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จะปิดทอง
หลังองค์พระปฏิมา

ความดีอันบริสุทธิ์เป็นประจักษ์ ตลอดรัชสมัย ๗๐ปี แห่งความผาสุก
ภายใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ภาพแห่งความประทับใจของคนไทยทุกคน
คือภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานอย่างตรากตร�าพระวรกาย

ทรงวิริยะทุ่มเทเพียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
เป็นพ่อที่มอบความรักแก่ลูกทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นผู้สอนให้ทุกคนรู้จักการท�าความดีโดยแท้จริง 

ถึงแม้นวันนี้จะไม่มีภาพเหล่านั้นให้เราได้เห็นอีกแล้ว
แต่ความดีงามที่ทรงพระราชทานไว้ยังคงอยู่และจะไม่มีวันเลือนหาย

เราทั้งหลายในฐานะพสกนิกรจะขอเทิดทูนและด�าเนินตามพระราชปณิธานสืบไป
เพื่อความผาสุกแห่งความเป็นไทยอันด�ารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้ยั่งยืนคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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 เถลิงศักดิ์องค์ปิ่นฟ้ำ	 		จักรี
	 ด้วยเดชะพระบำรมี	 		คุ้มเกล้ำ
	 สืบสำย	พระภูมี	 		เรืองเดช
	 รำษฏร์น้อมภักดิ์องค์ทำ้ว	 		มิ่งฟ้ำ	มไหศวรรย์

	 เรืองรองไปทั่วทั้ง	 		ธรณี
	 อบอุ่นหำใดมี	 		เปรียบได้
	 ทวยรำษฏร์ล้วนสดุดี		 		พระเกียรติ
	 ทูนเทิดองค์รำชไว้	 		เหนือเกลำ้	ชำวสยำม

	 เรืองรุ่งสยำมประเทศ		 		ทุกเพลำ
	 ขอบพัทธสีมำ		 		แว่นแคว้น
	 แสงแห่งพระเมตตำ		 		สำดส่อง
	 ดุจดั่งทิพย์พิมำนแม้น		 		ยิ่งแม้น	เมืองสวรรค์

	 ขอถวำยพระเกียรติก้อง	 		เกริกไกร
	 ร่วมถวำยพระพรชัย	 		ทั่วหลำ้
	 ถวำยชีพพร้อมกำยใจ	 		รองบำท
	 ธ�ำรงฉัตรเอกอ้ำ	 	ใต้ฟ้ำ		บำรมี
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ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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	 วังเวงหวนไห้ร�่ำ	 		อ�ำลำ
	 พระเสด็จสู่สวรรคำ	 		ลับแล้ว
	 น�้ำตำท่วมนครำ	 		ทุกข์เทวษ
	 โอ้ร่มพระโพธิ์แก้ว	 		สิ้นแล้ว	คืนสวรรค์

	 เจ็ดสิบปีที่ไท้		 		ครองธรรม
	 ทรงถือประโยชน์น�ำ	 		ก่อเกื้อ
	 ทั้งศำสตร์แลศิลป์ล�้ำ	 		เลอค่ำ
	 ทุกสิ่งแผ่ผลเพื่อ	 		พี่น้อง		ผองไทย

	 ทรงงำนมิรู้จัก	 		ย่อท้อ
	 ทุกข์ยำกประชำรอ			 		ไม่ได้
	 รำชด�ำรัสนี้หนอ	 		เตือนจิต
	 แบบอย่ำงองค์ท้ำวไท้	 		ส่งให้		เดินตำม

	 ศักดิ์ศรีต้องมีไว้	 		ในกมล
	 ซื่อสัตย์และอดทน	 		หำญกล้ำ
	 รักชำติก่อนรักตน	 		เพียรชอบ
	 คุณธรรมจำกฟำกฟำ้	 		ส่องหล้ำ		รุ่งเรือง
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ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์  น้อมศิระกราน  กราบแทบพระยุคลบาท
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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ปิดทองหลังพระ
ารป ง ง ระนน   ง รา จำา ปน งป    า จรง น ย า  

