงานบริหาร

โครงการ (8)

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ 
ด้านสนับสนุนธุรกิจ (3)

รองกรรมการผู้จัดการ 
ด้านปฏิบัตรการ (4)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

(5)	 นางสาวจุฑามาศ	วิภากรวิทย์
(6)	 นางวันทนีย์	วุฒิอินทร์
(7)	 นางกานต์สุดา	แสนสุทธิ์
(8)	 นายพรเทพ	เถียรทวี
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
	 นายสุรชัย	 โชติจุฬางกูร	 ลงลายมือช่ือร่วมกับนายชัชวาล 
พงษ์สุทธิมนัส	 หรือนายพิรุณ	 ลิมปิวิวัฒน์กุล	 หรือนางปัญจพร 
โชติจุฬางกูร	รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
	 ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ให้กรรมการออก
จากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการในขณะนั้น	
ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออก
โดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯน้ัน	 ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก	 ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่ง
นานทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากตำาแหนง่	ซึง่กรรมการทีอ่อกจากตำาแหนง่
ตามวาระนัน้อาจจะไดรั้บเลอืกใหก้ลบัเข้ามาดำารงตำาแหน่งอกีได	้ท้ังนี	้
นอกจากการพน้ตำาแหนง่ตามวาระแลว้	กรรมการจะพน้จากตำาแหนง่
เมื่อ	(1)	ตาย	(2)	ลาออก	(3)	ขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย	(4)	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมติใหอ้อก	ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน	และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หน่ึงของจำานวนหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	หรือ	(5)	ศาลมีคำาสั่ง
ให้ออก

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 2/2556	 เมื่อวันท่ี 
24	ธันวาคม	พ.ศ.2556	ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
จัดการบริษัทฯและบริษัทย่อย	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	
และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย	 ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	โดยสรุปอำานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัท	ได้ดังนี้:

1.	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ 
	 ของบริษัทฯ	 มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 
	 ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต
2.	 พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์	 
	 กลยทุธท์างธรุกจิ	ทศิทางของธรุกจิ	นโยบายทางธรุกจิ	เปา้หมาย 
	 แนวทาง	 แผนการดำาเนินงาน	 และงบประมาณของบริษัทฯและ 
	 บริษัทย่อย	ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำาอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  ลำาดับ  รายชื่อ ตำาแหน่ง

	 1.	 นายพลากร		 สุวรรณรัฐ	 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
	 2.	 นายสุรชัย		 โชติจุฬางกูร	 รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
	 3.	 นายไชยยศ		 เหมะรัชตะ	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 4.	 นายสมชัย		 บุญนำาศิร	ิ กรรมการอิสระ	 กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา	
	 	 	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน
	 5.	 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ		 บำาเพ็ญบุญ	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 6.	 นายชัชวาล		 พงษ์สุทธิมนัส	 กรรมการ	กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา
	 	 	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน
	 7.	 นางปัญจพร		 โชติจุฬางกูร	 กรรมการ	กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา
	 	 	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน
	 8.	 นายพิรุณ		 ลิมปิวิวัฒน์กุล	 กรรมการและกรรมการบริหาร
	 9.	 นางสาวชฎารัตน์		 อนันตกูล	 กรรมการ
	 10.	 นายสมบูรณ์		 วงศ์รัศมี	 กรรมการ	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

	โดยมีนายสมบูรณ์	วงศ์รัศมี	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
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3.	 กำากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
	 ผู้จัดการ	 ฝ่ายจัดการ	 หรือบุคคลใดๆ	 ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ 
	 ทำาหน้าที่	 ดังกล่าว	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ 
	 บริษัทกำาหนด
4.	 ติดตามผลการดำาเนนิงานของบริษทัฯอยา่งตอ่เน่ือง	เพ่ือใหเ้ปน็ไป 
	 ตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5.	 ดำาเนนิการใหบ้รษิทัฯและบริษทัยอ่ยนำาระบบงานบัญชีทีเ่หมาะสม 
	 และมปีระสทิธิภาพมาใช	้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคมุภายในและ 
	 ระบบการตรวจสอบภายใน
6.	 จดัใหม้กีารทำางบดุล	และงบกำาไรขาดทนุ	ณ	วนัสิน้สดุรอบปบีญัช ี
	 ของบริษัทฯ	 และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว 
	 เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี	 
	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ 
	 บญัช	ีและพจิารณาคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม	ตามทีค่ณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบนำาเสนอ	 ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ 
	 ประชุมสามัญประจำาปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8.	 จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 
	 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี 
	 ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อ 
	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9.	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ 
	 ต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
	 พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	พระราชบัญญัติหลัก 
	 ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่ 
	 เติม)	 รวมถึงประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
	 เข้าดำารงตำาแหน่ง	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ 
	 อืน่นอกจากออกตามวาระ	และพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบแตง่ตัง้ 
	 กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	 และการกำาหนดค่า 
	 ตอบแทนกรรมการเพ่ือนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือพจิารณา 
	 อนุมัติ

10.	แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ใด 
	 และกำาหนดอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว	เพือ่ 
	 ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11.	พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมีอำานาจ 
	 ลงนามผูกพันบริษัทฯได้
12.	พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารตามคำานยิามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการ 
	 กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำากับ 
	 ตลาดทุน	 และเลขานุการบริษัท	 รวมทั้งพิจารณากำาหนด 
	 ค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13.	ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก	หากมคีวามจำาเปน็ 
	 เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14.	ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วมหลักสูตร 
	 สัมมนาต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
	 ในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
	 กรรมการและผู้บริหารนั้น

	 คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำานาจ	 และ/หรือมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยการมอบอำานาจ	
หรือการมอบอำานาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ
อำานาจตามหนงัสอืมอบอำานาจที่ใหไ้ว	้และ/หรอืใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ 
ข้อกำาหนดหรือคำาส่ังท่ีคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือบริษัทฯ	กำาหนดไว้ 
ท้ัง น้ี	 การมอบหมายอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการของบริษัทฯนั้น	 จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ	
หรอืมอบอำานาจชว่งทีท่ำาใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอำานาจ
จากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนมุตัริายการทีต่นเองหรอืบคุคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	
หรือประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน)	 อาจมีส่วนได้เสีย	 หรือ
อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ	 หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	 และหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

	 โดยมีนายสมชัย	บุญนำาศิริ	เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	และมี	
น.ส.นพรัตน์	ยอดเพ็ชร์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ลำาดับ  รายชื่อ ตำาแหน่ง

	 1.	 นายไชยยศ		 เหมะรัชตะ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 นายสมชัย		 บุญนำาศิร	ิ กรรมการตรวจสอบ
	 3.	 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ		 บำาเพ็ญบุญ	 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการ
อิสระอย่างน้อย	3	คน	โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	เว้น
แตเ่ปน็กรณีทีอ่อกตามวาระตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ	ซ่ึงอาจจะไดร้บั
เลอืกเขา้มาดำารงตำาแหน่งใหมไ่ด	้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบ
ตอ่คณะกรรมการบรษิทัโดยตรง	และมอีำานาจ	หนา้ทีแ่ละความรบัผดิ
ชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 2/2556	 เมื่อวันที่ 
24	ธันวาคม	พ.ศ.2556	ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต	 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท	ดังนี้

1.	 สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 
	 เพียงพอ
2.	 สอบทานใหบ้รษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control) 
	 และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	 ที่เหมาะสม 
	 และมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
	 ตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
	 แตง่ตัง้โยกยา้ย	เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน	และ/ 
	 หรือการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน	 หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี 
	 รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.	 สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมาย 
	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 
	 เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่าตอบแทน 
	 ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม 
	 ผูถ้อืหุน้	รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการ 
	 เข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
5.	 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
	 ทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และข้อกำาหนดของ 
	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหต ุ
	 สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ใน 
	 รายงานประจำาปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 และต้องประกอบด้วยข้อมูล 
	 อย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 •	 ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง	ครบถว้น	เปน็ท่ีเชือ่ถอืไดข้อง 
	 	 รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
	 	 ของบริษัทฯ
	 •	 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์ 
	 	 และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือ 
	 	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 •		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 •		 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 •		 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วม 
	 	 ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 •		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
	 •		 รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	ภายใต ้
	 	 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
	 	 คณะกรรมการบริษัท

7.	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 หากพบหรือ 
	 มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปน้ีซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
	 อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 
	 ของบรษัิทฯ	ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ 
	 บริษัท	 เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

	 (1)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (2)	การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญ 
	 	 ในระบบควบคุมภายใน
	 (3)	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
	 	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
	 	 กับธุรกิจของบริษัทฯ

	 หากคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการ 
	 ปรบัปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งตน้	กรรมการตรวจสอบรายใด 
	 รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ	 หรือการกระทำาตามข้างต้น 
	 ตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
	 หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
8.	 ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯมอบหมาย	ดว้ย 
	 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9.	 ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย 
	 ปีละหนึ่งครั้ง
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อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2556	 เมื่อวันที่	24	
ธันวาคม	 พ.ศ.2556	 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำานาจ
หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่
ตอบแทนดังต่อไปนี้

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมขีอบเขตอำานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

1.	 พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลทีมี่คุณสมบตั ิ
	 ที่เหมาะสม	 เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 
	 รวมทัง้คดัเลอืกบคุคลและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	 
	 เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม 
	 ผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
	 ระดับสูงของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

     รายชื่อ ตำาแหน่ง

	 1.	 นายสมชัย		 บุญนำาศิร	ิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 2.	 นายชัชวาล		 พงษ์สุทธิมนัส	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 3.	 นางปัญจพร		 โชติจุฬางกูร	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

	 การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ	กระทำาโดยแตง่ตัง้กรรมการจำานวนหนึง่เปน็คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ	โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.	 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำาหนด 
	 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
	 ระดับสูง
3.	 ใหข้อ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษิทั	เพือ่นำาเสนอคา่ตอบแทน 
	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
	 และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิโดยคณะกรรมการ 
	 บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหาร 
	 ระดับสูง	 ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท	 
	 ให้คณะกรรมการบรษัิทนำาเสนอท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่การพจิารณา 
	 อนุมัติ

	 ทัง้นี	้ใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมวีาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ	2	 ปี	 นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 จะเลือก
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำาแหน่งเข้ารับ
ตำาแหน่งอีกก็ได้
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2556	 เมื่อวันที่	24	
ธันวาคม	 พ.ศ.2556	 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

	 คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	และความรับผิด
ชอบดังต่อไปนี้:

1.	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ 
	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ	ทั้งนี้	 
	 ในการบริหารกิจการของบริษัทฯดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม 
	 นโยบาย	ข้อบังคับ	หรือคำาสั่งใดๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด 
	 นอกจากนี้	 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณา 
	 กลั่นกรองเรื่องต่างๆ	 ที่จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
	 พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ	
2.	 จัดทำาวสิยัทศัน	์กลยทุธท์างธรุกจิ	ทศิทางของธรุกจิ	นโยบายทาง 
	 ธุรกิจ	เป้าหมาย	แนวทาง	แผนการดำาเนินงาน	และงบประมาณ 
	 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.	 ตรวจสอบ	 ติดตามการดำาเนินนโยบาย	 และแนวทางการบริหาร 
	 งานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท 
	 มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.	 มีอำานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี	 หรือการดำาเนินการใดๆ 

	 อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ	(1)	ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ 
	 ประจำาปตีามที่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	และมอีำานาจ 
	 ดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้	 หรือ	(2)	 ภายในวงเงินไม่เกินกว่า 
	 รอ้ยละ	15	ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของบรษัิทฯ	โดยในการดำาเนนิ 
	 การใดๆตามท่ีกลา่วขา้งตน้	คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไมก่อ่ให ้
	 เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ	15	ของ 
	 มลูคา่ทรพัยส์นิรวมของบรษิทัฯ	ทัง้นี้ในสว่นของหนีส้นิหรอืภาระ 
	 ผูกพันใดๆ	 ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการท่ีบริษัทฯทำากับสถาบัน 
	 การเงินใดๆ	(Project	Finance)	ด้วย
5.	 ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำาเนินงานในเรื่องและ 
	 ภายในกำาหนดเวลาดังต่อไปนี้	ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
	 5.1	 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯรายไตรมาส	ภายใน 
	 	 กรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
	 	 ประเทศไทย
	 5.2		รายงานของผูต้รวจสอบบญัชเีกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทัฯ 
	 	 ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำาปีและงบการเงินรายไตรมาส	 
	 	 ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
	 	 ประเทศไทย
	 5.3	 รายงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
	 	 เห็นสมควร		

	 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร	โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯทีส่ามารถ
บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทฯ	และสามารถกำาหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	
โครงสร้างการบริหารงาน	รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

     รายชื่อ ตำาแหน่ง

	 1.	 นายสุรชัย		 โชติจุฬางกูร	 ประธานกรรมการบริหาร
	 2.	 นายชัชวาล		 พงษ์สุทธิมนัส	 กรรมการบริหาร
	 3.	 นางปัญจพร		 โชติจุฬางกูร	 กรรมการบริหาร
	 4.	 นายพิรุณ		 ลิมปิวิวัฒน์กุล	 กรรมการบริหาร
	 5.	 นายสมบูรณ์		 วงศ์รัศมี	 กรรมการบริหาร
	 6.	 นายพงษ์ศักดิ์		 นันตวรรณกุล	 กรรมการบริหาร
	 7.	 นายศิริชัย		 ประพันธ์ธุรกิจ	 กรรมการบริหาร
	 8.	 นางกานต์สุดา		 แสนสุทธิ์	 กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำานวน 8 ท่าน ดังนี้
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6.		ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร	เพ่ือพิจารณาดำาเนนิการใดๆ 
	 ตามอำานาจหนา้ทีข่องตนทีก่ำาหนด	จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ 
	 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วม 
	 ประชุม	จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันท่ีจะสามารถดำาเนินการ 
	 ใดๆ	ดังกล่าวได้
7.	 ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
		 ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ	1	(หนึ่ง)	 เสียง 
	 ในกรณีที่เสียงเท่ากัน	 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิ 
	 ออกเสียงชี้ขาดอีก	1	(หนึ่ง)	เสียง
8.		การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร	 จำาต้องได้รับ 
	 คะแนนเสยีงเหน็ชอบไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนเสยีงท้ังหมด 
	 ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9.		ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	ตามความจำาเป็นและเหมาะสม 
	 กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณี 
	 พิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้	 แต่ทั้งนี้	 ต้องบอก 
	 กล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตาม 
	 สมควร	 และเพียงพอแก่การทำาหน้าที่กรรมการในการพิจารณา 
	 วาระการประชุมนั้น
10.	คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำางาน	และ/หรือบุคคลใดๆ 
		 เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	 
	 หรือเพื่อให้ดำาเนินงานใดๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที ่

	 ของคณะกรรมการบรหิาร	หรอืเพือ่ให้ดำาเนนิการใดๆ	แทน	ตามที ่
	 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	 ภายในขอบเขตแห่ง 
	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11.	ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง	และ/หรือมอบหมายให้บุคคล 
	 อื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	โดยการมอบอำานาจช่วง	และ/ 
	 หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ 
	 อำานาจตามหนังสือมอบอำานาจที่ให้ไว้	 และ/หรือเป็นไปตาม 
	 ระเบยีบ	ขอ้กำาหนด	หรอืคำาสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดไว ้
	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
	 คณะกรรมการบรหิารนัน้	จะตอ้งไมม่ลีกัษณะเปน็การมอบอำานาจ 
	 หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริหาร	หรือผู้รับมอบ 
	 อำานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอื 
	 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ 
	 คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	หรือประกาศคณะกรรมการกำากับ 
	 หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์	อาจมสีว่นไดเ้สยี	หรอือาจไดร้บั 
	 ประโยชน์ในลกัษณะใด	ๆ 	หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
	 อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

รายชื่อผู้บริหาร (ตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 บริษัทฯมีผู้บริหารตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน 
โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

     รายชื่อ ตำาแหน่ง

	 1.	 นายสมบูรณ์		 วงศ์รัศมี	 กรรมการผู้จัดการและรักษาการรองกรรมการ	
							 	 	 ผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจ
	 2.	 นายพงษ์ศักดิ์		 นันตวรรณกุล	 รองกรรมการผู้จัดการด้านศูนย์การค้าและ	
							 	 	 พัฒนาธุรกิจ
	 3.	 นายศิริชัย		 ประพันธ์ธุรกิจ	 รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ
	 4.	 นางกานต์สุดา		 แสนสุทธิ์	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี	
	 5.	 นายพรเทพ		 เถียรทวี	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ
	 6.	 นางวันทนีย์		 วุฒิอินทร์	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน
	 7.	 น.ส.จุฑามาศ		 วิภากรวิทย์	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานการขายและการตลาด
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จัดการ
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2557	 เมื่อวันที่	22	
เมษายน	 พ.ศ.2557	 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังต่อไปนี้

	 กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้

1.		กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯโดยรวม	 เพื่อเป็นไปตาม 
	 วัตถุประสงค์ของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และตามที่ได้รับ 
	 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.		กำาหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ	 เสนอต่อคณะกรรมการ 
	 บริษัท	 และดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และ 
	 แผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.		ดำาเนนิการและปฏบัิตภิารกจิทีค่ณะกรรมการมอบหมาย	และตาม 
	 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4.	 สั่งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น 
	 ไปตามนโยบาย
5.	 อนุมัติและ/หรือมอบอำานาจการทำานิติกรรมเพ่ือผูกพันบริษัทฯ	 
	 สำาหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ	 รวมถึงธุรกรรมที่กรรมการ 
	 ผูจ้ดัการไดร้บัมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรษิทัใหด้ำาเนนิการ 
	 แทน	 ทั้งนี้	 ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สิน 
	 ของบริษัทฯโดยตรง
6.	 ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน	 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและ 
	 ทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7.		แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลัก 
	 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8.		พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯไปก่อภาระผูกพัน 
	 ใดกับบุคคล	บริษัท	ห้าง	ร้าน	หรือสถาบันการเงิน	เพื่อนำาเสนอ 
	 คณะกรรมการอนุมัติ
9.	 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานปกติ	 ในวงเงิน 
	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10.	พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์	 เพ่ือบัญชี 
	 บริษัทฯในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11.	อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ	ตลอดจนการร่วมทุน 
	 กบัผูป้ระกอบกจิการอืน่ๆและใหน้ำาเสนอคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ 
	 อนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12.	อนมุตักิารใชจ้า่ยเงนิลงทนุทีส่ำาคญัๆที่ไดก้ำาหนดไว้ในงบประมาณ 
	 รายจ่ายสำาหรบัปี	หรือทีค่ณะกรรมการบริษทัไดเ้คยอนมุตัิในหลกั 
	 การไว้แล้ว
13.	ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย	กฎระเบียบ 
	 ต่างๆ	รวมถงึการปฏบัิตงิานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลในการทำาธรุกจิ
14.	ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน	 
	 เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

15.	พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ	 ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการของ 
	 บริษัทฯ	
16.	พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเง่ือนไขปกติ 
	 ทางการค้า	 เช่น	 ซ้ือขายสินค้าด้วยราคาตลาด	 การคิดค่า 
	 ธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ	 และการให้เครดิต 
	 เทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ภายใต้นโยบายท่ีได้รับ 
	 อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17.	อนุมัติการแต่งตั้ง	โยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18.	มีอำานาจในการดำาเนินการตามงบประมาณประจำาปีที่ได้รับ 
	 อนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ในเรือ่งของการไดม้าซึง่ 
	 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน	การไดม้าซึง่สนิทรพัย	์IT	(ในวงเงนิ 
	 ไม่เกินกว่า	50,000	บาท)	การได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น	(ในวงเงินไม ่
	 เกินกว่า	100,000	 บาท)	 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	(ในวงเงินไม ่
	 เกินกว่า	500,000	บาท)	และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
	 กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 สำาหรับรายการที่เกินกว่าหรือ 
	 ไมม่ใีนงบประมาณ	ตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนมุตัโิดยท่ีประชุม 
	 คณะกรรมการบริษัท	
19.	ดำาเนนิกจิการงานอืน่ๆ	ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
	 บริษัท	เป็นกรณีๆ	ไป	ทั้งนี้	กรรมการผู้จัดการไม่มีอำานาจในการ 
	 อนุมัติเรื่องหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติ 
	 ทางการค้า	 รายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำาคัญของ 
	 บริษัทฯ	และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการ	หรือบุคคลที่อาจ 
	 มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
	 ในลักษณะอื่นใดท่ีจะทำาขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ยกเว้น 
	 เป็นรายการท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าท่ีได้มีการกำาหนด 
	 นโยบายและหลักเกณฑ์	 โดยได้อนุมัติรายการท่ีเป็นไปตาม 
	 นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
	 และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น	ในการทำารายการเกี่ยวโยง 
	 กันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของ 
	 บริษัทฯหรือบริษัทย่อยแล้ว	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