ย ป ง ง ระ นน    ราะน า ร น 
า น า นป ง าง นา รป ง ง ระ ย 

ระจะ ปน ระ งา ร ร

ระ ร รา า ง ระ า จ ระปร น ร า ย  ร นา ร 
น ระรา านปร า ร น จ า ง ร า ยา ย

น   ร า   
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“…การปิดทองหลังพระนั้น   เมื่อถึงคราวจ�าเป็นก็ต้องปิด   ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก 
ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก   เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น 

แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย 
พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…”
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สําเร็จประโยชน์ด้วยสติปัญญา
า านจะ าระ นา น ยจะ ปนงาน น นน ย ยาง ร า  

รจะ ง ยายา ง จป ง ป ย น   ย า า าร  
ปราร ประ ย น ง า าน ง ปน ำา    ย ง น 

ะ ยป า ระจาง จ ปรา จา    จะ นจ ย นป า    ระ ำา ย  
ะ า ร ระ ระ ง าระ ยาง ำา รร ร า จ ประ ง  
จ ำา รจประ ย น   ปน า จร น ง ประ า ยาง จรงยงยน ป    

ระรา ำาร ง ระ า จ ระปร น ร า ย  ร นา ร 
น าร จ า า  นงาน ระรา ระ น รร า รา  

นจน ร   น า  
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พลังแห่งความเพียร

ระ ร รา า ง ระ า จ ระปร น ร า ย  ร นา ร 
น ระรา านปร า ร ำา รจ าร าจา า ยา ย รน รน ร ร   น ร 

น    นายน 

าร ำางาน    า       งาย   ยา   าย ย นจา า ยร  
ยา จะ ำา รจ รย ร ย น า    าร น า ยร   ง า ร   

จะร น น ย ำา า    ยรจน ปนน ย  
จะ ปน ง ยาง ำา ย ระ น น ำางาน ยางจรงจง   ย จรา รง 

ะ ง ง า ยรน น   นน 
ารงาน ง าย ำา รจ ยงาย าย ะร ร
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ขอน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นและจะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นับเป็นการสูญเสียผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ
และยังเป็นการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของโลก

พระมหากษัตริย์ที่ไม่ทรงถือพระองค์ในการเข้าถึงประชาชน
พระมหากษัตริย์ที่ทรงน�าพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่แผ่นดินไทย

พระมหากษัตริย์ที่ทรงหลอมรวมชาวไทยให้เป็นหนึ่งและสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาในการครองราชย์ พระองค์ทรงสละหยาดพระเสโทและแรงพระวรกาย

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอด�าเนินรอยตามพระราชจริยวัตร เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตสืบต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

“พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล”



รายงานประจำาปี 255913

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นับเป็นการสูญเสียผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ
และยังเป็นการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของโลก

พระมหากษัตริย์ที่ไม่ทรงถือพระองค์ในการเข้าถึงประชาชน
พระมหากษัตริย์ที่ทรงน�าพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่แผ่นดินไทย

พระมหากษัตริย์ที่ทรงหลอมรวมชาวไทยให้เป็นหนึ่งและสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาในการครองราชย์ พระองค์ทรงสละหยาดพระเสโทและแรงพระวรกาย

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอด�าเนินรอยตามพระราชจริยวัตร เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตสืบต่อไป

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

“พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล”

ร่วมถวายความอาลัย ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 



โลภน้อย ก็เป็นสุข
น รา า น า ง าร   า น ย 

า น ย ย ยน น นน ย     า ประ า     
นน ร จ      า า ำา ะ ร ง ยง   าย า า   ประ า  

ง   ยาง า    น รา ย ปน

ระรา ำาร ง ระ า จ ระปร น ร า ย  ร นา ร 
ระรา าน ะ าง   า า  าย ย ง  น ง น า น ระ น รร า 