เลขานุการบริษัท
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 2/2556	 เมื่อวันท่ี 
24	 ธันวาคม	 พ.ศ.2556	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง 
นางกานตส์ดุา	แสนสทุธิ	์ดำารงตำาแหนง่เลขานกุารบรษิทั	ตามมาตรา	
89/15	ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.2535	
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ฉบับที่	4	
พ.ศ.2551	โดยหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของเลขานกุารบรษิทั	ไดแ้ก่

1.	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
	 (ก)	 ทะเบียนกรรมการ
	 (ข)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุมคณะ 
	 	 กรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	
	 (ค)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 
	 ผู้บริหาร
3.	 ดำาเนินการอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศ 
	 กำาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2557	ของบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 
17	มถินุายน	พ.ศ.2557	ไดพิ้จารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนของคณะ
กรรมการชุดต่างๆดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1)		ค่าตอบแทนรายเดือน
	 •	 ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ	250,000	บาท
	 •		 กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ	40,000	บาท
2)		ค่าเบี้ยประชุม
	 •	 ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมคร้ังละ 
	 		 50,000	บาท
	 •	 กรรมการมคีา่ตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม	คร้ังละ	20,000	บาท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ	(นอกเหนือจากค่า
ตอบแทนกรรมการ)	เป็นดังนี้
	 •	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ย 
	 	 ประชุมครั้งละ	40,000	บาท
	 •		 กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมครั้งละ	 
	 	 30,000	บาท

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 
(นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ)	เป็นดังนี้
	 •		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมคีา่ 
	 	 ตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ	30,000	บาท
	 •		 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมคีา่ตอบแทนเปน็ 
	 	 เบี้ยประชุมครั้งละ	20,000	บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ
	 ในปี	พ.ศ.2556	ที่ผ่านมา	(นับตั้งแต่วันที่	3-31	ธันวาคม	พ.ศ.
2556	ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการรวม	
(Amalgamation)	บริษัทเก้าบริษัทเข้าด้วยกันและเริ่มดำาเนินกิจการ)	
บริษัทฯไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริษัทจำานวน	9	ทา่น
แต่อย่างใด

สำาหรับปี	 พ.ศ.2557	 บริษัทฯได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ
บริษัทจำานวน	10		ท่าน	โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนรายเดือน	รวมทั้งสิ้นจำานวน	8,470,000	บาท

	 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท	 มีรายละเอียด 
ดังตารางต่อไปนี้
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ในปี	พ.ศ.2556	ที่ผ่านมา	(นับตั้งแต่วันที่	3-31	ธันวาคม	พ.ศ.
2556	ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการรวม 
(amalgamation)	บริษัทเก้าบริษัทเข้าด้วยกันและเริ่มดำาเนินกิจการ)	
บริษัทฯได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหาร
จำานวน	4	ราย	(ไดแ้ก	่นายสรุชยั	โชตจิฬุางกรู	นางปญัจพร	โชตจิฬุางกรู 
นายชชัวาล	พงษส์ทุธมินัส	และนายพิรุณ	ลมิปิวิวฒัน์กลุ)	และผูบ้รหิาร
จำานวน	6	ราย	(ไดแ้ก	่นายพงษศ์กัดิ	์นันตวรรณกลุ	นายศริิชยั	ประพนัธ์
ธุรกิจ	 นางกานต์สุดา	 แสนสุทธิ์	 นายพรเทพ	 เถียรทวี	 นางวันทนีย ์
วุฒิอินทร์	และ	น.ส.จุฑามาศ	วิภากรวิทย์)	ในรูปของเงินเดือน	และ
ผลตอบแทนอื่นๆ	เช่น	เงินประกันสังคม	เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	
ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์	เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	3,216,316	บาท

	 ในปี	 พ.ศ.2557	 บริษัทฯได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ให้แก่กรรมการบริหารจำานวน		4	ราย	(ได้แก่	นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร 

นางปัญจพร	 โชติจุฬางกูร	 นายชัชวาลพงษ์สุทธิมนัส	 และ 
นายพิรุณ	 ลิมปิวิวัฒน์กุล)	 และผู้บริหารจำานวน	7	 ราย	 (ได้แก่ 
นายสมบูรณ์	 วงศ์รัศมี	 นายพงษ์ศักดิ์	 นันตวรรณกุล	 นายศิริชัย	
ประพันธ์ธุรกิจ	นางกานต์สุดา	แสนสุทธิ์	นายพรเทพ	เถียรทวี	นาง
วันทนีย์	วุฒิอินทร์	และ	น.ส.จุฑามาศ	วิภากรวิทย์)		ในรูปของเงิน
เดอืน	และผลตอบแทน	อืน่ๆ	เชน่	เงนิประกนัสงัคม	เงนิกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ	ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์	เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	52,023,112	
บาท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านในปี	 พ.ศ.2556 
(3-31	ธันวาคม	พ.ศ.2556)	และปี	พ.ศ.2557

	 1.	 นายพลากร		 สุวรรณรัฐ	 2/2	 5/5
	 2.	 นายสุรชัย		 โชติจุฬางกูร	 2/2	 5/5
	 3.	 นายไชยยศ	 เหมะรัชตะ	 2/2	 5/5
	 4.	 นายสมชัย		 บุญนำาศิร	ิ 2/2	 5/5
	 5.	 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ		 บำาเพ็ญบุญ	 2/2	 5/5
	 6.	 นายชัชวาล		 พงษ์สุทธิมนัส	 2/2	 4/5
	 7.	 นางปัญจพร		 โชติจุฬางกูร	 2/2	 5/5
	 8.	 นายพิรุณ		 ลิมปิวิวัฒน์กุล	 2/2	 5/5
	 9.	 น.ส.ชฏารัตน์		 อนันตกูล	 2/2	 5/5
	10.	 นายสมบูรณ์		 วงศ์รัศมี*	 0/2	 3/5

 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
(3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)

 (จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ

*เริ่มปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯเมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	พ.ศ.2557	และได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่กรรมการของบริษัทฯในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	17	มิถุนายน	พ.ศ.2557
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  รวม 567

จำานวนพนักงาน (คน)สายงาน/บริษัท

บุคลากร
จำานวนบุคลากร
	 พนกังานและลกูจา้งของบริษทัฯและบริษทัย่อย	(ไมร่วมกรรมการและผูบ้รหิาร)	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	พ.ศ.2557		มจีำานวนรวมท้ังสิน้		574	คน 
โดยจำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน
	 ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย	(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร)	สำาหรับปี	พ.ศ.2556	(3-31	ธันวาคม	พ.ศ.2556)	
และในปี	พ.ศ.2557	สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

	 เงินเดือน	 	 	 8,197,863	 123,125,660
	 ค่าล่วงเวลา	 	 	 550,598	 5,847,759
	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 278,462	 3,065,655
	 อื่นๆ	 	 	 2,785,671	 9,778,563

  รวม 11,812,594 141,817,637

	 พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ	 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรม	และถูกต้องตามกฎหมาย	ทำาให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
(3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)

ผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (บาท)

ประเภท
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

ข้อพิพาทแรงงาน
	 -ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้บริษัทฯประสบความ
สำาเรจ็ในการดำาเนนิกจิการ	บริษทัฯจงึใหค้วามสำาคญัและวางแนวทาง
และนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้	ความชำานาญ	และมีความเชี่ยวชาญในการ
ดำาเนนิการดา้นตา่งๆทีจ่ำาเปน็เพือ่ใหบ้รษิทัฯประสบความสำาเรจ็อยา่ง
มีประสิทธิภาพ	ที่ผ่านมา	บริษัทฯส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหารและ
พนักงานในระดับต่างๆเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอก	เพือ่เพิม่พนูความรู้และความสามารถในการปฏิบตังิานตาม
หน้าที่ของตน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการ
พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพือ่ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู	รวมทัง้คดั
เลอืกบคุคลและเสนอช่ือบุคคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมเพ่ือนำาเสนอตอ่
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัและ/หรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	

	 ในปี	2557	บริษัทมีการพิจารณาสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท	 โดยดำาเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง	 ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เมื่อวันที่ 
17	 มิถุนายน	 พ.ศ.	2557	 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	อนมุตัแิตง่ตัง้นายสมบูรณ	์วงศร์ศัม ี
ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 ตั้งแต่วันที่	17	 มิถุนายน	2557	
เป็นต้นไป

การพัฒนาบุคลากร 
 บุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้บริษัทฯ	ประสบความสำาเร็จใน
การดำาเนนิกจิการ	บริษทัฯจงึใหค้วามสำาคญัและวางแนวทางนโยบาย
ในการพัฒนาบคุลากรของบริษทัฯอยา่งตอ่เน่ือง	ทัง้น้ี	เพ่ือให้บคุลากร
มีความรู้	ความชำานาญ	และมีความเชี่ยวชาญในการดำาเนินการด้าน
ต่างๆที่จำาเป็นเพื่อให้บริษัทฯประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	
ทีผ่า่นมา	บรษิทัฯสง่เสรมิใหก้รรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานในระดบั
ต่างๆเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอก	 เพื่อ
เพิม่พนูความรูแ้ละความสามารถในการปฏบัิตงิานตามหนา้ทีข่องตน

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
	 ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ	 และเป็นรายการท่ีเกิด
ขึ้นต่อเน่ืองในอนาคต	 บริษัทฯได้กำาหนดหลักเกณฑ์	 และแนวทาง
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยท่ัวไป	 โดยอ้างอิงกับ
ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 สามารถ
ตรวจสอบได	้และในการเขา้ทำารายการดงักลา่วจะเปน็ไปตามหลกัการ
เกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ตามทีม่กีารอนมุตัิ
โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ในการนี	้ฝา่ยจดัการจะมกีารจัดทำา
รายการสรุปการเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าว	 เพ่ือรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

	 ในกรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้บริษัทฯ
และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอาจมีการเข้าทำารายการ
ระหว่างกัน	 บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณารายการตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือ
ขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย	รวมทัง้เปน็ไปตามมาตรฐานบญัช	ีเรือ่งการเปดิเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่กำาหนดโดยสมาคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้น	 บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่มี
ความรู้ความชำานาญพิเศษ	 เช่น	 ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกัน	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่
มีความรู้ความชำานาญพิเศษ	 จะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี	 เพื่อให้มีความมั่นใจ
ว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย	 หรือถ่ายเทผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 แต่เป็นการทำา
รายการที่บริษัทฯได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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การกำากับดูแลกิจการ
	 บริษทั	เดอะ	แพลทนิมั	กรุ๊ป	จำากดั	(มหาชน)	ไดต้ระหนกัถงึความ 
สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยส่ง
เสริมการดำาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ	 และมีการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน	 ซึ่งจะนำาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย	ตั้งแต่พนักงานผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ดัง
นั้น	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำานโยบายการ
กำากับดูแลกิจการขึ้น	 โดยครอบคลุมเน้ือหาหลักการสำาคัญตั้งแต่
โครงสร้าง	 บทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส	 ชัดเจน	
และสามารถตรวจสอบไดเ้พ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร	ทำาให้
เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำาเนินงานใดๆ	 ของบริษัทกระทำาด้วยความ
เป็นธรรม	 และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารของบรษิทัจะยดึมัน่ในหลกั
การดำาเนนิธุรกจิด้วยความมุง่มัน่	และซ่ือสตัยส์จุริต	โดยมกีารกำาหนด
วสิยัทศัน	์นโยบาย	และแนวปฏบัิตทิีก่รรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังาน
ยึดถอืในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามความรับผดิชอบเพ่ือใหม้กีารผลกัดนัให้
เกดิวฒันธรรมในการกำากบัดแูลข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง	และเป็นรากฐานการ
เติบโตที่ยั่งยืน	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน	 เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงคข์องคณะกรรมการบริษทัไดว้างโครงสร้างองคก์รให้
มีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน	ซึ่ง
ครอบคลมุหลกัเกณฑ์การกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีภายใตร้ะเบียบปฏบิตัิ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

นโยบายสนบัสนนุการกำากบัดแูลกจิการ	โดยครอบคลมุหลกัการสำาคญั
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการ	ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูล
ของบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลา	และเท่าเทียม
กัน	 เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ	 เรื่อง	 ดังนั้น	 คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
	 1.1)	 ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูล 
	 	 	 ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ	 ให้ เพียงพอ	 
	 	 	 โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตลอดจนความเห็น 
	 	 	 ของคณะกรรมการในทุกวาระ	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
	 	 	 ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	14	วัน	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ 
	 	 	 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
    
	 	 	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ 
	 	 	 กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ	เขา้รว่มประชมุแทนตนได้ 
	 		 	 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ 
	 	 	 หนังสือเชิญประชุม

	 1.2)		 อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
	 	 	 ในการเข้าร่วมประชุมท้ังในเร่ืองสถานท่ี	และเวลาท่ีเหมาะสม 
	 1.3)		 ในการประชมุผูถ้อืหุ้น	จะพจิารณาและลงคะแนนเรยีงตาม 
	 	 	 วาระทีก่ำาหนด	โดยไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูสำาคญั	หรอืเพิม่ 
	 	 	 วาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน	 และเปิด 
	 	 	 โอกาสให้ผูถ้อืหุ้นมสีทิธเิท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการ 
	 	 	 ดำาเนินงานของบริษัท	สอบถาม	แสดงความคิดเห็นและ 
	 	 	 ขอ้เสนอแนะตา่ง	ๆ 	และกรรมการและผูบ้รหิารท่ีเกีย่วขอ้ง 
	 	 	 จะเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบคำาถามในทีป่ระชุมดว้ย
	 1.4)		 ให้เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ผ่านทาง	website	ของบริษัท	โดยนำาข่าวสารต่างๆ	และ 
	 	 	 รายละเอียดไว้ที่	website	ของบริษัทโดยเฉพาะ	ในกรณี 
	 	 	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุม 
	 	 	 ล่วงหน้า	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูล 
	 	 	 ระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน	
	 1.5)	 นโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อ 
	 	 	 ซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
	 1.6)	 การจดบันทึกรายงานการประชุม	 ให้บันทึกให้ครบถ้วน	 
	 	 	 ถูกต้อง	รวดเร็ว	โปร่งใส	และบันทึกประเด็นซักถามและ 
	 	 	 ขอ้คดิเหน็ทีส่ำาคญัไวใ้นรายงานการประชมุเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ 
	 	 	 สามารถตรวจสอบได้	 นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการ 
	 	 	 บันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง 
	 	 	 นอกจากนี	้ให้บริษัทนำารายงานการประชมุผูถื้อหุ้นเผยแพร ่
	 	 	 ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา	รวมถึง 
	 	 	 ส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ 
	 	 	 แหง่ประเทศไทย	ภายใน	14	วนั	นบัแตว่นัทีม่กีารประชมุ 
	 	 	 ผู้ถือหุ้นนั้น
	 1.7)		 เพิม่ความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการไดร้บัเงนิปนัผลโดย 
	 	 	 การโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร	(ถา้มกีารจา่ยเงนิปนัผล)	เพือ่ 
	 	 	 อำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัเงนิปนัผลตรงเวลา 
	 	 		 ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำารุด	สูญหาย	หรือส่งถึงผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ล่าช้า

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทได้กำาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
	 2.1)		 ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบ 
	 	 	 การประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 
	 	 	 ไม่น้อยกว่า	14	 วัน	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา 
	 	 	 ข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.2)		 ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
	 	 	 สามารถเสนอชื่อกรรมการ	 หรือเสนอวาระการประชุม 
	 	 	 เพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.3)		 ให้ เพิ่ มการอำ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถื อหุ้ นที่ ไม่  
	 	 	 สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 โดยให้ผู้ถือหุ้น 
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

	 	 	 สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หรือให้มี 
	 	 	 กรรมการอิสระอย่างน้อย	1	คนเข้าร่วมประชุมและลงมติ 
	 	 	 แทนได้และแจง้รายช่ือกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือ 
	 	 	 นัดประชุมผู้ถือหุ้น	
	 2.4)	 ใหป้ฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัไมว่า่จะเปน็ 
	 	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
	 2.5)	 ใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ำาคญั	เชน่	การทำา 
	 	 	 รายการได้มาหรือจำาหน่ายไป	การทำารายการที่เกี่ยวโยง	 
	 	 	 เป็นต้น	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

3. การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 บรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การพจิารณารายการตา่ง	ๆ 	อยา่งโปรง่ใส 
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำาคัญ	ดังนั้น		จึงให้ความสำาคัญต่อ
การปอ้งกนัรายการทีอ่าจเป็นความขัดแยง้ทางผลประโยชน	์รายการท่ี
เกีย่วโยงกนั	หรอืรายการระหวา่งกนั	โดยมนีโยบายซ่ึงสรุปสาระสำาคญั
ได้ดังต่อไปนี้
	 3.1)		 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ 
	 	 	 บริษัท	 ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดย 
	 	 	 เครง่ครดัเพ่ือเป็นทีเ่ช่ือถอืและไวว้างใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
	 	 	 ทุกฝ่าย	 และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจใน 
	 	 	 การถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท	
	 3.2)			 กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง 
	 	 	 ความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้ 
	 	 	 เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
	 3.3)	 มีการนำาเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการ 
	 	 	 ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ 
	 	 	 ตอ่คณะกรรมการบรษิทั	ตามหลกัการกำากบัดแูลกิจการท่ีด ี
	 	 	 และดแูลใหม้กีารปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย ์
	 	 	 แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก 
	 	 	 ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

4. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่า
จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่		ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	และผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก	ได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	ภาครัฐ	และหน่วย
งานอื่นๆ	 รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจากบริษัทได้รับ
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 ซึ่งสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างกำาไรให้บริษัท	ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะ
ยาวให้กับบริษัท	โดยมีการกำาหนดนโยบาย	ดังนี้
 4.1)	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน	
	 	 	 	 บรษิทัตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจยัแหง่ความสำาเรจ็ 
	 	 	 ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง	 จึงเป็น 
	 	 	 นโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง 
	 	 	 เปน็ธรรมทัง้ในดา้นโอกาส	ผลตอบแทน	การแตง่ตัง้	โยกยา้ย 