 า า า ย นจ ร า   ระรา ง
น ร   น า  
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานกรรมการบริหาร
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี 2559
รางวัลแห่งความส�าเร็จในปี 2559
การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงการในปัจจุบัน
โครงการในอนาคต
ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
การก�ากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการจัดการ
รายการเกี่ยวโยงกัน
ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
สถานที่ตั้งโครงการของบริษัท
ข้อมูลทั่วไป



วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ 

โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย อาคารส�านักงานโรงแรม  

ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท�างานแก่พนักงาน

พร้อมมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

in the
Future

Forward
to Growth
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รายงานประจ�าปี 2559

•  ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำา ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศ

•  สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ

•  สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจ 

 จากทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน  

 สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

•  พัฒนาศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้เป็นแหล่งค้าส่งและค้าปลีกของที่ดีที่สุดของอาเซียน ใน10 ปี

 (The Best Whole Sale and Retail Hub of ASEAN) 

•  เติบโตธุรกิจศูนย์การค้าทั้งค้าส่งและค้าปลีก อย่างน้อย 3 แห่ง ใน 5 ปี

•  ขยายธุรกิจโรงแรม อย่างน้อย 3 แห่งใน 5 ปี

•  เพิ่มธุรกิจอาคารสำานักงานอย่างน้อย 1 แห่ง ใน 5 ปี

พันธกิจ

เป้าหมาย
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

    

ฯทัษิรบงอขมวรนิงเรากงาทะนาฐงดสแบงปุรส

    4,058 4,374 4,107 9,547 9,822

  มวรนิส้ีนห   2,929 2,155 1,471 1,344 1,356

    1,129 2,219 2,636 8,203 8,466

 572 1,947 2,100 2,800 2,800

59%

20%

13%

8% 1,863

2559

59%

19%

13%

9% 1,768

2558

กปุรส ํา ฯทัษิรบงอขมวรจ็รสเด็บเนุทดาขรไ

   

    968 1,115 1,391 1,623 1,718

    1,015 1,169 1,445 1,768 1,863

  ํา นางนินเ   514 533 555 631 650

  กําไรจากการดํา นางนินเ   454 582 836 992 1,068

  กํา   166 250 438 630 704

2555 2556 2557 2558 2559

+95
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63%
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16%

4% 1,445

2557
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45%

26%

24%

5%
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43%

25%

4%

28%

1,015

2555

  การตัอ ํา   46.9% 52.2% 60.1% 61.1% 62.2%

  การตัอ ํา ิธทุสรไ   16.4% 21.4% 30.4% 35.6% 37.8%

    4.0% 5.9% 10.3% 9.2% 7.2%

    18.6% 14.7% 18.0% 11.6% 8.4%

    2.60 0.97 0.56 0.16 0.16

มรแงรโจิกรุธ ดอเะลแราหาอยาขจิกรุธ
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49 50
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693

789
837

+48
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+27
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+1
+2% YoY

กํา
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“ นาธิณปชาระรพนาสบืส ”



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2559 นบัเป็นปีแห่งความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ส�าหรบัพสกนกิรชาวไทย 
เมือ่ได้รบัทราบถงึการเสดจ็สวรรคต ของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในนาม
ของประธานกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
และพนักงานทุกคน ขอน้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอน้อมน�าพระบรมราโชวาท
และพระราชด�ารัสต่างๆ ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
บริษัท อย่างไรก็ตาม ในเหตุการณ์การสูญเสียครั้งย่ิงใหญ่น้ี ยังมี
เหตกุารณ์ทีย่งัน�าความปลืม้ปิตมิายงัเหล่าพสกนกิรชาวไทย เมือ่สมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่  
1 ธันวาคม 2559

ขณะทีใ่นปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศก�าลงัฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปประมาณร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่าย 
และการลงทนุของภาครัฐท่ีขยายตวัสงูและแรงขบัเคลือ่นของมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั ประกอบกับสถานการณ์ท่องเทีย่วระหว่าง
ประเทศของไทยในปีนี้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมา 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 32.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.9  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ ่านมา ซึ่งเป ็นผลจากการเติบโตของ 
นักท่องเที่ยวเกือบทุกกลุ่ม 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทมีอัตราเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยบริษัทมีรายได้รวมและก�าไรสุทธิจ�านวน 1,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จ�านวน 95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และ 704 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจ�านวน 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนตามล�าดับ จากผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจพื้นที่ให้เช่า  
ธุรกิจโรงแรม และการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร โดยยึด
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ ทั้งน้ี บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวที่จะขยาย 
ธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ครบวงจร 

ส�าหรับโครงการในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทมี
โครงการที่อยู ่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ในแผนงานที่จะพัฒนา 4 
โครงการ คือ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โรงแรมที่เกาะสมุย 
โครงการอาคารส�านักงานให้เช่าและโรงแรมที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ 
มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทสามารถมีรายได ้
ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
ขอขอบพระคณุท่านผู้ถอืหุน้ ลูกค้า สถาบนัการเงนิ คู่ค้า รวมถงึพันธมติร
ทางธุรกิจทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดี 
เสมอมา ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน  
ที่มุ่งมั่น และทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้บริษัทมีความม่ันคงและเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานประจำาปี 25592122
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“ า ณุคิธาณุรกาหมะรพกึล ”



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ จ�ากัด 
(มหาชน) และพนกังานทกุคน ขอน้อมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มหิตลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรีนฤบดนิทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จากการเสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งบริษัท
ได้จัดพิธีน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บรเิวณด้านหน้า
ศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โซน 3 ในเดือนพฤศจิกายน 
2559 พร้อมทัง้เปิดจดุลงนามให้พนกังานและลกูค้าร่วมลงนามไว้อาลยั

ในปี 2559 ศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ของบริษัทได้เปิดด�าเนินการมากว่า 11 ปี โดยบริษัทมีอัตราผู้เช่าพื้นที่
อยู ่ ท่ีร ้อยละ 98 ซ่ึงบริษัทยังสามารถปรับค่าเช่าพื้นที่ขึ้นได้ตาม
ความเหมาะสม เนื่องจาก บริษัทให้ความส�าคัญกับการท�ากิจกรรม
ทางการตลาด เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม เช่น  
การจดัฝึกอบรมให้ความรูเ้พิม่เตมิแก่ผูป้ระกอบการร้านค้าภายในศนูย์ฯ 
การสร้างโอกาสทางธรุกจิโดยจดัให้พบกบัผูค้้าส่งต่างประเทศ กจิกรรม
เพื่อส่งเสริมการขายต่างๆ เป็นต้น 

ส�าหรับธุรกิจโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้า บริษัทมี
อตัราการเข้าพกัของลกูค้ามากถงึร้อยละ 87 พร้อมกับอตัราค่าห้องพกั
ท่ีมกีารปรบัเพิม่ข้ึนร้อยละ 5 เมือ่เปรยีบเทยีบกับปีก่อน ซ่ึงเป็นอกีปัจจยั
หนึง่ ทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุการเตบิโตของรายได้ของบริษทั นอกจากน้ี 
ธุรกิจศูนย์อาหารก็มีการเติบโตของรายได้สูงขึ้นเช่นเดียวกัน แม้ว่า
บรษิทัจะได้มกีารยกเลกิสญัญาแฟรนไชส์ธรุกิจอาหารในปลายปี 2558