	 	 	 ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ	เพือ่ให้เปน็ไปตามนโยบาย 
	 	 	 ดังกล่าว	บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
	 	 	 1)	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	 และให้ความ 
	 	 	 	 เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
	 	 	 2)	 ให้ผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรมตอ่พนกังาน	รวมทัง้มกีาร 
	 	 	 	 จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน	 และให้ความ 
	 	 	 	 สำาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
	 	 	 3)	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความ 
	 	 	 	 ปลอดภัยต่อชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงาน
	 	 	 4)	 การแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 รวมถึงการให้รางวัลและ 
	 	 	 	 การลงโทษพนักงาน	กระทำาด้วยความสุจริตใจ	และ 
	 	 	 	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ	 และความ 
	 	 	 	 เหมาะสมของพนักงานนั้น
	 	 	 5)	 ใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาความรู	้ความสามารถของ 
	 	 	 	 พนกังาน	โดยให้โอกาสอยา่งท่ัวถงึและสม่ำาเสมอ	เพือ่ 
	 	 	 	 พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพ 
	 	 	 	 ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
	 	 	 6)	 รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 
	 	 	 	 ความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
	 	 	 7)	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 
	 	 	 	 กับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 4.2)	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 บรษิทัระลกึอยูเ่สมอวา่ผูถ้อืหุน้	คอื	เจา้ของกจิการ	และ 
	 	 	 บริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 
	 	 	 จงึกำาหนดใหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานตอ้งปฏบิตั ิ
	 	 	 ตามแนวทางดังต่อไปนี้
	 	 	 1)	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจน 
	 	 	 	 ตัดสินใจดำาเนินการใดๆ	 ตามหลักการของวิชาชีพ	 
	 	 	 	 ด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และเป็นธรรมต่อ 
	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และรายย่อย	 เพ่ือประโยชน์ 
	 	 	 	 สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
	 	 	 2)	 นำาเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั	ผลประกอบการ 
	 	 		 	 ฐานะขอ้มลูทางการเงนิ	การบญัช	ีและรายงานอืน่ๆ	โดย 
	 	 	 	 สม่ ำาเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง
	 	 	 3)	 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึง 
	 	 	 	 แนวโน้มในอนาคตของบริษัท	ท้ังในด้านบวกและด้านลบ 
	 	 	 	 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้	 มีข้อมูล 
	 	 	 	 สนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
	 	 	 4)	 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	 และผู้อื่น 
	 	 	 	 โดยใช้ข้อมูลใดๆ	 ของบริษัท	 ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อ 
	 	 	 	 สาธารณะ	 หรือดำาเนินการใดๆ	 ในลักษณะที่อาจ 
	 	 	 	 ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 4.3)	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
	 	 	 	 บรษัิทตระหนกัถึงความสำาคญัของลกูคา้	จึงไดก้ำาหนด 
	 	 	 นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
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	 	 	 1)	 บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ	 	 มีความกระตือรือร้น 
	 	 		 	 พร้อมให้การบริการ	ต้อนรับด้วยความจริงใจ	เต็มใจ 
		 	 	 	 ตั้งใจ	และใส่ใจ	ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท	บริการ 
	 	 	 	 ด้วยความรวดเร็ว	ถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ
	 	 	 2)	 รกัษาความลบัของลกูคา้	และไมน่ำาไปใชเ้พือ่ประโยชน ์
	 	 	 	 ของตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
	 	 	 3)	 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	 และทันต่อ 
	 	 	 	 เหตกุารณแ์กล่กูคา้	เพ่ือใหท้ราบเกีย่วกบับรกิาร	โดย 
	 	 	 	 ไมม่กีารโฆษณาเกนิความเปน็จรงิทีเ่ปน็เหตใุห้ลกูคา้ 
	 	 	 	 เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	 หรือเงื่อนไขใดๆ	 ของ 
	 	 	 	 บริการของบริษัท	
	 	 	 4)	 ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มี	 
	 	 	 	 ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
 4.4)	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหนี้
	 	 	 	 บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า	และ/หรือเจ้าหน้ี 
	 	 	 ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	ซื่อสัตย์	และไม่เอารัดเอาเปรียบ 
	 	 	 คู่ค้าโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 พ้ืนฐาน 
	 	 	 ของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
	 	 	 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
	 	 	 ผลประโยชน์	 การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
	 	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
	 	 	 1)	 ไม่เรยีก	หรือรับ	หรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไมส่จุรติ 
	 	 	 	 ในการค้ากับคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหนี้
	 	 	 2)	 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก	 หรือรับ	 หรือการจ่าย 
	 	 	 	 ผลประโยชน์ใดๆ	 ที่ไม่สุจริตเกิดข้ึน	 ต้องเปิดเผย 
	 	 	 	 รายละเอียดต่อคู่ค้า	 และ/หรือ	 เจ้าหนี้	 และร่วมกัน 
	 	 	 	 แก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
	 	 	 3)	 ปฏบิติัตามเงือ่นไขตา่งๆ	ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
	 	 	 	 กรณีที่ไมส่ามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขขอ้ใดได	้ตอ้งรบี 
	 	 	 	 แจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้	เพือ่ร่วมกนัพิจารณาหา 
	 	 	 	 แนวทางแก้ไขปัญหา
 4.5)	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
	 	 	 	 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	โดย 
	 	 	 ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ 
	 	 	 คู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล	จึงกำาหนดหลักนโยบายดังนี้
	 	 	 1)	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี
	 	 	 2)	 ไมแ่สวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ 
	 	 	 	 ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
	 	 	 3)	 ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ 
	 	 	 	 กล่าวหาในทางร้าย
 4.6)	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม	/	ชุมชน
	 	 	 	 บริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ 
	 	 	 ต่อเศรษฐกิจ	 และสังคม	 และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น 
	 	 	 พลเมืองที่ดี	 และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ี 
	 	 	 เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	 	 บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา 

	 	 	 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม	 และชุมชน 
	 	 	 อันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ	กับการ 
	 	 	 เติบโตของบริษัท
	 4.7)	 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
	 	 	 ทีเ่สรมิสรา้งคณุภาพ	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดลอ้ม	ตลอด 
	 	 	 จนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้คีวามปลอดภยั 
	 	 	 ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการเงนิและอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบการของบรษิทัที่
ตรงตอ่ความเปน็จรงิ	ครบถว้น	เพยีงพอ	สม่ำาเสมอ	ทนัเวลา	แสดงให้
เหน็ถงึสถานภาพทางการเงนิและการประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษัิท	
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

	 คณะกรรมการบรษัิทมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย	
ข้อบังคับ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
ของบริษัททั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางเผยแพร่ทาง
สือ่มวลชน	สือ่เผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	เพือ่ให้
ผู้ถือหุ้น	และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่าง
ทั่วถึง			และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทาง
ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศใช้บังคับบริษัทจัดให้มีเจ้า
หนา้ท่ีฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ	์(Investor	Relations)	เพือ่ทำาหนา้ทีต่ดิตอ่
สือ่สารกบันกัลงทุนหรอืผูถ้อืหุ้น	รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัและผูถ้อืหุน้
รายย่อย	บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
เปน็ประจำา	รวมท้ังจะเผยแพรข่อ้มลูขององคก์ร	ท้ังขอ้มลูทางการเงนิ
และขอ้มลูท่ัวไปให้แกผู่ถ้อืหุ้น	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย	์บรษัิทจดัอนัดบั
ความนา่เชือ่ถอื	และหนว่ยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง	ผา่นทางชอ่งทางตา่ง	ๆ 	
ได้แก่	 การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และเว็บไซต์
ของบริษัท	นอกจากนี้	บริษัทยังให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูล
อย่างสม่ำาเสมอ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ข่าวสารเป็นประจำา	โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท	ข้อมูลที่อยู่
บนเวบ็ไซตจ์ะมกีารปรบัปรงุให้ทันสมยัอยูเ่สมอ	ไมว่า่จะเปน็วสิยัทศัน	์
พันธกิจ	งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงานประจำาปี	โครงสร้าง
บริษัท	และผู้บริหาร	โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 นอกจากนี้	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน	 เพื่อ
ให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของ
บรษิทั	โดยอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง	ครบถว้น	และ
เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	 บริษัท
จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน	 ตลอดจนบทบาทและ
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หนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษทั	และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท	
ในรายงานประจำาปีของบริษัท	(แบบ	56-2)	 และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจำาป	ี(แบบ	56-1)	และจะเปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำาปีของบริษัท	(แบบ	56-2)	และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ
ดำาเนนิธุรกจิของบรษัิท	การกำากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย
และแนวทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้	โดยคำานงึถงึผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วตัถปุระสงค	์ขอ้บงัคบัของบริษทั	และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	โดยปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 และเพื่อ
ให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัท	 เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	 คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	นโยบาย	ทิศทาง
การดำาเนินงาน	แผนกลยุทธ์	แผนงาน	และงบประมาณประจำาปีของ
บรษิทั	โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมแสดงความคดิเหน็	เพือ่ให้เกดิ
ความเขา้ใจในภาพรวมของธรุกจิร่วมกนักอ่นทีจ่ะพิจารณาอนมุตั	ิและ
ตดิตามใหม้กีารบรหิารงานเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายทีว่างไว	้	โดย
จะยึดถือแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
ครอบคลมุทกุดา้น	ทัง้ดา้นการเงนิ	และการปฏบัิตงิาน	ใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย	ขอ้บงัคบั	และระเบียบทีเ่กีย่วข้อง	และจดัใหมี้กลไกการตรวจ
สอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษา
ทรพัยส์นิของบรษิทัอยูเ่สมอ	จดัใหม้กีารกำาหนดลำาดบัขัน้ของอำานาจ
อนุมัติ	 และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจ
สอบและถ่วงดุลในตัว	 กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร	มหีนว่ยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ	ทำาหนา้ทีต่รวจ
สอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ	ในบริษัท

8. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแล
กิจการทีด่แีละเพือ่ความโปรง่ใสและปอ้งกนัการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน	บริษัทได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท	ดังนี้
	 8.1)	 ให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่ง 

	 	 	 ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	 เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้อง 
	 	 	 จัดทำาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน	 คู่สมรส	 
	 	 	 และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ต่อสำานักงานคณะ 
	 	 	 กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม 
	 	 	 มาตรา	59	 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา	275	 แห่ง 
	 	 	 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535 
		 8.2)	 กำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้ำารงตำาแหนง่ 
	 	 	 ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
	 	 	 ผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทียบเท่า	จดัทำาและนำาสง่รายงาน 
	 	 	 การถือหลักทรัพย์ของตน	 ของคู่สมรส	 และของบุตรที่ 
	 	 	 ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ส่งผ่านมายังเลขานุการของ 
	 	 	 บริษัท	ก่อนนำาสง่สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย ์
	 	 	 และตลาดหลกัทรพัยทุ์กครัง้	โดยให้จดัทำาและนำาสง่ภายใน	 
	 	 	 30	 วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งเป็น 
	 	 	 กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 
	 	 	 ครองหลกัทรพัยภ์ายใน	3	สามวนัทำาการนบัแตว่นัทีม่กีาร 
	 	 	 ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น	
	 8.3)	 กำาหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่ง 
	 	 	 ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	 และผู้ปฏิบัติงาน 
	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญ	 
	 	 	 ซึง่มผีลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย	์จะตอ้งระงบั 
	 	 	 การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 ในช่วงเวลาก่อนที่จะ 
	 	 	 เผยแพรง่บการเงนิหรอืเผยแพรเ่กีย่วกบัฐานะการเงนิและ 
	 	 	 สถานะของบริษัท	 จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ 
	 	 	 สาธารณชนแล้ว	 โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและ 
	 	 	 ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงาน 
	 	 	 บัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือ 
	 	 	 เทยีบเทา่	งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั	อยา่งเปน็ 
	 	 	 ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย	30	 วันล่วงหน้า 
	 	 	 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	 และควรรอคอย 
	 	 	 อย่างน้อย	24	 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ 
	 	 	 สาธารณชนแล้ว	 รวมท้ังห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น 
	 	 	 สาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
	 8.4)	 กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูล 
	 	 	 ภายในไปใชห้าประโยชนส์ว่นตนซึง่เริม่ตัง้แตก่ารตกัเตอืน 
	 	 	 เปน็หนงัสอื	ตดัคา่จา้ง	พกังานชัว่คราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง	 
	 	 	 หรอืให้ออกจากงาน	ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนา 
	 	 	 ของการกระทำาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
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9.  คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 บริษัท
 9.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้	 ความ 
สามารถ	 และประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ	 ทำาหน้าที่กำาหนด 
นโยบาย	 วิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 ภารกิจ	 แผนธุรกิจ	 และ 
งบประมาณของบริษัท	ตลอดจนกำากับดูแลให้คณะผู้บริหาร	บริหาร
งานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับและ
มตทิีป่ระชมุผู้ถือหุน้	มติท่ีประชุมคณะกรรมการ	ดว้ยความรับผดิชอบ	
ซือ่สัตยส์จุรติ	ระมดัระวงั	ตามหลกัการข้อพึงปฏบัิตทิีด่	ีเพ่ือเพิม่มลูคา่
ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้กก่จิการ	และความมัน่คงสงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้	

	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย	5	คน	และ 
เป็นกรรมการอิสระจำานวน	3	 ท่าน	 โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง	 ท้ังน้ี	 
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้อง 
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	

	 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจ 
อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	 โดยสามารถ 
ตั้งคำาถาม	 แสดงความคิดเห็น	 หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็น 
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสีย	โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

 9.2) วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกคร้ังให้กรรมการออก
จากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา	 	 ถ้าจำานวนกรรมการท่ี 
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุด 
กับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก 
และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพน้ันให้จับสลากกัน	 ส่วนปี 
หลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น 
ผู้ออกจากตำาแหน่ง	 กรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือก 
ตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว	 กรรมการพ้นจาก 
	 ตำาแหน่งเมื่อ
	 1)	 ตาย
	 2)	 ลาออก
	 3)	 ขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
	 4)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
	 	 สามในสีข่องจำานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ	มสีทิธอิอกเสยีง		 
	 	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นถือ		 

	 	 โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
	 5)	 ศาลมีคำาสั่งให้ออก

 9.3)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้
	 1)		ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	 	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
	 	 ทัง้หมดของบรษิทั		บรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	ผูถ้อืหุน้ 
	 	 รายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท			โดยให้นับรวม 
	 	 การถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ	ดว้ย
	 2)		ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน	พนกังาน	 
	 	 ลูกจ้าง	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา	 หรือผู้มีอำานาจ 
	 	 ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท 
	 	 ย่อยลำาดับเดียวกัน	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอำานาจ 
	 	 ควบคมุของบรษิทั	เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว 
	 	 มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปี	 ท้ังนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
	 	 ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือ 
	 	 ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มี 
	 	 อำานาจควบคุมของบริษัท
	 3)	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน 
	 	 ในลกัษณะทีเ่ปน็บดิามารดา	คูส่มรส	พีน่อ้ง	และบตุร	รวมทัง้ 
	 	 คู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจ 
	 	 ควบคุม		หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ 
	 	 ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 
	 	 บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถื้อหุ้นรายใหญ	่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ 
	 	 ของบริษัท	 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้ 
	 	 วจิารณญาณอยา่งอสิระของกรรมการอสิระรายนัน้	รวมทัง้ไม ่
	 	 เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
	 	 ผูท่ี้มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษิทัยอ่ย 
	 	 บรษิทัรว่ม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั	 
	 	 เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 
	 		 2	ปี	
	 	 ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่		รวมถงึการทำารายการ
	 	 ทางการคา้ทีก่ระทำาเปน็ปกตเิพือ่ประกอบกจิการ		การเชา่หรอื 
	 	 ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย	์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
	 		 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับ 
	 	 หรอืให้กูย้มื	ค้ำาประกนั	การให้สนิทรพัยเ์ปน็หลกัประกนัหนีส้นิ	 
	 	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัท 
	 	 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ 
	 	 ร้อยละ	3	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	 
	 	 20	 ล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	 ทั้งน้ี	 การ 
	 	 คำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่า 
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

	 	 ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 
	 	 ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
	 	 โดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวม 
	 	 ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ ์
	 	 ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
	 5)	 ไม่เปน็หรือเคยเปน็ผู้สอบบญัชขีองบริษทั	บริษทัใหญ่	บริษทั 
	 	 ยอ่ย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรือผูม้อีำานาจควบคมุของ 
	 	 บริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือ 
	 	 หุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
	 		 บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ม ี
	 	 อำานาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู	่เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการม ี
	 	 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 6)	 ไมเ่ปน็หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ		ซ่ึงรวมถงึการ 
	 	 ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน		 
	 	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท		 
	 	 บริษัทใหญ่		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ 
	 	 ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้ม ี
	 	 อำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน 
	 	 ดว้ย	เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย 
	 	 กว่า	2	ปี
	 7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ 
	 	 กรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
	 	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
	 8)	 ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั 
	 	 ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้น 
	 	 ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม 
	 	 บริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา 
	 		 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
	 	 ทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง 
	 	 เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
	 	 บริษัทย่อย
	 9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น 
	 	 อิสระ	เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 9.4) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ 
ตรวจสอบดังนี้
	 1)	 ได้รบัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ 
	 	 บริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
	 2)	 ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
	 3)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
	 	 ใหตั้ดสนิใจในการดำาเนินกจิการของบริษทั	บริษทัใหญ	่บรษิทั 
	 	 ย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 
	 	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
	 4)	 ไมเ่ปน็กรรมการของบรษิทัใหญ	่	บรษิทัยอ่ย		และบรษิทัยอ่ย 

	 	 ลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
	 5)	 มีหน้ าที่ ในลักษณะเดียวกับที่ กำ าหนดไว้ ในประกาศ 
	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ 
	 	 ขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 6)	 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าที่ 
	 	 ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	ต้องมีกรรมการตรวจสอบ 
	 	 อย่างน้อย	1	 คน	 ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ 
	 	 สามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ 
	 	 การเงินได้
	 7)	 คณะกรรมการบรษัิทเปน็ผูแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 	 หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 
	 	 ทำาการเลือกบุคคลหน่ึงข้ึนมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 8)	 ให้บุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 9.5) ประธานกรรมการ
	 ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 มี 
ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม	 ประธานกรรมการบริษัท 
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท	 และมีหน้าท่ี 
ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น	 ประธานกรรมการบริษัทรับผิดต่อคณะกรรมการ 
บริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท

 9.6) การสรรหากรรมการ
	 การสรรหากรรมการนั้น	 บริษัทจะให้ความสำาคัญกับบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์	 มีประวัติการทำางานที่ดีและมี
ภาวะผู้นำา	วิสัยทัศน์กว้างไกล	รวมทั้งมีคุณธรรม	จริยธรรมตลอดจน
มทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร	สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพออนัเปน็
ประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัท	นอกจากนี้	ยังจะคำานึงถึง
คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง
ของกรรมการตามยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย	 มีกระบวนการ 
ที่โปร่งใส	สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น	

 9.7) ค่าตอบแทนกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเสนอแนวทางในการกำาหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ	 และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยกำาหนดเป็นนโยบายประกอบ	ด้วยหลักเกณฑ์	
ดังนี้	
	 1)	 ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ	 โดยพิจารณา 
	 	 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 
	 	 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในประเภทและขนาด 
	 	 ธุรกิจใกล้เคียงกัน
	 2)	 ประสบการณ์	 	 บทบาท	 ภาระหน้าที่	 	 และขอบเขตความ 
	 	 รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
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	 3)	 ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
	 4)	 ค่าตอบแทนที่กำาหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการ 
	 	 ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกับความจำาเปน็และ	สถานการณข์อง 
	 	 บริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้	

9.8) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 นอกเหนือจากการดำาเนิน 
ธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของ 
บริษัท	 รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการยังได้ 
กำาหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา	และ/หรืออนุมัติ
	 1)	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ 
	 	 ของบริษัท	มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 
	 	 ดว้ยความรบัผดิชอบ	ความระมดัระวงั	และความซ่ือสตัยส์จุรติ
	 2)	 พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ	วิสัยทัศน์	 
	 	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ทิศทางของธุรกิจ	 นโยบายทางธุรกิจ 
	 	 เปา้หมาย	แนวทาง	แผนการดำาเนนิงาน	และงบประมาณของ 
	 	 บริษัทและบริษัทย่อย	ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำา
	 3)	 กำากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของประธาน 
	 	 เจา้หนา้ทีบ่รหิาร	ฝา่ยจดัการ	หรอืบคุคลใดๆ	ซึง่ไดร้บัมอบหมาย 
	 	 ให้ทำ าหน้าที่ ดั งกล่ าว	 เ พ่ือให้ เ ป็นไปตามนโยบายท่ี 
	 	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
	 4)	 ตดิตามผลการดำาเนินงานของบริษทัอยา่งตอ่เน่ือง	เพ่ือใหเ้ปน็ 
	 	 ไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณของบริษัท
	 5)	 ดำาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำาระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสม 
	 	 และมปีระสทิธิภาพมาใช	้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคมุภายใน 
	 		 และระบบการตรวจสอบภายใน
	 6)	 จัดให้มีการทำางบดุล	และงบกำาไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดรอบปี 
	 	 บัญชีของบริษัท	 และลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองงบการเงิน 
	 	 ดงักลา่ว	เพือ่นำาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญั 
	 	 ประจำาปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 7)	 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบ 
	 	 บัญชี	 และพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสม	 ตามที่ 
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอ	 ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุม 
	 	 ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 8)	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลัก 
	 	 ธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร	และการปรับใช้นโยบาย 
	 	 ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่าบริษัทมี 
	 	 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 
	 9)	 พจิารณาอนมัุติแตง่ตัง้บุคคลทีม่คีณุสมบัตแิละไมม่คีณุสมบตัิ 
	 	 ต้องหา้มตามทีก่ำาหนดในพระราชบัญญตับิริษทัมหาชนจำากดั	 
	 	 พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 พระราชบัญญัต ิ
	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมี 
	 	 การแก้ไขเพิ่มเติม)	 รวมถึง	 ประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือ 
	 	 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เข้าดำารงตำาแหน่ง	 ในกรณีที่ตำาแหน่ง 