ส�าหรบัโครงการ เดอะ มาร์เก็ต ได้มีการด�าเนินการก่อสร้างโครงสร้างย่อย 
(Sub-structure) แล้วเสร็จเม่ือส้ินปี และจะด�าเนินการก่อสร้าง
โครงสร้างหลัก (Super-structure) ในช่วงต้นปี 2560 โดยบรษัิทคาดว่า
จะสามารถเปิดด�าเนินการได้ในปลายปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทได้มี 
การด�าเนินการในการออกแบบเพื่อยื่นขอรับการอนุมัติการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ
คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ รวมท้ังสามารถเปิดให้บริการ 
ในช่วงปี 2562 ส่วนทางเดินลอยฟ้าโครงการ แบงคอก สกายไลน์  
คาดว่าจะแล้วเสรจ็ทัง้หมดและสามารถเปิดใช้ในปลายไตรมาสแรกของ
ปี 2560 

ทั้งน้ี บริษัทยังคงทุ่มเทสรรพก�าลังและทรัพยากรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจให้ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง บริษัทได้ใช้ความพยายาม
ที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างรายได้ให้มั่นคง
ต่อเนือ่ง ควบคูก่บัการพฒันาศกัยภาพโครงการในปัจจบุนัและในอนาคต 
เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเต็มที่

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
สถาบันการเงนิ คูค้่า รวมถึงพันธมิตรทางธรุกิจทกุท่าน ทีใ่ห้การสนบัสนนุ
บริษัทด้วยดีเสมอมา และรวมถึงคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร  
และพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งม่ัน และทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท 

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการบริหาร

รายงานประจำาปี 25592324
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย การเงนิ และการบริหารจดัการ และมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตาม
ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวทาง และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) โดยมีรายชื่อปรากฎ ดังนี้

 1. ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. พล.ต.อ. บญุเพญ็  บ�าเพ็ญบุญ
  กรรมการตรวจสอบ      
 3. นายสมชัย  บุญน�าศิริ  
  กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได ้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการ
บริษัทก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากการ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้ง
ผู ้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และ
ผูมี้ส่วนได้เสยีทกุราย โดยในปี 2559 การปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลท่ีส�าคัญของงบการเงิน 
 รายไตรมาส และประจ�าปี 2559 ของบรษิทั รวมถงึรายการระหว่างกัน  
 รายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ผ่านการสอบทาน  
 และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการ  
 จ�านวน 1 ครัง้ เพือ่ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลท่ีมีความ 
 ส�าคัญในการจัดท�างบการเงนิ และขอบเขตแนวทาง และแผนการ 

 สอบบัญชีประจ�าปีของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมี 
 ความเห็นว่า กระบวนการจัดท�ารายงานทางบัญช ีและการเงนิของ 
 บริษทั มรีะบบควบคมุภายในทีด่เีพียงพอทีท่�าให้ม่ันใจได้ว่า รายงาน 
 ทางการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท 
 อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานบัญชีที ่
 กฎหมายก�าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง 
 เพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน   

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสทิธผิล และความเพยีงพอ 
 ของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ 
 ภายในประจ�าปี 2559 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานทุกไตรมาส  
 และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติ 
 ด้านการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring  
 Organizations of the Treadway Commission) และแนวทาง 
 ของ ก.ล.ต. โดยจากการสอบทานดงักล่าว ไม่พบจุดอ่อนหรอืข้อบกพร่อง 
 ท่ีเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ 
 รายงานไว้ จึงเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม  
 รวมถึงมีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ มีระบบการรับ 
 แจ้งเบาะแส และมีการพิจารณาอย่างอิสระ โดยให้ความคุ้มครอง 
 แก่ผู้ให้ข้อมลู เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะไม่ได้รบัความเดอืดร้อนและให้ความ 
 เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา

3. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
 กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ รวมทัง้กฎหมายอืน่ๆ  
 ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทม ี
 การด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ อย่างปกติสมเหตุสมผล 

 อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏบิตัหิน้าที ่
 โดยการประเมินตนเอง และการประเมินในมุมมองของคณะ 
 กรรมการบริษัทซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบรหิารความเสี่ยง  
 แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง อันเกิดจาก 
 ภาวะภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให ้
 ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดแูลงานตรวจสอบภายใน เพือ่ให้ 
 ม่ันใจว่าการด�าเนนิงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให ้
 ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการ 
 ตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัต ิ
 แผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี 2560 ทีจั่ดท�าขึน้ตามความเสีย่ง 
 ที่มีสาระส�าคัญของบริษัท   