	 	 กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ	 และ 
	 	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ 
	 	 ออกตามวาระ	และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำา 
	 	 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 10)	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
	 	 อื่นใดและกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 
	 	 ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
	 	 คณะกรรมการ
	 11)	พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่ง 
	 	 มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
	 12)	พิจารณาแต่งตั้ งผู้บริหารตามคำานิยามที่กำาหนดโดย 
	 	 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ 
	 	 คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และเลขานุการบริษัท	รวมทั้ง 
	 		 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
	 13)	ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	 หากมีความ 
	 	 จำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
	 14)	สง่เสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้รว่มหลกัสตูร 
	 	 สมัมนาตา่งๆ	ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
	 	 ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 
	 	 กรรมการและผู้บริหารนั้น

 9.9)  คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังกรรมการจำานวนหนึ่งจาก 
คณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย	 เพื่อ 
ทำาหน้าท่ีพิเศษ	 โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการ 
ดำารงตำาแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท	 และมีหน้าท่ีตาม 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 ปัจจุบัน	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 
จำานวน	 2	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะ 
กรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	3	คน	มีอำานาจ	หน้าที ่
	 และความรับผิดชอบ	ดังนี้	
	 1)	 สอบทานให้บริษัทมีการายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 
	 	 เพียงพอ
	 2)	 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	(internal	control) 
	 	 และระบบการตรวจสอบภายใน	(internal	audit)	ที่เหมาะสม 
	 	 และมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงาน 
	 	 ตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
	 	 แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 
	 	 หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ	เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
	 3)	 สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และ 
	 	 ตลาดหลักทรัพย์ 	 ข้อกำ าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์  
	 	 แหง่ประเทศไทย	และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท
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	 4)	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 
	 	 เพื่อทำาหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอค่า 
	 	 ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว		รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบ 
	 	 บัญชี	 	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยป ี
	 	 ละ	1	ครั้ง
	 5)	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
	 	 ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
	 	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทั้งนี้เพื่อ 
	 	 ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ 
	 	 สูงสุดต่อบริษัท
	 6)	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ 
	 	 ในรายงานประจำาปีของบริษทั	ซ่ึงรายงานดงักลา่ว	ตอ้งลงนาม 
	 	 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย 
	 	 ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นที่เชื่อถือ 
	 	 	 ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 	 (ข)	ความเหน็เกีย่วกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
	 	 	 ของบริษัท
	 	 (ค)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก 
	 	 	 ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
	 	 	 แห่งประเทศไทย	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
	 	 	 ของบริษัท
	 	 (ง)		ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 (จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
	 	 	 ผลประโยชน์
	 	 (ฉ)	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการ 
	 	 	 เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 	 (ช)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม	ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 	 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
	 	 (ซ)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
	 	 	 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ 
	 	 	 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 7)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะ 
	 	 กรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ 
	 	 กระทำาดังต่อไปนี้	 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะ 
	 	 การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท	 ให้คณะกรรมการ 
	 	 ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อดำาเนินการ 
	 	 ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น 
	 	 สมควร
	 	 (ก)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 (ข)	การทจุรติ	หรือมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสำาคญั 
	 	 	 ในระบบควบคุมภายใน
	 	 (ค)	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
	 	 	 หลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

	 	 	 ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท
	 	 	 หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไมด่ำาเนนิการ 
	 	 	 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง		 
	 	 	 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี 
	 	 	 รายการหรือการกระทำาตามวรรคหนึ่งต่อสำานักงาน 
	 	 	 คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื 
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 8)	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
	 	 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร
	 มีจำานวนไม่น้อยกว่า	[3]	 คน	 โดยมีอำานาจหน้าท่ีและความรับ 
	 ผิดชอบท่ีปรากฎในข้อกำาหนดเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของคณะ 
	 กรรมการบริหาร

 9.10) บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
	 	 เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 
	 	 เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
	 	 	 (ก)	ทะเบียนกรรมการ
	 	 	 (ข)	หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ	รายงานการประชมุ 
	 	 	 	 คณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท	
	 	 	 (ค)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 และรายงานการประชุม 
	 	 	 	 ผู้ถือหุ้น
	 	 2)	 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ 
	 	 	 หรือผู้บริหาร
	 	 3)	 ดำาเนินการอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
	 	 	 ประกาศกำาหนด

 9.11) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 บรษิทักำาหนดหลกัเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษิทัดงันี้
	 	 1)	 คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้า 
	 	 	 อย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี	 และมีการประชุมพิเศษ 
	 	 	 เพิ่มตามความจำาเป็นและเหมาะสม	 โดยแจ้งล่วงหน้า 
	 	 	 อย่างน้อย	7	 วัน	 และการประชุมทุกครั้ง	 จะต้องมี 
	 	 	 	 กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน 
	 	 	 	 กรรมการทั้งหมด	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
	 	 2)	 มีการกำาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	 ทั้งนี้	 เลขานุการ 
	 	 	 บริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการ 
	 	 	 ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอ 
	 	 	 สำาหรับการศึกษา	 และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ 
	 	 	 ความเห็น	และการออกเสียงลงคะแนน
	 	 3)	 ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ 
	 	 	 ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย 
	 	 	 และเพียงพอสำาหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็น 
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	 	 	 สำาคัญเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคน 
	 	 	 แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
	 	 4)	 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ	 กรรมการซึ่งมีส่วน 
	 	 	 ได้เสียในเรื่องที่พิจารณา	 ไม่มีสิทธิออกเสียงและ 
	 	 	 ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ	
	 	 5)	 การประชุมทุกครั้ง	 ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็น 
	 	 	 ลายลักษณ์อักษร	 และจัดเก็บรายงานการประชุม 
	 	 	 ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะ 
	 	 	 กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 9.12) รายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงาน 
ทางการเงินของบริษัท	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ 
ในรายงานประจำาปี	 การจัดทำารายงานทางการเงินเป็นการจัดทำา 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 โดยเลือกใช้นโยบาย 
บัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำ า เสมอ	 และใช้ดุลยพินิจ 
อย่างระมัดระวังในการจัดทำา	 รวมทั้งกำาหนดให้มีการเปิดเผย 
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็น 
ผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	

 9.13)  การเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทยังมุ่ ง เ น้นให้มีการเสริมความรู้ แก่ 
กรรมการ	 โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม 
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ	 เพ่ือเสริมสร้างความรู้และมุมมอง 
ใหม่ๆ	ให้แก่กรรมการทุกคน
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

กิจกรรมเพื่อสังคม	หรือ	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	ปณิธานเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืนในอนาคต	 	บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	
จำากัด	(มหาชน)	 ให้ความสำาคัญในการทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์	 เพื่อตอบแทนสังคมและส่วนรวม	ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง	 นับ
เป็นการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร	และยังเป็นการสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงานได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน	ได้แก่
	 1.	 กิจกรรมเพื่อสังคม	
	 2.	 กิจกรรมร่วมกับสมาคม
	 3.	 กิจกรรมภายในองค์กร	

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

1.1 โครงการปันน้ำาใจสู่ชนบทถวายพ่อหลวง ( ปี 2549-2557) 
	 เดอะแพลทินัม	 กรุ๊ป	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญของเยาวชนซึ่งเป็น
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ	 โดยเฉพาะเยาวชนในชนบท
ที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา	 และเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราช
กศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา	80	พรรษา	ด้วยเหตุนี้	จึงได้จัด	“โครงการปันน้ำาใจ
สู่ชนบท	ถวายพ่อหลวง”	โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี	2549	

ในแต่ละปี	 บริษัทฯจะดำาเนินการคัดเลือก	 โรงเรียนที่ขาดแคลน
ในชนบท	 เพื่อให้พนักงานได้เดินทางไปมอบชุดนักเรียน	 ชุดกีฬา	
อปุกรณ์การเรยีนการสอน	อปุกรณก์ฬีา	อกีทัง้ยงัไดซ่้อมแซมอปุกรณ์
ไฟฟ้า	 ทาสีอาคารเรียน	 ทาสีเคร่ืองเล่น	 ปรับปรุงห้องสมุด	 ห้อง
คอมพวิเตอร	์	หอ้งพยาบาล	หอ้งน้ำา	และสนามเดก็เลน่	นบัเปน็ความ
ภูมิใจที่เดอะแพลทินัม	กรุ๊ป	ได้แบ่งปันโอกาสทางด้านการศึกษาแก่
เยาวชนของชาติในชนบท

ปี 2549 
•	 ครั้งที่	1	 โรงเรียนท่าเสลา	จ.เพชรบุรี	
•	 ครั้งที่	2	 โรงเรียนวัดหนองแขม	จ.ลพบุรี
•	 ครั้งที่	3	 โรงเรียนดอนสาลี	จ.ราชบุรี
ปี 2550
•	 ครั้งที่	4	 โรงเรียนบ้านพาดหมอน	จ.นครปฐม
•	 ครั้งที่	5	 โรงเรียนบ้านคลองปริง	จ.ชลบุรี
•	 ครั้งที่	6		 โรงเรียนบ้านวังรี	จ.สระแก้ว
ปี 2551
•	 ครั้งที่	7		 โรงเรียนทัพ	6	วิทยาคาร	จ.นครราชสีมา
•	 ครั้งที่	8	 โรงเรียนสระเศรษฐี	จ.กาญจนบุรี
•	 ครั้งที่	9		 โรงเรียนตะเคยีนงาม/โรงเรียนแมค่ะเมย	จ.เพชรบรุี

ปี 2552
•	 ครั้งที่	10		 โรงเรียนวัดป่าหวาย	จ.สิงห์บุรี
•	 ครั้งที่	11		 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์	จ.อ่างทอง
•	 คร้ังท่ี	12	 โรงเรียนหนองกลด/โรงเรียนหนองอุโลก	จ.สุพรรณบุรี
ปี 2553 
•	 ครั้งที	่13	 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่/โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง	จ.เพชรบุรี
•	 ครั้งท่ี	14		 โรงเรยีนสำาราญราษฎรบ์ำารงุ/โรงเรยีนบา้นโพธิท์อง 
	 	 ประสิทธิ์	จ.ชัยนาท
•	 ครั้งที่	15	 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ	จ.เพชรบูรณ์
ปี 2554
•	 ครั้งที	่16	 ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด 
	 	 ปทุมธานี	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี
•	 ครั้งที่	17	 โรงเรียนธนพร	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี
ปี 2555
•	 ครั้งท่ี	18	 โรงเรียนบ้านยายแดง/โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 	 
	 	 อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา
•	 ครั้งที่	19	 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก	อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุรี
•	 ครั้งที่	20	 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ	อ.บางแพ	จ.ราชบุรี
ปี 2556
•	 ครั้งที่	21	 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี
•	 ครั้งที่	22	 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ	อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี
•	 ครั้งท่ี	23	 โรงเรยีนบา้นโปง่ววัแดง	อ.ปากชอ่ง	จ.นครราชสมีา
ปี 2557 
•	 ครั้งที่	24	 โรงเรียน	บ้านเขาปูน	อ.เมือง		จ.กาญจนบุรี
•	 ครั้งที	่25		 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย,	 โรงเรียนบ้านบางกุฬา,	 
	 	 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี
•	 ครั้งที่	26		 โรงเรียนบ้านคลองอุดม	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	

1. กิจกรรมเพื่อสังคม
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1.2 โครงการเติมฝันปันน้ำาใจให้น้อง วันเด็ก, วันแม่, วันพ่อ
 (ปี 2551-2557)
	 เดอะแพลทินัม	 กรุ๊ป	 ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อด้าน
สถาบันครอบครัว	โดยริเริ่มโครงการ	”เติมฝันปันน้ำาใจให้น้อง”	ในปี	
2551	 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำาลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาสในวาระ
สำาคัญ	อาทิเช่น	วันเด็กแห่งชาติ	วันแม่แห่งชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	
ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยทางบรษิทัฯ	ไดเ้ชญิผูส้งูอายหุญงิ	ผูส้งูอายชุาย	เดก็หญงิและเดก็
ชาย	จากสถานสงเคราะห์มูลนิธิต่าง	ๆ 	มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน	ณ	
ศูนย์อาหาร	แพลทินัม	ฟู้ดส์	เซ็นเตอร์	ชั้น	6	ภายในงานยังจัดให้มี
กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ	เล่นเกมส์	สอดแทรกความรู้	ความบันเทิง
ตลอดงาน	 พร้อมมอบของขวัญของที่ระลึก	 รวมถึงการมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่เป็นประโยชน์	อาทิเช่น	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	เครื่อง
นุ่งหม่	ยารกัษาโรค	ใหแ้กส่ถานสงเคราะหน์ำากลบัไปใช้ประโยชนต์อ่ไป	
สถานสงเคราะห์ที่เชิญมาร่วมกิจกรรม	ได้แก่

เด็กหญิง/เด็กชาย  
•	 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
•	 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่
•	 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
•	 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
•	 สมาคมสงเคราห์เด็กกำาพร้าแห่งประเทศไทย
•	 มูลนิธินกขมิ้น

ผู้สูงอายุ  
•	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
•	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์	 
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
•	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง 
	 จังหวัดชลบุรี
•	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุบ้านบางแค 
	 จังหวัดกรุงเทพฯ
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1.3  โครงการทำาความดีถวายพ่อหลวง ด้วยการบริจาคโลหิต 
  (ปี 2550-2557  รวม 1,500,000 ซีซี)
	 	 โครงการนี้ดำาเนินมาตั้งแต่ปี	2550		โดยเป็นกิจกรรมที่พนักงาน,	ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในศูนย์ค้าส่ง
เดอะแพลทินัม	แฟชั่นมอลล์	 ได้ร่วมกันทำาความดีเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ด้วยการบริจาคโลหิตให้แก่หน่วย
บริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย	ณ	ศูนย์อาหาร	แพลทินัม	ฟู้ดส์	เซ็นเตอร์	ชั้น6	ปัจจุบันรวมยอดบริจาคโลหิตมากถึง	1,500,000	ซีซี

1.4 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  (ปี 2551-2557)
	 ภาวะโลกร้อนและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่โลก	 เป็น
กจิกรรมที่ไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่ง	จงึเปน็ทีม่าของกจิกรรม
วันสิ่งแวดล้อมโลก	ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานบริษัท	
เดอะแพลทนิมั	กรุป๊	จำากดั	(มหาชน)	และกลุม่ประชาคมชาวประตนู้ำา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ 		
โครงการนีเ้ริ่มดำาเนนิการมาตัง้แต่ปี	2551	ซึง่จะจัดในวนัสิ่งแวดล้อม
โลกของทุกปี		โดยที่เราจะร่วมกันทำาความสะอาดพื้นที่ย่านประตูน้ำา	
บริเวณทางเท้าถนนเพชรบุรี	สะพานลอย	ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	ทั้งนี้	
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
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1.5 แพลทินัมปันน้ำาใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม 
เดอะแพลทินัม	กรุ๊ป	บริจาคเงิน	 รวมมูลค่ากว่า	 	4,000,000	บาท		
พร้อมแจกถุงยังชีพ	ประกอบด้วย		เสื้อยืดแพลทินัม,	น้ำาดื่ม,	อาหาร
สำาเร็จรูป,	ขนมคบเคี้ยว,	ของใช้ประจำาวัน,	ยารักษาโรค,	ผ้าอนามัย,	
ถุงดำา,	กระดาษทิชชู่,	เทียน,	ไฟแช็ก		เพื่อไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
จากเหตุการณ์น้ำาท่วม	ได้แก่
•	 จ.พระนครศรีอยุธยา		
•	 เทศบาลตำาบลหลักหก		จ.ปทุมธานี	
•	 ลำาลูกา	คลอง	4	จ.ปทุมธานี
•	 กระทรวงมหาดไทย
•	 มูลนิธิชัยพัฒนา
•	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ศูนย์รังสิต
•	 ศปภ.	ดอนเมือง
•	 ศปภ.	สนามศุภชลาศัย

1.6  แพลทินัมร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูสถานที่ประสบอุทกภัยน้ำาท่วม 
	 เดอะแพลทินัม	 กรุ๊ป	 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟู
สถานทีป่ระสบอทุกภยัน้ำาทว่ม	โดยไปมอบขา้วของเครือ่งใชอ้ปุโภค-
บริโภค	ได้แก่	ข้าวสาร	น้ำามันพืช	น้ำาปลา	น้ำาดื่ม		รวมถึงอุปกรณ์
ต่างๆที่เป็นประโยชน์		ได้แก่	ไม้กวาด	ไม้ถูพื้น	ถังน้ำา	น้ำายาทำาความ
สะอาด

พร้อมกันนี้		พนักงานร่วมกัน	ปัดกวาด	เช็ดถู	ล้างทำาความสะอาด	
พืน้ท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณม์หาอทุกภยัน้ำาท่วมในครัง้นี	้ณ	
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	จังหวัดปทุมธานี
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1.7 เดอะแพลทินัม กรุ๊ป มอบของเพื่อสังคม

พิธีมอบรถจักรยานยนต์	6	คัน		ณ	กองบัญชาการตำารวจนครบาล มอบเสื้อกันฝน	200	ตัว	 ให้แก่	 สน.พญาไท	 โดยมี	พ.ต.อ.	 สมาน		
รอดกำาเนิด	(ผู้กำากับการ	สน.	พญาไท)	เป็นผู้รับมอบ

มอบเส้ือเทศกิจ	80	ตัว	และเส้ือก๊ักรักษาความสะอาด	600	ตัว	ให้แก่สำานักงานเขตราชเวที	โดยมีคุณสุวัฒนี	ไชยนันทน์	(ผอ.เขตราชเทวี)	เป็นผู้รับมอบ

มอบเสื้อกันฝน	100	ตัว	ให้กับ	สน.ปทุมวัน	โดยมี	พ.ต.อ.	กิตติพันธ์		
จุนทการ	(ผู้กำากับการ	สน.	ปทุมวัน)	เป็นผู้รับมอบ

มอบเสื้อวินมอเตอร์ไซด์	2,000	ตัว	ณ	สำานักงานเขตราชเทวี
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มอบผ้าห่ม	100	ผืน	ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

มอบผ้าห่ม	150	ผืน	ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

มอบผ้าขนหนู	จำานวน	500	ผืน	ให้กับโรงเรียนวัดพระยายัง มอบผ้าขนหนู	800	ผืน	ให้กับโรงเรียนวัดทัศนารุนสุนทรวิการาม

มอบผ้าขนหนู	900	ผืน	ให้กับโรงเรียนกิ่งเพชร

มอบผ้าขนหนู	800	ผืน	ให้กับโรงเรียนวัดดิสหงสาราม
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เดอะแพลทินัม กรุ๊ป สนับสนุนเครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมทุนการศึกษาแก่
บุตรข้าราชการตำารวจ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (ปี 2556-2557)

เดอะแพลทินัม กรุ๊ป สนับสนุนประทำาภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายรักษาความสะอาด สำานักงานเขตราชเทวี (ปี 2556-2557)

 

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิร่างกาย 
	 เดอะ	 แพลทินัม	 กรุ๊ป	 มอบเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
โดยใช้น้ำา	จำานวน	1	เครื่อง	มูลค่า	750,000	บาท	ให้แก่	น.อ.นพ.
วรงค์	ลาภานันต์	หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจฯ	หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	กรมแพทย์ทหารอากาศ

ทุนการศึกษา “เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ประจำาปี 2557”
	 เดอะแพลทนิมั	กรุป๊	ไดจ้ดัพธิมีอบทนุการศกึษา	“เดอะ	แพลทนิมั 
กรุ๊ป	ประจำาปี	2557 ”	จำานวน	156	ทุน	รวมเป็นเงิน	327,000	บาท	
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเขตราชเทวี	ได้แก่	โรงเรียนกิ่งเพชร,	
โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม,	โรงเรยีนวดัทัศนารณุสนุทรกิาราม,	โรงเรยีน
วัดพระยายัง,	 	 บุตรข้าราชการประจำาพนักงานเขตราชเทวี,	 บุตร
ข้าราชการตำารวจ	สถานีตำารวจนครบาล	พญาไท	และบุตรพนักงาน	
ณ	ห้องแซฟไฟร์	ชั้น7	โรงแรม	โนโวเทล	กรุงเทพ	แพลทินัม	โดยมี
คณุอรรถพร	สวุธันเดชา	รองปลดักรงุเทพมหานคร	เปน็ประธานในพธิ	ี
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2.1  สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ RSTA
	 เดอะ	 แพลทินัม	 กรุ๊ป	 ร่วมลงนามในสัญญาการเข้าร่วมเป็น
หน่ึงในสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์	
พร้อมตอกย้ำาภาพลักษณ์การเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดใจกลาง
กรุงเทพมหานคร	หรือ“เดอะ	ฮาร์ต	 ออฟ	แบงค็อก”	 และทะยานสู่
การเป็นผู้นำาย่านการค้าและไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาค

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์	 จัดแคมเปญ“Living	
Arts	Festival	2013	@Ratchaprasong	-	 ลีฟวิ่ง	 อาร์ต	 เฟสติวัล	
ครั้งที่	1	 แอท	 ราชประสงค์”	 ครั้งแรกกับการแสดงศิลปะกลางแจ้ง
ใจกลางกรงุ	นำาโดย	19	สดุยอดศลิปินระดบัโลกร่วมเนรมติ	“เอาท์ดอร ์
สตรีท	อาร์ต	4	มิติ”	บนพื้นที่กว่า	106,000	ตารางเมตร	เปลี่ยนย่าน
ราชประสงค์ให้เป็นมหานครแห่งพิพิธภัณฑ์งานศิลป์มีชีวิต

“Living	Arts	Festival	2013	@Ratchaprasong	-	 ลีฟวิ่ง	 อาร์ต	
เฟสติวัล	ครั้งที่	1	แอท	ราชประสงค์”	ผลงาน	3	D	หน้าอาคาร	เดอะ
แพลทินัม	แฟชั่นมอลล์		โดยศิลปิน	เช-ชวาลา
ชื่อผลงาน	:	ตุ๊กตาเฟอร์บี้

	 “Living	Arts	Festival	2014	@Ratchaprasong	-	 ลีฟวิ่ง	 อาร์ต	
เฟสติวัล	ครั้งที่	2	แอท	ราชประสงค์”	
ผลงาน	Tape	art	 	หน้าอาคาร	 เดอะแพลทินัม	แฟชั่นมอลล์	 โดย
ศิลปิน		Daniel	Connel

2 .กิจกรรมร่วมกับสมาคม 
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2.2  สมาคมศูนย์การค้าไทย TSCA
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสมาคมศูนย์การค้าไทย 
	 การแขง่ขนัฟตุบอลกระชับมติร		สมาชิกสมาคมศนูยก์ารคา้ไทย	ไดแ้ก	่	บรษัิท	เดอะแพลทินมั	กรุป๊	จำากดั	(มหาชน),	บรษัิท	เซน็ทรลัพฒันา	
จำากัด	(มหาชน),	บริษัท	สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน),	บริษัท	เอ็มบีเค	ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน),	บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท์	
จำากดั	(มหาชน),	บรษิทั	เดอะมอลล	์กรุ๊ป	จำากดั,	บริษทั	สยามพวิรรธน	์จำากดั	บรษิทั	สยามรเีทล	ดเีวลลอปเมน้ท	์จำากดั	และ	บรษิทั	รงัสติ	พลาซา่	
จำากดั	เพือ่เปน็การกระชบัความสมัพันธร์ะหว่างสมาชกิ	และพนกังานในแตล่ะศนูยก์ารคา้ไดม้โีอกาสพบปะและแลกเปลีย่นสปริติน้ำาใจนกักฬีา 
รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย

การแข่งขัน Annual Golf Tournament
สมาคมศูนย์การค้าไทย	ได้จัดการแข่งขัน	Annual	Golf	Tournament	
ครั้งที่	1/2555	

การแข่งกีฬาสมาคมศูนย์การค้าไทย
สมาคมศูนย์การค้าไทย	ได้จัดการแข่งขันกีฬากระชับ.	ความสัมพันธ์	
ครั้งที่	2/2556	
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2.3 งานจัดดอกไม้สด ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล ปาร์ค นายเลิศ 
 (ปี 2553 – 2557)
	 เป็นงานแสดงดอกไม้สดเป็นงานประเพณีของโรงแรม 
สวสิโฮเตล็	ปารค์นายเลศิ	ซึง่จดัอยา่งตอ่เนือ่งมาตลอดระยะเวลา	27	ป	ี
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่นำารายไดจ้ากการจดังานมอบให้กบัองคก์รการ
กุศลต่างๆ	ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละปีว่าจะมอบให้กับหน่วยงานใด	

2.4 วิ่ ง เที่ ยงคืนการกุศล ณ โรงแรม อมารี  วอเตอร์ เกท 
 (ปี 2552 – 2557)
	 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท	กรุงเทพฯ	ได้จัดกิจกรรมกีฬาวิ่งการ
กุศล	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำารายได้จากการจัดงานมอบ
ให้กบัองคก์รการกศุลตา่งๆ	ซึง่ขึน้อยูก่บัแตล่ะปวีา่จะมอบให้กบัหนว่ย
งานใด	โดยเดอะแพลทินัม	กรุ๊ปได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันมา
อย่างต่อเนื่อง		

ห้องสมุด TSCA สร้างรากฐานการศึกษาไทย ปี 2556 
สมาคมศนูยก์ารคา้ไทย	จดักจิกรรมตอบแทนสงัคม	(CSR)รบับรจิาค
หนังสือผ่านโครงการ	“ห้องสมุด	TSCA	สร้างรากฐานการศึกษาไทย”	
เพื่อส่งมอบห้องสมุดในพื้นที่ห่างไกลผ่านมูลนิธิกระจกเงา	 และมุ่ง
สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนไทย	 ซึ่งได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่
เดือนสิงหาคม	2555	จำานวน	555,555	เล่ม
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3. กิจกรรมภายในองค์กร 

3.1 โครงการอิ่มบุญอิ่มใจ...ในเดือนเกิด (ปี 2552-2557)
 วันเกิดถือเป็นวันแห่งความสุขที่คนส่วนใหญ่ต่างได้รับของขวัญจากคนอื่น		แต่สำาหรับพนักงานของเดอะแพลทินัม	กรุ๊ป	นั้น	นอกจาก
ความสขุที่ไดร้บัแลว้	ยงัถอืเปน็โอกาสทีด่ีในเดอืนเกดิทีจ่ะรว่มสง่มอบความสขุให้กบัผูอ้ืน่รวมถงึชมุชนดว้ย	และนีค่อืท่ีมาของโครงการอิม่บญุ
อิ่มใจ...ในเดือนเกิด		ซึ่งเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี	2552
ปี 2552 
สร้างจิตสำานกึในการเป็นพุทธศาสนกิชนทีด่	ีไดร่้วมพฒันาและทำานบุำารงุวดั	เปน็กจิกรรมทีส่รา้งจติสาธารณะในการรว่มทำาความสะอาด	กวาด
ถูลานวัด	ล้างห้องน้ำา	ล้างจาน	ซ่อมแซมหลอดไฟ	รวมถึงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์		ณ	วัดพระยายัง	/	วัดดิสหงษาราม	(วัดมักกะสัน)	
/	วัดใหม่ช่องลม	/	วัดชัยมงคล	/	วัดอภัยทายาราม	(วัดมะกอก)	/	วัดสระบัว	/	วัดดวงแข	/	วัดทัศนารุณสุนทริการาม	/	วัดศรีบุญเรือง	และ
วัดเทพลีลา
ปี 2553-2556
	 จดัเลีย้งอาหารกลางวนัใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนในสถานสงเคราะห	์และมลูนธิติา่งๆ	เปน็กจิกรรมทีส่รา้งขวญั	กำาลงัใจ	และมอบความอบอุน่
ให้แก่เด็ก	และผู้ด้อยโอกาส	เรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจ	ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง	ณ	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	/	สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ด	/	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการบ้านเฟื่องฟ้า	/		สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการและทุพพลภาพ	/สมาคมรวมปัญญาคนพิการ	
/	มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ	/	มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม	/	มูลนิธิเด็กพุทธมณฑล	สาย4	/	โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	และโรงพยาบาลสงฆ์	
ปี 2557 
	 สร้างจิตสำานึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี	 ได้ร่วมพัฒนาและทำานุบำารุงวัดที่อยู่ต่างจังหวัด	 	 เป็นกิจกรรม	 ที่สร้างจิตสาธารณะทำา 
ความสะอาด	กวาดถูลานวัด	ล้างห้องน้ำา	ล้างจาน	ซ่อมแซมหลอดไฟ	รวมถึงถวายสังฆทาน	ณ	วัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

3.2 โครงการไหว้พระ ทำาบุญ ปล่อยปลา... 
 ถวายพ่อหลวง (ปี 2554-2557)
เดอะแพลทนิมั	กรุป๊	ไดจ้ดัโครงการสรา้งความสมัพนัธท่ี์
ดรีะหวา่งพนกังานและผูป้ระกอบการรา้นคา้ภายในศนูย์
ไปทำาบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล	 และร่วม 
ปลอ่ยปลา	เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจ้าเจ้าอยู่	

ปี	2554		:		ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี	2555		:		ณ	จังหวัดสมุทรปราการ
ปี	2556		:		ณ	อัมพวา	จ.สมุทรสาคร
ปี	2557		:		ณ	จังหวัดสุพรรณบุรี
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3.3 โครงการแพลทินัมปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 เดอะแพลทินัม	กรุ๊ป	ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการร้านค้าร่วม
ปลกูปา่ชายเลน	เพือ่เปน็การปลกูจติสำานกึในการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน	ณ	ป้อมพระจุลจอมเกล้า	จ.สมุทรปราการ

3.4 เดอะแพลทินัม กรุ๊ป ทำาบุญตักบาตรเลี้ยงพระ 
	 เดอะแพลทนิมั	กรุป๊	จดังานทำาบญุตกับาตรประจำาปเีพือ่ความเปน็สริมิงคล	ทำาบญุตกับาตรพระสงฆ	์99	รปู	จากวดัชยัมงคล	วดัดสิหงษา
ราม(วัดมักกะสัน)	วัดสระปทมุ	บริเวณด้านหน้าศูนยฯ์	และถวายเพลภัตตาหารพระสงฆ์	จำานวน	9	รูป	จากวัดพระราม	9	พร้อมถวายสังฆทาน
พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม	โดยมีท่านผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมงานทำาบุญครั้งนี้เป็นจำานวนมาก	เป็นประจำาทุกๆ	ปี
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3.5 แพลทินัมสืบสานประเพณีไทย...แห่เทียนพรรษา 
	 เดือนกรกฎาคม	ของทุกปี		เดอะแพลทินัม	กรุ๊ป	จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทย	เนื่องในวันเข้าพรรษา	โดยร่วมกันหล่อเทียน	แห่ต้นเทียน
พรรษา	 ต้นผ้าป่า	 ผ้าอาบน้ำาฝน	 และเครื่องไทยทาน	 นำาไปถวายพระ
สงฆ์	ณ	วัดพระราม๙	กาญจนาภิเษก	ซี่งทางศูนย์ฯได้ปฏิบัติกันมาอย่าง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2551-2557

   

3.6 งานบุญทอดกฐิน 
	 เดอะแพลทินัม	กรุ๊ป	ร่วมทอดกฐินสามัคคี	เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พัก	สถานที่อบรมเยาวชน		สร้างอาคารปฏิบัติธรรม	ที่พักสำาหรับ
พระภิกษุสงฆ์และโรงอาหารผู้ปฏิบัติธรรม	ณ	ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษาราชนครินทร์	เขาดินหนองแสง	จ.จันทบุรี
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	 เดอะแพลทินัม	 กรุ๊ป	 ร่วมทอดกฐินสามัคคี	 สมทบทุนสร้าง 
หอพระแก้วไม้สัก	 กุฏิกัมฐานปรับแต่งภูมิทัศน์รอบรูปเหมือน 
พระครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก	 ณ	 วัดแสงแก้วโพธิญาณ	
อ.แม่สรวย	 จ.เชียงราย	 ภายในงานมีการทำาบุญตักบาตร	 รับศีล 
รับพร	 บวงสรวงเทพเทวดา	 หล่อพระ	 วางศิลาฤกษ์หอพระแก้ว 
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	และฟังธรรมมะเทศนา

	 เดอะแพลทินัม	กรุ๊ป	 ร่วมทอดกฐินสามัคคี	 เนื่องในวโรกาสมหามงคล	100	ปี	น้ำาพระทัย	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรินายก	ณ	วัดศรีกีรติวิหาร	เมืองกิรติปูร์	ประเทศเนปาล
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่สำาคัญระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ในปี	พ.ศ.		2557	มีดังต่อไปนี้

1. รายการซ้ือหุ้นสามัญและทรัพย์สินจากกรรมการและผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจควบคุม เพื่อให้ ได้มาซ่ึงท่ีดินเพื่อนำามาพัฒนา 
 โครงการโรงแรมระดับ 3 ดาว และโรงแรมระดับ 4 ดาว

1.1 รายการซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำากัด และการให้บริษัทดังกล่าวกู้ยืมเงิน
 ลักษณะรายการ

	 บริษัทฯซื้อหุ้นของบริษัท	 เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	จำานวนทั้งสิ้น	200,000	หุ้น	(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท)	เป็นเงินรวม 
ทั้งสิ้น	19.70	ล้านบาท	หรือคิดเป็นราคาซื้อต่อหุ้นเท่ากับ	98.50	บาทต่อหุ้น	(ซึ่งเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(Book	Value	per	Share)	
ของบริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2555)	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	นอกจากนี้	บริษัทฯยังให้บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	กู้เงินจำานวน	153.81	ล้านบาท	
เพื่อให้บริษัทดังกล่าวนำาเงินไปชำาระคืนเงินกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่คงค้างกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่	 รวมเป็นเงินที่	 บริษัทฯจ่ายเพื่อ
เข้าลงทุนในบริษัท	 เดอะ	 แพลทินัม	 สมุย	 จำากัด	 รวมกันทั้งสิ้น	173.51	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้น	100%	 ในบริษัท	
เดอะ	 แพลทินัม	 สมุย	 จำากัด	 รวมถึงการให้บริษัทดังกล่าวกู้ยืมเงินเพื่อนำาไปชำาระเงินกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่คงค้างกับกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่	ก็เพื่อให้บริษัทฯสามารถเข้าลงทุนและมีสิทธิครอบครองในที่ดินเปล่าจำานวน	8	ไร่	2	งาน	76.8	ตารางวา	หรือ	3,476.8 
ตารางวา	โฉนดที่ดินเลขที่	6481	ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และครอบครองโดยบริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	โดยที่ดินดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ที่
ตำาบลบ่อผุด	อำาเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยเมื่อพิจารณาเงินจำานวนทั้งสิ้น	173.51	ล้านบาท	ที่บริษัทฯต้องจ่ายออกไปเพื่อ
ลงทุนในบริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	ซึ่งทำาให้บริษัทฯได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินจำานวน	3,476.8	ตารางวา	(โดยผ่านทาง
บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด)	ราคาของที่ดินที่เกาะสมุยที่บริษัทฯได้มาจากการเข้าลงทุนโดยตรงในบริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	
จำากัด	จะเทียบเท่ากับ	49,905	บาทต่อตารางวา

คู่สัญญา
ผู้ซื้อ	:	 บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)
ผู้ขาย	:	 นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	นางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	และบุตรของนายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	และนางปัญจพร	โชติจุฬางกูร
	 	 ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของกลุ่มโชติจุฬางกูร	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ

1.2 รายการซื้อที่ดินเปล่าจากกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม
ลักษณะรายการ
					บริษัทฯ	(โดยดำาเนินการผ่านทางบริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	100%)	เข้าซื้อที่ดินจำานวน	3	โฉนด	ได้แก่	
ที่ดินโฉนดเลขที่	48236	 เลขที่ดิน	117	ซึ่งมีเนื้อที่รวม	3	 งาน	34.8	ตารางวา	(334.8	ตารางวา)	ที่ดินโฉนดเลขที่	48237	 เลขที่ดิน	
118	ซึ่งมีเนื้อที่รวม	2	งาน	36.1	ตารางวา	(236.1	ตารางวา)	และที่ดินโฉนดเลขที่	48238	เลขที่ดิน	119	ซึ่งมีเนื้อที่รวม	73.8	ตาราง
วา	รวมที่ดินทั้ง	3	โฉนด	มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น	1	ไร่	2	งาน	44.7	ตารางวา	(644.7	ตารางวา)	ในราคาตารางวาละ	49,800	บาท	(ซึ่งเป็น
ราคาที่ตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32.11	ล้านบาท	โดยที่ดินดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ที่ตำาบลบ่อผุด 
อำาเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คู่สัญญา
	ผู้ซื้อ	:	 บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	(ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	100%	ของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2557)
	ผู้ขาย	:	นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำารายการ
	 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการเข้าซ้ือหุ้นของบริษัท	 เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	 รายการท่ีบริษัทฯให้บริษัท	 เดอะ	แพลทินัม	สมุย	
จำากัด	กู้เงินเพ่ือนำาเงินไปชำาระคืนเงินกู้ท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ียท่ีคงค้างกับกรรมการ	(โดยวัตถุประสงค์ในการทำารายการท้ังสองรายการข้างต้น	
ก็เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการครอบครองในท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	จำานวนพ้ืนท่ีท้ังส้ิน	3,476.8	ตารางวา)	และ 
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การเข้าซ้ือท่ีดินเปล่าจำานวน	3	โฉนด	โดยดำาเนินการผ่านทางบริษัท	เดอะ	แพลทินัม	สมุย	จำากัด	มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ได้มาซ่ึงท่ีดิน
เปล่าท่ีมีทำาเลท่ีต้ังท่ีดีเพ่ือนำามาใช้พัฒนาโครงการโรงแรมระดับ	3	ดาว	(โรงแรม	Holiday	Inn	Express)	จำานวน	1	โรงแรม	และโรงแรม 
ระดับ	4	ดาว	(โรงแรม	Holiday	Inn	Resort)	จำานวน	1	โรงแรม	โดยท้ัง	2	โรงแรมจะต้ังอยู่ท่ีตำาบลบ่อผุด	อำาเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ในการพัฒนา	 ก่อสร้างและดำาเนินโครงการโรงแรมท้ัง	2	 โรง	 จะเป็นการดำาเนินการโดยบริษัท	 เดอะ	 แพลทินัม	 สมุย	 จำากัด	 ซ่ึงเป็น 
บริษัทย่อย	100%	ของบริษัทฯ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคมพ.ศ.2557

2. รายการซื้อหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำากัด
 ลักษณะรายการ

บริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัท	 แพลทินัม	 พลาซ่า	 จำากัด	 โดยการซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวจำานวน	2,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	
บาท	(ซึ่งมีการชำาระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ	25	บาท)	 ในราคาหุ้นละ	15.49	บาท	(เท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าว	ณ	วันที่ 
31	ธันวาคม	พ.ศ.2555)	รวมเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	30,980	บาท	ซึ่งได้มีการชำาระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อต้นเดือนเมษายน	พ.ศ.2557

คู่สัญญา
ผู้ซื้อ	:		 บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)
ผู้ขาย	:	 นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	นางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	น.ส.ชฏารัตน์	อนันตกูล	(ซึ่งทั้ง	4	ท่านดำารง 
	 	 ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ)	และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวอื่นๆอีกจำานวน	10		ราย	(ซึ่งทั้ง	10	ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของ 
	 	 บริษัทฯในปัจจุบัน)	โดยผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของบริษัท	แพลทินัม	พลาซ่า	จำากัด	ได้มอบอำานาจให้นายสุรชัยเข้าทำาสัญญาและ 
	 	 ลงนามในเอกสารต่างๆเพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท	แพลทินัม	พลาซ่า	จำากัด