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ระบบการตรวจสอบภายใน 
 ของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และเป็นไปอย่างอิสระ   
 รวมท้ังผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตาม 
 เป้าหมายทีว่างไว้

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทน 

 ของผู้สอบบัญช ี  
 โดยได้ประเมินจากคณุภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2559 ทกัษะ 
 ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็น 
 อสิระของผู้สอบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเหน็ชอบ 
 ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม 
 ผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อี วาย จ�ากัด  
 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 ท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก 
 คณะกรรมการบรษิทั โดยใช้ความรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั 
 รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
 รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้  
 สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประกอบกับ 
 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท ม ี
 จริยธรรม และความมุ่งม่ันในการปฏิบัตหิน้าทีเ่พ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 
 ของบรษิทั ให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงานภายใต้ระบบการก�ากบั 
 ดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้มรีะบบการบรหิารความเส่ียง และระบบการ 
 ควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

รายงานประจำาปี 255925



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
นายสมชัย บุญน�าศิริ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร 
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมกีารประชมุ
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้งและปี 2560 มีการประชุมส�าหรับครั้งที่ 1/2560 ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ส�าคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงาน  
 เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัทรวมทั้ง 
 เป็นการรักษา และเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และงานของ 
 พนกังาน นอกจากนี ้ยังเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบั 
 ตลาดแรงงานภายนอก และเพ่ิมโอกาสในการรับหรือคัดเลือก 
 พนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับบริษัท  

2. พิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกฎบัตร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 
 ประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
 สามารถเสนอชื่อคณะกรรมการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง 
 ไม่มีผู ้ถือหุ ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อเข้ารับการ 
 พิจารณา ดังน้ัน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ กลบัเข้า 
 มาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก 
 กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัต ิ
 เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

4. พิจารณาเหน็ชอบการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560  
 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า 
 ปี 2560 พิจารณาอนุมัติ โดยก�าหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม 
 แก่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ 
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ 
 พิจารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาแล้วเหน็ว่ายังเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 
 สอดคล้องกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 แต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนใน 
 อุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชัย บุญน�าศิริ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

“…การจะท�างานให้มีประสิทธิผลและให้ด�าเนินไปโดยราบรื่นนั้น 
จ�าเป็นอย่างยิ่งจะต้องท�าด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง   ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน   ส�าคัญที่สุด   ต้องเข้าใจความหมายของค�าว่า 
“ความรับผิดชอบ”   ให้ถูกต้อง...”  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙

ประสิทธิภาพของคน
อยู่ที่ความรับผิดชอบ 
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ประสิทธิภาพของคน
อยู่ที่ความรับผิดชอบ 

ารจะ ำางาน ประ ะ ำา นน ป ยรา รนนน 
จำา ปน ยางยงจะ ง ำา ย า ร ยาง ง   น จจรง 

นจ ประ ง จรง งงาน   ำา    ง า จ า าย ง ำา า 
า ร    ง   

ระ ร รา า ง ระ า จ ระปร น ร า ย  ร นา ร 
น ระรา านปร า ร ำา รจ าร า ง า ยา ย ร า ร

 ประ า ยา ย ร า ร
น ร   ร า  



คณะกรรมการบริษัท

1 2 3

7 8 9

2.  นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

 รองประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการบริหาร
 และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
 ผูกพันกับบริษัท

1.  นายพลากร สุวรรณรัฐ

 ประธานกรรมการ
 และกรรมการอิสระ

7.  นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

 กรรมการ กรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
ผูกพันกับบริษัท

8.  นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
 และกรรมการผู้มีอ�านาจ 