3. รายการเข้าทำาสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย
 ลักษณะรายการ

•	 บรษิทัฯเขา้ทำาหนงัสอืสญัญาเชา่บรหิารโครงการ	เดอะ	วอรฟ์	สมยุ	กบับรษัิทท่ีเกีย่วขอ้ง	โดยหนงัสอืสญัญาดงักลา่วให้สทิธแิกบ่รษิทัฯ 
	 ในการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ	เดอะ	วอร์ฟ	สมุย	(ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำาบลบ่อผุด	เกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	เป็นระยะ 
	 เวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นนาน	10	 ปี	 โดยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาท่ีต้องจ่ายในอนาคตจากสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นจำานวนเงินรวม	340 
	 ล้านบาท	/	สัญญาเช่ารวมทั้งสิ้นนาน	10	ปี	โดยในการเข้าทำาหนังสือสัญญาเช่าบริหารโครงการ	เดอะ	วอร์ฟ	สมุย	บริษัทฯจะได้รับ 
	 สิทธิในการต่อสัญญาออกไปอีก	5	ปี	เมื่อสัญญาครบกำาหนดอายุ	10	ปีแรก	โดยบริษัทฯในฐานะผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึง 
	 ความต้องการในการต่อสัญญาเช่า	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 ไม่น้อยกว่า	1	ปีก่อนครบกำาหนดอายุสัญญาเช่า	 โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
	 จะต้องตกลงกันเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่จะต่อออกไป	 ให้แล้วเสร็จก่อนครบกำาหนดอายุสัญญาเช่า 
	 ไม่น้อยกว่า	6	เดือน

•	 นอกจากนี้	ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯในการเสนอซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะ	วอร์ฟ	สมุย	เมื่อบริษัทฯเห็นว่า 
	 การดำาเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ในช่วงระหว่างอายุ 
	 สัญญาเช่า	รวมถึงกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะ	วอร์ฟ	สมุย	ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิในการ 
	 ปฏิเสธก่อน	(Right	of	First	Refusal)	แก่บริษัทฯในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะ	วอร์ฟ	สมุย	ในช่วงระหว่างอาย ุ
	 สัญญาเช่า	เช่นกัน

คู่สัญญา
ผู้เช่า	:		 บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท	เดอะ	วอร์ฟ	พลาซ่า	สมุย	จำากัด	(“เดอะ	วอร์ฟ”) 
	 บรษิทัฯและเดอะ	วอร์ฟ	มคีวามสมัพนัธ์กนัจากการทีก่รรมการและผูถ้อืหุน้ของเดอะ	วอรฟ์		ทัง้หมดเปน็บตุรของนายสรุชยั	โชตจิฬุางกรู 
และนางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	ซึ่งทั้งคู่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำารายการ
การเข้าทำาสัญญาเช่าบริหารโครงการ	เดอะ	วอร์ฟ	สมุย	โดยบริษัทฯ	เป็นการดำาเนินการที่สมเหตุสมผล	เนื่องจาก

1)	เป็นการเข้าทำารายการเช่าบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภท	Community	 	Mall	 ที่มีทำาเลที่ตั้งอยู่ในย่าน 
	 ท่องเที่ยวที่สำาคัญของเกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯในระยะยาว	
2)	เงื่อนไขที่สำาคัญที่ได้มีการระบุไว้ในสัญญาเช่าบริหารโครงการ	 เดอะ	 วอร์ฟ	 สมุย	 ท่ีจัดทำาขึ้นระหว่างบริษัทฯและเดอะ	 วอร์ฟ 
	 เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว	และไม่ได้ทำาให้บริษัทฯในฐานะผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สินเสียประโยชน์
3)	ค่าเช่าต่อปีจำานวน	34	 ล้านบาท	(รวมทั้งค่าเช่าท่ีดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะ	 วอร์ฟ	 สมุย)	 ท่ีเดอะ	 วอร์ฟ 
	 จะเรียกเก็บจากบริษัทฯ	(อัตราค่าเช่าจำานวน	34	 ล้านบาทต่อปีดังกล่าวเป็นอัตราท่ีตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้เช่าและ 
	 ผู้ให้เช่า)	ยังต่ำากว่าค่าเช่าต่อปีจำานวน	38.94	ล้านบาท	ที่ประเมินโดยบริษัท	ไทยประเมินราคา	ลินน์	ฟิลลิปส์	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้ประเมิน 
	 ราคาทรพัยส์นิอสิระทีบ่ริษทัฯไดว้า่จา้ง	โดยบริษทัผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระดงักลา่วไดท้ำาการประเมนิมลูคา่สทิธกิารเชา่ท่ีดนิพรอ้ม 
	 อาคารและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ	 เดอะ	 วอร์ฟ	 สมุย	 ด้วยวิธีรายได้	(Income	Approach)	 สำาหรับระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้น 
	 นาน	10	ปี

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	พ.ศ.2557	ซึ่งมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย	 ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันว่ากรณีที่มีรายการระหว่างกันของ 
บรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่มกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์มสีว่นไดส้ว่นเสยี	หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต

	 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจำาเปน็ในการเขา้ทำารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ๆ	
โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม	 และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก
หรือราคาตลาด	หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ
อสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ	เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว	เพือ่นำาไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี		โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว	อีกทั้งจะมีการเปิด
เผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 ในอนาคต	 บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอาจมีการเข้าทำารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร	 โดยจะปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และ
ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย	รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี	เรือ่งการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัซึง่กำาหนด
โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

	 ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ	 และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต	 บริษัทฯได้กำาหนดหลักเกณฑ์	 และแนวทางใน 
การปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยท่ัวไป	โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม	สมเหตุสมผล	สามารถตรวจสอบได้	
และในการเข้าทำารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขทางการค้าตามท่ีมีการอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	 ในการนี้	 ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำารายการสรุปการเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าว	 เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

	 อย่างไรก็ตาม	 หากมีการเข้าทำารายการระหว่างกัน	 บริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รายการดงักล่าว	ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่กิดขึน้	บริษทัฯจะจัดใหม้ีบคุคลทีม่ี
ความรูค้วามชำานาญพิเศษ	เชน่	ผูส้อบบัญชหีรือผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเปน็อสิระเปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนั	โดย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ	 จะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย	 หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	แต่เป็นการทำารายการที่บริษัทฯได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปีดำาเนินงาน  2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย	การเงิน	 และการบริหารจัดการ	 โดยมี	 นายไชยยศ	 เหมะรัชตะ	 เป็นประธานกรรมการ	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	
บำาเพ็ญบุญ	 และนายสมชัย	 บุญนำาศิริ	 เป็นกรรมการ	 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ	ซึง่สอดคลอ้งตามแนวทางและขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(กลต.)	และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ	 ในการช่วยคณะกรรมการบริษัท
กำากับดูแลให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	รวมท้ังผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ	ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

	 ในรอบปี	2557	 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 จำานวน	4	 ครั้ง	 และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
แต่ละท่าน	ดังนี้
	 1.		นายไชยยศ	เหมะรัชตะ	 เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง		
	 2.		พล.ต.อ.	บุญเพ็ญ	บำาเพ็ญบุญ	 เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง		
	 3.		นายสมชัย	บุญนำาศิร	ิ เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง	

	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี		สรุปสาระสำาคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในปี	2557		ได้ดังนี้	

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลท่ีสำาคัญของ		งบการเงินรายไตรมาส	และประจำาปี	2557		ของบริษัทรวมถึงรายการระหว่างกัน	
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน	การปรับปรุงรายการบัญช ี
ที่สำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน	 และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเป็น 
การเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการ	จำานวน	1	ครั้ง	 เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำาคัญในการจัดทำางบการเงิน	
และขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำาปีของผู้สอบบัญชี	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 กระบวนการจัดทำารายงาน
ทางบัญชีและการเงินของบริษัท	 มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำาให้มั่นใจได้ว่า	 รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผล 
การดำาเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีกฎหมายกำาหนด	 รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการ
เงินอย่างเพียงพอและทันเวลา	เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน	

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจ
สอบภายในประจำาปี	2557	ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานทุกไตรมาส		โดยจากการสอบทานดังกล่าว	ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำาคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานไว้	จึงเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล	

3. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฎระเบียบของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างปกติสมเหตุสมผล	
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4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง	แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	อันเกิดจากภาวะ
ภายในและภายนอกองคก์ร	โดยมกีารพิจารณาและสอบทานประสทิธภิาพและความเหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม่ำาเสมอ
รายไตรมาส	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	

5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล	 โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบใน
ประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ	เพือ่กอ่ใหเ้กดิการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีและมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ	พจิารณาและอนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายใน
ประจำาปี	2558		ที่จัดทำาขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำาคัญของบริษัท	

	 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เสนอแกไ้ขตอ่คณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิผล	 รวมทั้งผลการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้	

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558
	 โดยประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี	2557	 ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ให้แต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำานักงาน	อี	วาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	2558	

	 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบัิตงิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะ
กรรมการบริษัท	โดยใช้ความรู้ความสามารถ	ความระมัดระวังรอบคอบ	และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

	 โดยสรปุในภาพรวมแลว้	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทมคีวามถกูตอ้ง	เชือ่ถอืได	้สอดคลอ้ง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ประกอบกับคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท	มีจริยธรรม	และความมุ่ง
มัน่ในการปฏบิตัหินา้ทีเ่พ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายของบริษทั	ให้ความสำาคญัตอ่การดำาเนนิงานภายใตร้ะบบการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีรวมทัง้มรีะบบ
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมเพียงพอ

    
	 	 	 	 	 	นายไชยยศ			เหมะรัชตะ
	 	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
(เดิมชือ “บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั”) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                       
ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดอะ 
แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึ งหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใชขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ งรวมถึงการประเมิน
ความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ   
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีทีจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทังการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด”)



ขา้พเจา้เชือวา่ หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและ       
กระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 เรืองการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยการปรับ
โครงสร้างของกลุ่มบริษทันี เป็นการปรับโครงสร้างอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของผูถื้อหุน้กลุ่มหนึง              
ซึ งภายหลงัการปรับโครงสร้างใหม่ ผูถื้อหุน้กลุ่มดงักล่าวยงัคงควบคุมกลุ่มบริษทัดงักล่าวอยู ่ดงันัน การนาํเสนอ     
งบการเงินรวมนี จึงไดจ้ดัทาํเพือสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามเนือหาทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือเสมือนวา่บริษทัในกลุ่มไดด้าํเนินธุรกิจภายใต ้        
การควบคุมเดียวกนัมาตังแต่ก่อนวนัที 1 มกราคม 2556 ถึงแมว้า่รูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของบริษทั
ภายในกลุ่มและการเขา้ซือบริษทัยอ่ยเกิดขึนภายหลงัวนัที 1 มกราคม 2556 ก็ตาม ทังนี  ขา้พเจา้มิไดใ้หค้วามเห็น
อยา่งมีเงือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

 
 
 
สุพรรณี ตริยานนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ์ 2558 
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(เดมิช่ือ "บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั")
งบแสดงฐานะการเงนิรวม
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 79,281,576             84,075,322             75,878,035             70,305,391                    
เงินลงทุนชัว่คราว 8 490,183,292           688,778,435           490,183,292           688,778,435                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 34,418,069             35,659,599             54,405,910             36,772,645                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                              -                              349,241,504           106,300,000                  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,084,294               13,271,659             952,936                  13,271,196                    
สินคา้คงเหลือ 10 12,706,726             12,394,422             12,706,726             12,394,422                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,355,520               6,111,545               6,032,359               4,500,865                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 625,029,477           840,290,982           989,400,762           932,322,954                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 11 500,000                  -                              500,000                  -                                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                              -                              702,730,384           683,000,000                  
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 125,717                  103,666                  49,900                    49,900                           
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 84,864,187             77,622,204             -                              -                                     
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 1,756,054,498        1,588,271,238        1,443,080,895        1,511,957,863               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,158,327,901        1,168,687,772        941,624,540           993,329,142                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 59,992,588             54,315,883             59,858,838             54,315,883                    
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่เช่าท่ีดินระยะยาว 17 398,121,632           626,481,007           -                              -                                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 10,246,738             3,919,084               3,125,736               1,723,529                      
สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 13,986,591             14,812,870             12,322,767             12,011,460                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,482,219,852        3,534,213,724        3,163,293,060        3,256,387,777               
รวมสินทรัพย์ 4,107,249,329        4,374,504,706        4,152,693,822        4,188,710,731               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด”)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

103ส่องประกายความสำ เร็จ



(เดมิช่ือ "บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั")
งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 93,928,734             114,208,143           92,097,738             94,068,251                    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                              153,809,053           -                              -                                     
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 19 -                              30,000,000             -                              30,000,000                    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 717,559                  -                              717,559                  -                                     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 64,206,685             44,093,345             64,206,685             44,093,345                    
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้า - ส่วนท่ีจะรับรู้เป็น
   รายไดภ้ายในหน่ึงปี 20 162,017,707           162,486,319           162,017,707           162,486,319                  
เงินมดัจ าคา่เช่ารับชัว่คราว 173,860,714           138,300,766           173,860,714           138,300,766                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21,395,865             14,702,267             20,475,287             14,223,829                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 516,127,264           657,599,893           513,375,690           483,172,510                  
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 -                              376,500,000           -                              376,500,000                  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,210,588               -                              2,210,588               -                                     
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนท่ีจะรับรู้เป็น
   รายไดภ้ายในหน่ึงปี 20 871,661,146           1,033,559,785        871,661,146           1,033,559,785               
เงินมดัจ ารับระยะยาว 46,533,635             40,913,270             46,533,635             40,913,270                    
เงินประกนัผลงาน 27,768,104             41,947,440             27,192,283             41,947,440                    
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,171,269               4,073,374               5,973,504               4,056,706                      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 600,343                  592,358                  600,343                  592,358                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 954,945,085           1,497,586,227        954,171,499           1,497,569,559               
รวมหนีสิ้น 1,471,072,349        2,155,186,120        1,467,547,189        1,980,742,069               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด”)
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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(เดมิช่ือ "บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั")
งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 2,800,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
         (2556: หุน้สามญั 19,465,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 100 บาท) 2,800,000,000        1,946,500,000        2,800,000,000        1,946,500,000               
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 2,100,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
         (2556: หุน้สามญั 19,465,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 100 บาท) 2,100,000,000        1,946,500,000        2,100,000,000        1,946,500,000               
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2 (4,667,150)              (2,570,082)              -                              -                                     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 43,979,210             12,450,000             43,979,210             12,450,000                    
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 496,864,920           243,318,735           541,167,423           249,018,662                  
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,636,176,980        2,199,698,653        2,685,146,633        2,207,968,662               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                              19,619,933             -                              -                                     
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,636,176,980        2,219,318,586        2,685,146,633        2,207,968,662               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,107,249,329        4,374,504,706        4,152,693,822        4,188,710,731               

-                              -                              -                              -                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด”)
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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(เดมิช่ือ "บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั")
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)
ก าไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 916,711,812           525,095,866           916,711,812           67,615,993                    
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 250,224,551           307,333,603 250,224,551           27,685,284
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 223,967,536           282,665,888           224,186,516           22,083,192                    
รายไดอ่ื้น 53,707,530             54,005,633             72,397,901             5,255,119                      
รวมรายได้ 1,444,611,429        1,169,100,990        1,463,520,780        122,639,588                  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการให้เช่าและบริการ 224,278,996           164,736,183           224,278,996           16,341,626                    
ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 148,733,589           152,360,124           148,733,589           12,703,651                    
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 181,955,551           215,938,748           181,955,551           14,892,479                    
คา่ใชจ่้ายในการขาย 48,482,956             52,281,448             48,482,956             1,488,396                      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 276,609,468           231,043,456           250,045,806           25,205,391                    
รวมค่าใช้จ่าย 880,060,560           816,359,959           853,496,898           70,631,543                    
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 564,550,869           352,741,031           610,023,882           52,008,045                    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 22,051                    20,382                    -                              -                                     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 564,572,920           352,761,413           610,023,882           52,008,045                    
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (14,657,682)            (42,277,831)            (14,657,682)            (1,574,902)                     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 549,915,238           310,483,582           595,366,200           50,433,143                    
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (113,442,260)          (65,043,146)            (118,304,029)          (10,209,789)                   
ก าไรส าหรับงวด 436,472,978           245,440,436           477,062,171           40,223,354                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                              -                              -                              -                                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 436,472,978           245,440,436           477,062,171           40,223,354                    

การแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 438,459,595           249,624,500           477,062,171           40,223,354                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,986,617)              (4,184,064)              -                          -                                 

436,472,978           245,440,436           477,062,171           40,223,354                    
ก าไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.22                        0.29                        0.24                        0.02                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด”)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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(เดมิช่ือ "บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั")
งบกระแสเงนิสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 549,915,238           310,483,582           595,366,200           50,433,143                    
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 154,961,913           149,942,481           153,716,191           12,032,322                    
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (183,829)                 (3,343,055)              (183,829)                 -                                     
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 4,699,304               257,841                  2,253,626               -                                     
   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,385,287               349,001                  1,385,287               -                                     
   รายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้าส่วนท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด (163,015,505)          (196,311,061)          (163,015,505)          (44,004,309)                   
   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน (2,847,416)              (2,961,791)              (2,847,416)              (812,458)                        
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (22,051)                   (20,382)                   -                              -                                     
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,097,895               1,314,636               1,916,798               69,355                           
   ดอกเบ้ียรับ (397,232)                 (1,035,526)              (19,336,531)            (693,050)                        
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 14,657,682             42,277,831             14,657,682             1,574,902                      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 561,251,286           300,953,557           583,912,503           18,599,905                    
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,241,530               2,468,436               1,264,755               40,546,786                    
   สินคา้คงเหลือ (312,304)                 859,568                  (312,304)                 (102,810)                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,544,158               58,710,598             8,153,306               5,391,741                      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (277,054)                 (4,098,391)              (311,307)                 (93,090)                          
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,676,612)              (9,396,368)              (5,676,558)              (5,656,532)                     
   รายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้า 648,254                  88,393,878             648,254                  -                                     
   เงินมดัจ ารับ 41,180,313             58,211,997             41,180,313             (5,325,415)                     
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,693,598               (8,908,688)              6,251,458               (35,637,469)                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (6,613,939)              (8,446,044)              (7,189,760)              376,754                         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 606,679,230           478,748,543           627,920,660           18,099,870                    
   จ่ายดอกเบ้ีย (14,537,511)            (61,693,567)            (14,537,511)            (1,574,902)                     
   จ่ายภาษีเงินได้ (98,531,311)            (61,820,924)            (98,336,738)            (505,837)                        
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 493,610,408           355,234,052           515,046,411           16,019,131                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด”)
งบกระแสเงินสดรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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(เดมิช่ือ "บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั")
งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (500,000)                 611,335                  (500,000)                 323,335                         
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 201,442,559           (174,971,980)          201,442,559           (69,316,283)                   
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                              -                              (242,941,504)          (16,000,000)                   
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (19,730,384)            -                              (19,730,384)            -                                     
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (48,135,028)            (42,999,835)            (8,771,565)              -                                     
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (61,464,755)            (56,743,914)            (24,952,485)            (104,595)                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 183,832                  4,991,495               183,832                  -                                     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,813,333)              (28,043,726)            (7,667,507)              -                                     
จ่ายเงินล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง -                              (77,622,204)            -                              -                                     
ดอกเบ้ียรับ 397,232                  1,035,526               438,511                  176,068                         
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -                              (35,644,277)            -                              -                                     
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 62,380,123             (409,387,580)          (102,498,543)          (84,921,475)                   
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (153,809,053)          (763,149,646)          -                              -                                     
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (406,500,000)          (61,000,000)            (406,500,000)          -                                     
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (591,024)                 -                              (591,024)                 -                                     
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั 153,500,000           1,074,500,000        153,500,000           6,500,000                      
เงินปันผลจ่าย (153,384,200)          (249,000,000)          (153,384,200)          -                                     
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (560,784,277)          1,350,354               (406,975,224)          6,500,000                      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (4,793,746)              (52,803,174)            5,572,644               (62,402,344)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 84,075,322             136,878,496           70,305,391             132,707,735                  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 79,281,576             84,075,322             75,878,035             70,305,391                    

-                              -                              -                              -                                     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 5,711,155               3,386,809               5,711,155               3,295,160                      
   รายการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,529,450               22,460,067             224,700                  3,568,274                      
   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,305,686               -                              1,305,686               -                                     
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 3,399,000               -                              3,399,000               -                                     
   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพยถ์าวร 2,070,417               -                              -                              -                                     
   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าคา่เช่าเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 228,359,375           -                              -                              -                                     
   รายการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการแลกหุน้สามญั -                              683,000,000           -                              -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด”)
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมชือ "บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากดั") 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557  
1. ข้อมูลทัวไป 
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ "บริษทั เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จาํกดั") (“บริษทัฯ”) 
จดัตังขึนเป็นบริษทัจาํกดัจากการจดทะเบียนควบบริษทัตามกฎหมายไทยเมือวนัที 3 ธันวาคม 2556 โดยมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ ดาํเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โรงแรมและศูนย์
อาหาร ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่ 222/1398 อาคาร เดอะแพลทินมั แฟชันมอลล์ ชันที 11 ถนน
เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ต่อมาเมือวนัที  17 มิถุนายน 2557 ทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั งที  2/2557 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ         
แปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั โดยบริษทัฯ            
จดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัและไดเ้ปลียนชือจากเดิม “บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั” เป็น “บริษทั 
เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 23 มิถุนายน 2557 

1.2 การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 เมือวนัที 3 ธนัวาคม 2556 บริษทัภายในกลุ่ม 9 บริษทั ไดจ้ดทะเบียนควบกิจการภายใตชื้อบริษทัใหม่ คือ
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (ปัจจุบนัคือ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)) และมีบริษทั 
เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จาํกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ งการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทนี เป็นการปรับ
โครงสร้างภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของผูถื้อหุ้นกลุ่มหนึ ง โดยภายหลงัการปรับโครงสร้างใหม่ผูถื้อหุ้น
กลุ่มดังกล่าวยงัคงควบคุมกลุ่มบริษทัดังกล่าวอยู่ ดังนัน การนําเสนองบการเงินรวมนี จึงได้จดัทาํเพือ
สะทอ้นฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามเนือหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทั
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือเสมือนว่าบริษทัในกลุ่มไดด้าํเนินธุรกิจภายใตก้ารควบรวมกิจการและ
การควบคุมเดียวกนัมาตังแต่ก่อนวนัที 1 มกราคม 2556 ถึงแมว้่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของ
บริษทัภายในกลุ่มเกิดขึนภายหลงัวนัที 1 มกราคม 2556 ก็ตาม 

 การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัทีรวมในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

ก. บริษัท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จดัตังขึนจากการจดทะเบียนควบบริษทัภายใตป้ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง 9 บริษทัเขา้ดว้ยกนั เมือวนัที 3 ธันวาคม 2556 ซึ ง 9 บริษทัทีควบกิจการ
กนัประกอบดว้ยบริษทัดงัต่อไปนี  

 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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1) บริษทั เอส.พี.ที. แมเนจเมนท ์จาํกดั  
2) บริษทั เดอะ แพลทินมั แฟชันมอลล ์จาํกดั 
3) บริษทั บาร์บาร่า แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  
4) บริษทั ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท ์จาํกดั 
5) บริษทั พี.พี.เจ. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
6) บริษทั  แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท ์จาํกดั 
7) บริษทั ทรัพยพ์ฒันา แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 
8) บริษทั คณาสิน แมเนจเมนท ์จาํกดั 
9) บริษทั แพลทินมั ฟู้ ดส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ทุนเรือนหุน้ของบริษทัทีควบกิจการกนั 9 บริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
 

มูลค่าหุน้ละ 
ทุนออกจาํหน่าย
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ละ 

ทุนออกจาํหน่าย
และชาํระแลว้ 

 (บาท) (ลา้นบาท) (บาท) (ลา้นบาท) 
บริษทั เอส.พี.ที. แมเนจเมนท ์จาํกดั  100 1,221 1,000 300 
บริษทั เดอะ แพลทินมั แฟชันมอลล ์จาํกดั 100                  48 100                    5 
บริษทั บาร์บาร่า แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  100                  20 100                    1 
บริษทั ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 100 129 100                 75 
บริษทั พี.พี.เจ. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100 140 100                 60 
บริษทั  แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท ์จาํกดั 100                  88 100                 40 
บริษทั ทรัพยพ์ฒันา แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 100                  78             1,000                  40 
บริษทั คณาสิน แมเนจเมนท ์จาํกดั 100                  21 100                   1 
บริษทั แพลทินมั ฟู้ ดส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 100 195 100 50 
รวมบริษัททีควบกจิการ 3 ธันวาคม 2556              1,940  - 
เพิมทุนหลงัวนัควบรวมกิจการ                     7  - 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลอื ณ สินปี             1,947  572 

เมือวนัที 18 ธนัวาคม 2556 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้เพิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจากเดิมจาํนวน 1,940 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 1,946.5 ลา้นบาท โดยการออกจาํหน่ายหุ้นสามญั
เพิมทุนจาํนวน 65,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวน 7 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิมทุน
ครบแลว้ทังจาํนวน และจดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 18 ธนัวาคม 2556  
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ข. รายการลงทุนใน บริษัท เดอะ แพลทนัิม มาร์เกต็ จํากดั (บริษัทย่อย) 
บริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จาํกดั เป็นบริษทัทีจดัตังขึนเมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยต่อมาเมือ
วนัที 14 สิงหาคม 2556 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอส.พี.ที. แมเนจเมนท ์จาํกดั (“SPT”) ไดมี้
มติอนุมติัการเขา้ซือหุ้นสามญัทังหมดของบริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิม โดย
การเขา้ซือหุ้นครั งนี  SPT ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิมทุนเป็นจาํนวน 683,000 หุ้น มีมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
1,000 บาท รวมเป็นจาํนวน 683 ลา้นบาท เพือใชป้ระกอบการแลกหุน้ทังหมด (Share swap) ของบริษทั 
เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จาํกัด ซึ งมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทั เดอะแพลทินัม มาร์เก็ต จาํกัด            
ณ วนัซือมีมูลค่าสุทธิเป็นจาํนวน 680.43 บาท บริษทัฯได้บนัทึกส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ยจาํนวน 2.57 ลา้นบาท ไวภ้ายใตส่้วน
ทุนของบริษทัฯ เนืองจากการซือบริษทัยอ่ยนี ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของผูถื้อหุ้นกลุ่มเดิม
ทังก่อนและหลงัการซือกิจการ ซึ งการเขา้ซือหุ้นครั งนี ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ของ SPT เมือวนัที 29 สิงหาคม 2556 และ SPT ไดโ้อนแลกกรรมสิทธิ ของหุ้นสามญักบับริษทัดงักล่าว
แลว้ในวนัที 30 สิงหาคม 2556 
การแลกหุน้ดงักล่าว เป็นรายการทีทาํกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จาํกดั ซึ งเป็น
ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ทังก่อนและภายหลงัรายการแลกหุ้นนี
และรายการในขอ้ ก. ขา้งตน้ 

ค. การเข้าซือบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกนัในระหว่างปี 2557 
เมือวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดเ้ขา้ซือเงินลงทุนในหุ้นสามญัทังหมดของบริษทั เดอะ แพลทินมั 
สมุย จาํกดั และบริษทั แพลทินมั พลาซ่า จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิมซึ งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
โดยมีตน้ทุนเงินลงทุนเป็นจาํนวน 19.70 ลา้นบาท และจาํนวน 0.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีของบริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จาํกดั และบริษทั แพลทินมั พลาซ่า จาํกดั ณ วนัซือมีมูลค่า
สุทธิเป็นจาํนวน 17.15 ลา้นบาท และจาํนวน 0.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนต่างของ
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน             
2.10 ลา้นบาทไวภ้ายใตส่้วนทุนของบริษทัฯ เนืองจากการซือบริษทัยอ่ยนี ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัของผูถื้อหุ้นกลุ่มเดิมทังก่อนและหลงัการซือกิจการ ดงันัน บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไดป้รับ
ยอ้นหลงังบการเงินรวมเพือสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามเนือหาทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือเสมือนวา่บริษทัยอ่ยทัง 2 บริษทันี ไดด้าํเนิน
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตังแต่ก่อนวนัที 1 มกราคม 2556 ถึงแมว้่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทาง
กฎหมายของบริษทัภายในกลุ่มและการเขา้ซือบริษทัยอ่ยเกิดขึนภายหลงัวนัที 1 มกราคม 2556 ก็ตาม 
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จาํนวนเงินของผลกระทบจากการปรับยอ้นหลังงบการเงินต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม                           
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 107 
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิมขึน 173,220 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืนเพิมขึน 147 
เงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการเพิมขึน (153,809) 
หนี สินอืนเพิมขึน (45) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึน (19,620) 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงว ันที                          
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมนี ไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

(ซึ งต่อไปนี เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ งต่อไปนี เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี  
  จดัตังขึน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   ร้อยละ 
บริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จาํกดั  
 

พฒันาและใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพย ์          
(ยงัไม่ไดเ้ปิดดาํเนินงาน) 

ไทย 100 

บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จาํกดั ธุรกิจโรงแรม                   
(ยงัไม่ไดเ้ปิดดาํเนินงาน) 

ไทย 100 

บริษทั แพลทินมั พลาซ่า จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 
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ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
ง)  ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมนีแลว้  
จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม(ถา้มี) คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัยอ่ยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
การร่วมคา้ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี  
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที 27 การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 1 การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะ และ

หนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 เรือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที 17 การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี  
ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซึ งมี
ผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั งนี ส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ซึ งจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี ในปีทีนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการ
เปลียนแปลงหลกัการสาํคญั ซึ งประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในขณะทีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็
ได้ มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี เนืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
อยูแ่ต่เดิมแลว้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 เรือง งบการเงินรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนือหาเกียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมทีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 เรือง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี เปลียนแปลงหลกัการเกียวกบัการพิจารณา
เรืองการควบคุม กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนได ้เมือ
ตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจใน
การสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้น
หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึงหนึ งก็ตาม การเปลียนแปลงทีสําคญันี ส่งผลให้ฝ่ายบริหาร
ตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการทีเขา้ไป
ลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชือว่า มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 เรือง การร่วมการงาน  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 เรือง ส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้ ซึ งไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบันีกาํหนดให้กิจการบนัทึกเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั
โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ในขณะทีมาตรฐานฉบบัที 31 กาํหนดให้กิจการสามารถเลือกนาํเงินลงทุนในกิจการ
ทีควบคุมร่วมกนัมาจดัทาํงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีรวมตามสัดส่วน หรือบนัทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ไดเ้สียก็ได ้
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือวา่ มาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี เนืองจาก
บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกันอยู ่         
แต่เดิมแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 เรือง การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน  
มาตรฐานฉบบันีกาํหนดเรืองการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการทีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี จึงไม่มีผลกระทบทางการเงิน
ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี กาํหนดแนวทางเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม  กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สินใดตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานทีเกียวขอ้งอืน  กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนันตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี  และใชว้ิธี
เปลียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริมใชม้าตรฐานนี  

จากการประเมินเบืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือวา่ มาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นนยัสําคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผูซื้ อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 
 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพกั ค่าขายอาหารและ

เครืองดืม และบริการทีเกียวขอ้งอืนจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามราคาในใบแจง้หนี  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 
สาํหรับค่าสินคา้ทีไดส่้งมอบและค่าบริการทีไดใ้หแ้ลว้หลงัจากหกัส่วนลดและค่าบริการทีบวกเพิมแลว้

 รายได้จากการให้เช่า 
 รายได้จากการให้เช่าพืนทีภายในอาคารจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนวณตามวิธีเส้นตรง

ตลอดอายสุัญญาเช่า 

 บริษทัฯรับรู้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหนา้เป็นรายไดใ้นจาํนวนทีเท่าๆกนัตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า 

 ดอกเบียรับ 

 ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั นทีมี     
สภาพคล่องสูง ซึ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีการค้า  
ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ และจะ
ถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขายเมือมีการเบิกใช ้ 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุนเพือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในการร่วมคา้ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ทีอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึ งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนัน บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่า
เผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสื อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 30 ปี และค่าเสื อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรวมอยู่ในการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 
 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่า

เผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี  

  อาคาร - 30  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 20  ปี 
  อุปกรณ์ - 5  ปี 
  เครืองตกแต่งและเครืองใชใ้นกิจการโรงแรมและสาํนกังาน - 5 - 20  ปี 
  ยานพาหนะ - 5  ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง  

 บริษทัฯตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ันออกจากบญัชี 

4.8  สิทธิการเช่า  
  สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์(ถา้มี)  ค่าตดั

จาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและแสดงรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน และถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนโครงการสาํหรับสิทธิการเช่าทีอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 

4.9 ต้นทุนการกู้ยมื 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ันจะอยู่
ในสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามทีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนัน 
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ และต้นทุนค่าก่อสร้างจากการได้สิทธิใน
โครงการสร้างทางเดินลอยฟ้าเชือมจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม (“โครงการแบงคอก สกายไลน์”) โดย
โครงการนี  บริษทัฯร่วมทุนกบัศูนยก์ารคา้แห่งหนึง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน และภายหลงัการรับรู้
รายการครั งแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ย
ค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมี
ขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวอยา่งน้อยทุกสินปี ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ตน้ทุนของสิทธิในโครงการแบงคอก สกายไลน์ มีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุสัมปทานของรถไฟฟ้า      
บีทีเอสกบักรุงเทพมหานคร 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสิทธิในโครงการแบงคอก สกายไลน์ ทีอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์มีอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ยจ่ายจะ
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่า 
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 สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัที เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี  มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะ
ได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึงการ
ประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึ งเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

4.16 ประมาณการหนีสิน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผกูพนันัน และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร  
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกียวขอ้งนัน 
โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทังผล
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที
เกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี  

 สัญญาเช่า  
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร

ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
โอนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต
ซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 
ในการนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน

ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนันๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี  ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั 
 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านัน ซึ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
นโยบาย 

การกาํหนดราคา 
    สาํหรับรอบ  
    ระยะเวลาตังแตว่นัที  
 สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด 3 ธนัวาคม 2556 ถึง  
 วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม

2556 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 
 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากขายอาหารและเครืองดืม - - 0.2 1 ราคาตามปกติธุรกิจ 
ดอกเบียรับ - - 19 1 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 

MLR ต่อปี 
ค่าบริการจ่าย - - 6 - อตัราตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับุคคลทีเกียวข้องกนั      
ดอกเบียจ่าย - 19 - - ร้อยละ 5, ร้อยละ 7 และ            

ร้อยละ MLR - 1.75 ต่อปี 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีรายละเอียดดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
 (ปรับปรุงใหม่)  

ลูกหนีอืน - กจิการและบุคคลทีเกียวข้องกนั (หมายเหต ุ9)     
   บริษทัยอ่ย - - 27 9 
   กรรมการ 418 418 418 418 

รวม 418 418 445 427 
ดอกเบียค้างรับ - กจิการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 20,033 1,135 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน - กจิการทีเกียวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 349,242 106,300 
เงนิกู้ยมืระยะสัน - บุคคลทีเกียวข้องกนั     

กรรมการ - 153,809 - - 
เจ้าหนีอืน - กจิการและบุคคลทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 18)     

บริษทัยอ่ย - - - 56 
กรรมการ - 7,585 - 7,585 
รวม - 7,585 - 7,641 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
และการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี   

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2556 
เพิมขึน 

ระหวา่งปี 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2557 

บริษทั เดอะ แพลทินมั           
มาร์เก็ต จาํกดั  บริษทัยอ่ย 106,300 51,700 - 158,000 

บริษทั เดอะ แพลทินมั 
สมุย จาํกดั  บริษทัยอ่ย - 196,242 (5,000) 191,242 

รวม  106,300 247,942 (5,000) 349,242 

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวอยูใ่นรูปตัวสัญญาใชเ้งิน มีอตัราดอกเบียคงทีและร้อยละ MLR ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระ
คืนเมือทวงถาม 
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เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 

ในระหวา่งปี 2557 การเคลือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี  
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดยกมา 
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2556 
เพิมขึน 

ระหวา่งปี 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)    

กรรมการ  กรรมการของบริษทัฯ 153,809 51,836 (205,645) - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดยกมา 
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2556 
เพิมขึน 

ระหวา่งปี 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2557 

กรรมการ  กรรมการของบริษทัฯ - 51,836 (51,836) - 

เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีดอกเบียและไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืนเมือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สาํหรับปีสินสุด 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2557 

สาํหรับปีสินสุด 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 

สาํหรับปีสินสุด 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2557 

สาํหรับรอบ 
ระยะเวลาตังแต่วนัที  
3 ธนัวาคม 2556 ถึง
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 
ผลประโยชน์ระยะสัน 76,189 57,548 70,550 9,784 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 617 1,241 508 29 
รวม 76,806 58,789 71,058 9,813 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม)่   
เงินสด 1,320 1,195 1,313 1,189 
เงินฝากธนาคาร 77,962 82,880 74,565 69,116 
รวม 79,282 84,075 75,878 70,305 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 
0.375 ต่อปี 

8.  เงินลงทุนชัวคราว 
 เงินลงทุนชัวคราวเป็นเงินลงทุนในหน่วยกองทุนรวมของสถาบนัการเงิน โดยบริษทัฯมีวตัถุประสงค์ใน        

การถือเงินลงทุนดงักล่าวไวเ้พือคา้ เงินลงทุนดงักล่าวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัฯ 

9. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 25,854 27,850 25,854 27,850 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  6,147 5,771 6,147 5,771 
 3 - 6 เดือน 24 185 24 185 
 6 - 12 เดือน 8 - 8 - 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 32,033 33,806 32,033 33,806 
     
ลูกหนี อืน     
ลูกหนี อืน - กิจการและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 418 418 445 427 
ลูกหนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั  1,967 1,436 1,895 1,405 
ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 20,033 1,135 
รวมลูกหนี อืน 2,385 1,854 22,373 2,967 
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน  34,418 35,660 54,406 36,773 
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10. สินค้าคงเหลอื 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
อาหารและเครืองดืม 2,847 2,702 
วสัดุสินเปลือง 9,860 9,692 
รวม 12,707 12,394 

11.  เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนั  
 ยอดคงเหลือนี  คือ เงินฝากออมทรัพย ์ซึ งบริษทัฯไดน้าํไปคําประกนัการออกหนงัสือคําประกนัของธนาคาร

แห่งหนึง 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ร้อยละของเงินลงทุน มลูค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จาํกดั 683,000 683,000 100 100 683,000 683,000 
บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จาํกดั 19,699 - 100 - 19,699 - 
บริษทั แพลทินมั พลาซ่า จาํกดั 31 - 100 - 31 - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     702,730 683,000 

 เมือวนัที 24 ธนัวาคม 2556 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซือหุ้นของบริษทัที
เกียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จาํกดั ในมูลค่าราคาหุ้นละ 
98.497 บาท รวมเป็นจาํนวน 19.70 ล้านบาท และบริษทั แพลทินัม พลาซ่า จาํกัด ในมูลค่าราคาหุ้นละ 
15.492 บาท รวมเป็นจาํนวน 0.03 ล้านบาท บริษทัฯได้รับโอนกรรมสิทธิ หุ้นทังหมดของ 2 บริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นทีเรียบร้อยแลว้เมือวนัที 31 มีนาคม 2557 

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 บริษทัฯและศูนยก์ารคา้แห่งหนึงไดร่้วมทุนกนัจดัตังบริษทั แบงคอก สกายไลน์ จาํกดั (กิจการร่วมคา้) เพือ

ดาํเนินการบริหารโครงการก่อสร้างและให้บริการการบาํรุงรักษาต่อเนืองสําหรับสะพานทางเชือมระหวา่ง
สถานีรถไฟฟ้ากบัศูนยก์ารคา้และอาคารพลาซ่า 
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13.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

กิจการทีควบคุม
ร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
จดัตังขึน 

ในประเทศ 
มูลค่าตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แบงคอก     
สกายไลน์ จาํกดั 

บริหารและบาํรุงรักษาสะพานลอยฟ้า
ตามโครงการแบงคอก สกายไลน์ 

 
ไทย 

 
49.90 

 
49.90 

 
125.72 

 
103.67 

 
49.90 

 
49.90 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไร 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการทีควบคุมร่วมกนั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

ในการร่วมคา้ระหวา่งปี 
 2557 2556 
บริษทั แบงคอก สกายไลน์ จาํกดั 22.05 20.38 

13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกจิการทีควบคุมร่วมกนั 
 จาํนวนรวมส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หนี สิน รายได้และค่าใช้จ่ายทีบริษัทฯมีอยู่ในบริษัท แบงคอก                

สกายไลน์ จาํกดั คิดตามสัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดงันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม  
 2557 2556 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 475 254 
หนี สินหมุนเวยีน (223) (46) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 252 208 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 2557 2556 
รายได ้ 501 501 
ค่าใชจ่้าย (457) (460) 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 44 41 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ทีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
พืนทีใหเ้ช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
พืนทีใหเ้ช่า 

ระหวา่งก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ราคาทุน 241,336 241,336 1,630,368 1,628,915 323,295 112,476 2,194,999 1,982,727 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - - (438,945) (394,456) - - (438,945) (394,456) 
มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 241,336 241,336 1,191,423 1,234,459 323,295 112,476 1,756,054 1,588,271 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ทีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
พืนทีใหเ้ช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
พืนทีใหเ้ช่า 

ระหวา่งก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ราคาทุน 241,336 241,336 1,630,368 1,628,915 10,322 36,163 1,882,026 1,906,414 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - - (438,945) (394,456) - - (438,945) (394,456) 
มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 241,336 241,336 1,191,423 1,234,459 10,322 36,163 1,443,081 1,511,958 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 1,588,271 1,511,958 
ซือเพิมในระหวา่งปี 21,975 5,150 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าทีดินระยะยาว 228,359 - 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (65,647) (65,647) 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (1,443) (1,443) 
โอนเปลียนประเภทเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์          (13,449) (4,925) 
โอนเปลียนประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน               (2,012) (2,012) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 1,756,054 1,443,081 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนมีมูลค่าทั งสินประมาณ    
6,463 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 6,463 ลา้นบาท) ซึ งมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้
เกณฑว์ธีิพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรับพืนทีอาคารให้เช่า ขอ้สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการ
ประเมินราคายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพืน
ทีวา่งระยะยาวและอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พือ
การลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 675 ล้านบาท (2556: จาํนวน 702 ลา้นบาท) ไปคํ าประกนัวงเงิน
สินเชือทีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซึ งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดย
มีมูลค่าสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงพืนทีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ งซึ งตดัค่าเสือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 46 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 46 ลา้นบาท) (2556: จาํนวน 127 ลา้นบาท, เฉพาะบริษทัฯ: 
จาํนวน 127 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 618 ลา้นบาท (2556: 
จาํนวน 645 ลา้นบาท) ไปคําประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ตน้ทุนสิทธิ 

ตามโครงการ 
แบงคอก สกายไลน์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

 
รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ราคาทุน 57,493 46,747 13,483 13,117 70,976 59,864 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,155) - (7,828) (5,548) (10,983) (5,548) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 54,338 46,747 5,655 7,569 59,993 54,316 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตน้ทุนสิทธิ 

ตามโครงการ 
แบงคอก สกายไลน์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

 
รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ราคาทุน 57,359 46,747 13,483 13,117 70,842 59,864 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,155) - (7,828) (5,548) (10,983) (5,548) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 54,204 46,747 5,655 7,569 59,859 54,316 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 แสดงได้
ดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชียกมา ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 54,316 54,316 
ซือเพิมในระหวา่งปี 9,107 8,973 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 2,012 2,012 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (5,442) (5,442) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 59,993 59,859 

 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯไดเ้ริมเปิดใชง้านทางเชือมระหวา่งอาคารของบริษทัฯ ซึ งมีราคาทุนประมาณ 50 
ลา้นบาท ทางเชือมดงักล่าวเป็นส่วนหนึ งของโครงการแบงคอก สกายไลน์ ทังนี  บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าตดั
จาํหน่ายของทางเชือมดังกล่าวจาํนวน 3 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที                   
31 ธนัวาคม 2557  

17. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าทีดินระยะยาว 
เมือวนัที 1 มิถุนายน 2554 บริษทั เอส.พี.ที.แมเนจเมนท ์จาํกดั (หนึงในบริษทัทีควบกิจการ) ไดล้งนามใน
สัญญาเช่าทีดินกบันิติบุคคลแห่งหนึ งเพือใชที้ดินสําหรับการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินคา้และโรงแรม                
ต่อมาเมือวนัที  1 สิงหาคม 2555 บริษัทดังกล่าวได้โอนสิทธิในสัญญาเช่าที ดินนี ให้แก่บริษัท เดอะ 
แพลทินมั มาร์เก็ต จาํกดั (เดิมชือ “บริษทั แพลทินมั มาร์เก็ต เพลส จาํกดั”) (บริษทัยอ่ย) ในราคาตามสัญญา
รวมตน้ทุนการกูย้มื โดยสัญญาเช่าทีดินดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานมีระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัทีครบ
กาํหนดระยะเวลาการก่อสร้างช่วงแรกตามเงือนไขของสัญญา หรือสี ปีนบัจากวนัทีผูใ้ห้เช่าส่งมอบพืนที
ครบทังหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่า (ส่งมอบเมือวนัที 7 มกราคม 2557)  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้ไปแลว้เป็นจาํนวน 588 ลา้นบาทและค่าใชจ่้าย
ในการโอนสิทธิการเช่าอีกจาํนวน 38 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าทังสินเป็นจาํนวน 626 ลา้น
บาท (2556: จาํนวน 626 ลา้นบาท)โดยค่าเช่าส่วนทีเหลือจะชาํระเป็นรายเดือนจนกวา่จะสินสุดสัญญา (ตาม            
หมายเหตุขอ้ 28.2.3) 

ในระหวา่งปี 2557 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าทีดินระยะยาวมีรายการเคลือนไหวดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

ยอดยกมา ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556  626,481 
โอนเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (หมายเหตุขอ้ 14) (228,359) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 398,122 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
   (ปรับปรุงใหม่)   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั      30,380 23,933 30,380 23,933 
เจา้หนี อืน - กิจการและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - 7,585 - 7,641 
เจา้หนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั       26,540 27,257 26,424 25,800 
เจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวร         7,682 29,736 6,377 11,122 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย       29,327 25,697       28,917 25,572 
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน       93,929 114,208 92,098 94,068 

19. เงินกู้ยมืระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 
เงินกู ้/ การชาํระคืน 

งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารชาํระคืนทุก 3 เดือน เริมเดือนเมษายน 2556 ถึง

เดือนตุลาคม 2565 - 406,500 
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - (30,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ - 376,500 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบียเท่ากบั MLR ลบดว้ยอตัราร้อยละคงทีต่อปี ค ําประกนัโดยการ
จาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ และภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าว บริษทัฯตอ้งปฏิบติั
ตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนกาํหนดการชาํระคืนตามสัญญาเงิน
กูย้ืมระยะยาวแลว้ทังจาํนวน อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯยงัไม่ไดด้าํเนินการไถ่ถอน
สินทรัพยที์ติดจาํนองจากการนาํไปคําประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว 
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20. รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 
 รายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นรายไดค้่าเช่าพืนทีอาคารศูนยก์ารคา้รับล่วงหน้าทีบริษทัฯเรียกเก็บจากลูกคา้

ตามขอ้กาํหนดในสัญญาเช่า ซึ งมีอาย ุ1-10 ปี  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีจาํนวนรายได้รับล่วงหน้าทีจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ใน
อนาคตตามอายขุองสัญญาเช่า เป็นดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ :   

   ส่วนทีรับรู้เป็นรายไดภ้ายใน 1 ปี 162,018 162,486 
   ส่วนทีรับรู้เป็นรายไดภ้ายใน 2 - 5 ปี 637,531 644,332 
   ส่วนทีรับรู้เป็นรายไดม้ากกวา่ 5 ปี 234,130 389,228 

รวมรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,033,679 1,196,046 

21. ทุนเรือนหุ้น 
 เมือวนัที 17 มิถุนายน 2557 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั งที 2/2557 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเปลียน

มูลค่าหุน้ทีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯจากเดิมหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ซึ งทาํให้จาํนวนหุ้น
ของบริษทัฯเพิมจากเดิมจาํนวน 19,465,000 หุ้น เป็นจาํนวน 1,946,500,000 หุ้น นอกจากนี  ทีประชุมฯยงั
อนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิมจาํนวน 1,946.5 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 2,800.0 ลา้นบาท โดย
การออกจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 853,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท มีการแบ่งหุ้นสามญัเพิม
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 153,500,000 หุน้และเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัวไปครั งแรก (Initial 
Public Offering) จาํนวน 700,000,000 หุน้ บริษทัฯไดท้าํการจดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัทีตรา
ไวแ้ละจดทะเบียนการเพิมทุนหุน้สามญัดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 23 มิถุนายน 2557 และ
บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯจาํนวน 153.5 ล้านบาทแลว้เมือ
วนัที 25 มิถุนายน 2557 

22. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 
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23. ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สาํหรับรอบ 
    ระยะเวลาตังแต่วนัที 
 สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด 3 ธนัวาคม 2556 ถึง 
 วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม

2556 
วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 121,837 66,008                   121,773 9,844 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน                   (2,075) - (2,075) - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                 

ผลแตกต่างชัวคราว (6,328) (3,304) (1,402) (89) 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      

ผลแตกต่างชัวคราว        8 2,339 8 455 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       113,442 65,043             118,304 10,210 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สาํหรับรอบ 
    ระยะเวลาตังแต่วนัที 
 สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด 3 ธนัวาคม 2556 ถึง 
 วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม

2556 
วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 
  (ปรับปรุงใหม่)   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 549,915 310,484 595,366 50,433 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 15 - 20 ร้อยละ 15 - 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 109,945 62,097 119,073 10,087 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (2,075) - (2,075) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีไม่ไดบ้นัทึก 

ในระหวา่งปี  2,178 - - - 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 1,638 223 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม           1,764 2,911 1,271 123 
ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน              (36) - (36) - 
อืน ๆ 28 (188) 71 - 

รวม 1,756 2,723       1,306 123 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 113,442 65,043 118,304 10,210 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 
 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
  (ปรับปรุงใหม่)   
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,234 815 1,195 812 
ผลกระทบจากการคิดค่าเสือมราคาทางบญัชีและภาษี 1,931 912 1,931 912 
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 7,082 2,192 - - 

รวม 10,247 3,919 3,126 1,724 

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 569 592 569 592 
ผลกระทบจากการบนัทึกบญัชีหนี สินตามสญัญาเช่า

การเงิน 31 - 31 - 
รวม 600 592 600 592 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 2 ลา้นบาท ทีบริษทัยอ่ย
ไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่า 
บริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ขา้งตน้มาใช้
ประโยชน์ได ้

24. เงินปันผลจ่าย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2556 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
   เมือวนัที 30 เมษายน 2557 

 
153.38 

 
7.88 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สาํหรับรอบ 
    ระยะเวลาตังแต่วนัที 
 สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด 3 ธนัวาคม 2556 ถึง 
 วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 
วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 
     
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อืนของพนกังาน           251,572 213,601          226,716 13,442 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           154,962 149,942 153,716 12,032 
ค่าสาธารณูปโภค           130,613 89,408 130,408 9,455 
ดอกเบียจ่าย             14,658 42,278 14,658 1,575 

26. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวน
ถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจาํนวนหุ้นสามญัเพือสะท้อน
ผลกระทบของการเปลียนมูลค่าหุ้นทีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 21 โดยถือเสมือนจากการเปลียนมูลค่าหุ้นทีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ได้
เกิดขึนตังแต่วนัทีเริมตน้ของงวดแรกทีเสนอรายงาน 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สาํหรับรอบ 
    ระยะเวลาตังแต่วนัที 
 สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด 3 ธนัวาคม 2556 ถึง 
 วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 
วนัที 31 ธนัวาคม

2557 
วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 
  (ปรับปรุงใหม่)   
     
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 438,460 249,625 477,062 40,223 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั (พนัหุน้) 2,025,984 875,630 2,025,984 1,943,138 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.22 0.29 0.24 0.02 
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27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนี  สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมําเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทังนี  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯคือ คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทีรายงานทังสิน 3 ส่วนงาน ดงันี   

(1) ธุรกิจพฒันาและใหเ้ช่าพืนทีอาคารศูนยก์ารคา้และบริการทีเกียวขอ้ง 
(2) ธุรกิจโรงแรม 
(3) ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายอาหารและเครืองดืม 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานตามทีรายงานขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั นอกจากนี  บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันัน รายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์
รวมซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  

ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า       
ร้อยละ 10 ของรายไดกิ้จการ 
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28. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 
28.1 ภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ ว ันที  31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนประมาณ                         
556 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 33 ลา้นบาท) (2556 : จาํนวน 620 ลา้นบาท, เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน   
55 ลา้นบาท) อนัเกียวเนืองกบัการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงพืนทีใหเ้ช่าและศูนยอ์าหาร  

28.2 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน  
28.2.1 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าทีดิน พืนทีในอาคารและยานพาหนะ 

โดยอายขุองสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 3 ถึง 30 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายในอนาคตทังสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได ้
ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี                  8                  1 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 1 
มากกวา่ 5 ปี                 11 4 

28.2.2 บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย กับบริษัทที
เกียวขอ้งกนัแห่งหนึง เพือดาํเนินกิจการประเภทร้านอาหาร ศูนยก์ารคา้ และให้บริการพืนทีจอด
รถ รวมทังการให้เช่าช่วงและให้บริการพืนทีแก่บุคคลภายนอก โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา
การเช่ารวม 10 ปี และบริษทัฯจะตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายปี ซึ งบริษทัฯจะเริมจ่ายชาํระในวนัที         
1 มกราคม 2558 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายในอนาคตทังสินภายใตส้ัญญาดงักล่าวดงันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 34 - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 136 - 
มากกวา่ 5 ปี 170 - 
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28.2.3 บริษทัย่อยแห่งหนึ งมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีดินเพือใชส้ําหรับการก่อสร้างศูนยก์ารคา้และ
โรงแรม สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 30 ปี (ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 17) ดงันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2557 2556 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 212 100 
มากกวา่ 5 ปี 6,926 7,038 

28.3 สัญญาบริหารจัดการ 
28.3.1  บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริหารจดัการโรงแรมกบับริษทัแห่งหนึงเพือดาํเนินการควบคุมดูแลและ

บริหารจดัการโรงแรม โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราทีระบุ
ไวใ้นสัญญาดงักล่าว โดยมีกาํหนดระยะเวลาของสัญญาทังสิน 10 ปี โดยอายุของสัญญาเริมมีผล
นบัตังแต่กิจการโรงแรมเริมมีการดาํเนินงานในระหวา่งปี 2554 

28.3.2 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้เข้าทาํสัญญาบริหารจดัการโรงแรมกับบริษทัแห่งหนึ งเพือดาํเนินการ
ควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงือนไขและจ่าย
ค่าตอบแทนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว โดยมีกาํหนดระยะเวลาของสัญญาทังสิน 15 ปี 
โดยอายุของสัญญาเริมมีผลนับตังแต่กิจการโรงแรมเริมมีการดาํเนินงาน ในปัจจุบนั โรงแรม
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการออกแบบและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง 

28.4 การคําประกนั 
 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคํ าประกันซึ งออกโดยธนาคารในนาม         

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 8 ลา้นบาท) (2556: จาํนวน 
17 ล้านบาท, เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 7 ล้านบาท) ซึ งเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซึ งประกอบดว้ยหนงัสือคําประกนัเพือคําประกนัการใช้ไฟฟ้า   
ค ําประกนัการจ่ายชาํระเงินใหก้บัเจา้หนี เพือการก่อสร้างอาคารและอืน ๆ 
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29. เครืองมือทางการเงิน 
29.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว ลูกหนี การคา้และลูกหนี อืน เงินให้กู้ยืมระยะสั น เจา้หนี การคา้และ
เจา้หนี อืน เงินกูย้ืมระยะยาว และเงินมดัจาํรับ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี  

ความเสียงด้านการให้สินเชือ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนี การคา้ และลูกหนี อืน ฝ่าย
บริหารควบคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม และมี
นโยบายเรียกเก็บเงินมดัจาํล่วงหนา้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงสามารถควบคุมและป้องกนัความเสียหายที
เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชือนีได ้สาํหรับความเสียงจากเงินใหกู้ย้มื เนืองจากผูกู้ย้มืเป็นบริษทัยอ่ยทีอยู่
ภายใตก้ารจดัการของฝ่ายบริหารชุดเดียวกนั บริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากความเสียงของการ
ใหสิ้นเชือนี  

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้
กูย้ืม และเงินกูย้ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึ งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เสียงจากอตัราดอกเบียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํา 
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สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี   
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม
ราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย 

 
 

รวม 

 
อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 1 ปี 

ถึง 5 ปี 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 79 1 80 0.125 - 0.375 
เงินลงทุนชัวคราว - - - 490 490 - 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน - - - 34 34 - 

 - - 79 525 604  
หนีสินทางการเงนิ       
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน - - -        94    94 - 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 2 - - 3 6.50 
เงินมดัจาํรับชัวคราว - - - 174 174 - 
เงินมดัจาํรับระยะยาว - - - 47 47 - 
 1 2 - 315 318  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
อตัราดอกเบีย 

ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย 
 ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 83 1 84 0.125 - 0.5 
เงินลงทุนชัวคราว - 689 689 - 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน - 36 36 - 

 83 726 809  
หนีสินทางการเงนิ     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน - 114 114 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 407 - 407 5.00 - 5.38 
เงินมดัจาํรับชัวคราว - 138 138 - 
เงินมดัจาํรับระยะยาว - 41 41 - 
 407 293                 700  
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม
ราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย 

 
 

รวม 

 
อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 1 ปี 

ถึง 5 ปี 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - -             75 1    76 0.125 - 0.375 
เงินลงทุนชัวคราว - - - 490 490 - 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน - - - 54 54 - 
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการที

เกียวขอ้งกนั 
 

191 
 

- 
 

158 
 

- 
 

349 
 

6.75 - 7.00 
 191 - 233 545 969  
หนีสินทางการเงนิ       
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน - - - 92     92 - 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 2 - - 3 6.50 
เงินมดัจาํรับชัวคราว - - - 174 174 - 
เงินมดัจาํรับระยะยาว - - - 47 47 - 
 1 2 -         313 316  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
อตัราดอกเบีย 

ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย 
 ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69 1 70 0.125 - 0.5 
เงินลงทุนชัวคราว - 689 689 - 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน - 37 37 - 
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 106 - 106 6.88 
 175 727 902  
หนีสินทางการเงนิ     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน - 94 94 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 407 - 407 5.00 - 5.38 
เงินมดัจาํรับชัวคราว - 138 138 - 
เงินมดัจาํรับระยะยาว - 41 41 - 
 407 273 680  

 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีเป็นสาระสาํคญั  

 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
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29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน เงินให้กูย้ืม

และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหนี สินใน
ขณะทีทังสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลักษณะทีไม่มีความเกียวขอ้งกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ นอยู่กับลักษณะของเครื องมือทาง
การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าทีเหมาะสม 

30. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซึ งโครงสร้างทุนที

เหมาะสมเพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผู ้
ถือหุน้ โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั 0.56 : 1 (2556: 0.97 : 1)
และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั 0.55 : 1 (2556: 0.90 : 1) 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 

จากกาํไรสุทธิของบริษทัฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นจาํนวนทังสิน 174 ลา้นบาท 
ทังนี  มติดงักล่าวจะนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2558 
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