ลงนามผูกพันกับบริษัท

9.  ดร. ชฎารัตน์ อนันตกูล

 กรรมการ

3.  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

 กรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
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4.  นายสมชัย บุญน�าศิริ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
 และกรรมการตรวจสอบ

5.  พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บ�าเพ็ญบุญ

 กรรมการอิสระ
 และกรรมการตรวจสอบ

6.   นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

 กรรมการ กรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันกับบริษัท

10.  นายชาญชัย พันธุ์โสภา
 กรรมการ กรรมการบริหาร
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่

11.  นายสมชาย วรุณพนัธลุกัษณ์ 

 กรรมการคณะกรรมการบริหาร
 และรองกรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำาปี 255929



นายพลากร สุวรรณรัฐ      
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

การต่อวาระตำาแหน่งกรรมการ 
• ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559 

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

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),  
 Director Certification Program (DCP), The Role of Chairman  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ   จ�านวน - หุ้น  
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน - หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
   บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
• ตั้งแต่ ปี 2550 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
   บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท) 
• ตั้งแต่ ปี 2544 องคมนตรี 
• ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ  บริษัท เลส์ทรัวส์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ปี 2523 กรรมการ บริษัท ลัคกี้โคลบเวอ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งอ่ืนในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2556 - 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
   บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

การต่อวาระตำาแหน่งกรรมการ 
• ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ        จ�านวน  774,622,500 หุ้น (ร้อยละ 27.67) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  จ�านวน  491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55) 
• รวม       จ�านวน  1,266,049,300 หุ้น (ร้อยละ 45.22)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
• เป็นคู่สมรสของ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิ.ย.  2557  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
      บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (อาชีพหลัก) 
• ตั้งแต่  ม.ค.  2557  กรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน) 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6 บริษัท) 
• ตั้งแต่ เม.ย.  2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ เม.ย.  2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ก.พ. 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ธ.ค.  2534 กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ส.ค.  2533 กรรมการ บริษัท นครชัยศรี ริเวอร์ไซด์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ เม.ย.  2533 กรรมการ บริษัท ล�าธารแลนด์ จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  
• เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัม จ�านวน 3 บริษัท 
 ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2556 - 2557   รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
      บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด 
• ปี 2553 - 2556   กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2553 - 2556   กรรมการ บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด* 
• ปี 2550 - 2556   กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556   กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556   กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556   กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2548 - 2556   กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด* 
• ปี 2547 - 2556   กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จ�ากัด* 
• ปี 2545 - 2556   กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที.  แมเนจเมนท์ จ�ากัด*

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

อายุ 68 ปี อายุ 66 ปี

* ทั้ง 9 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด เมื่อ พ.ศ. 2556
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นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ      
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

นายสมชัย บุญน�าศิริ      
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ     จ�านวน - หุ้น  
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน - หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
• ตั้งแต่ ธ.ค. 2548 กรรมการอิสระ  
   บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งอ่ืนในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester 
 ประเทศอังกฤษ 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ 
• Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies,  
 The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ 
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9  
 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ      จ�านวน  - หุ้น  
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน  - หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท) 
• ตั้งแต่ ธ.ค. 2558  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
     ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2557  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
• ตั้งแต่ พ.ค. 2553  กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ ก.ย. 2557 กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ  
• ปี 2558   กรรมการ  บริษัท นครหลวง ลีสซ่ิง-แฟ็กเตอริง จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2556 - 2558  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2538 - 2558  กรรมการ  บจ. สยาม แอลลายด์ โฮลด้ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์  
• ปี 2538  - 2558  ประธานกรรมการ  บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอร์น จ�ากัด 
• ปี 2556 - 2557   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด 
• ปี 2550 - 2557  กรรมการผู้จัดการ  บลจ. กองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

อายุ 70 ปี อายุ 62 ปี

รายงานประจำาปี 255931



พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บ�าเพ็ญบุญ      
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส      
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ      จ�านวน  - หุ้น  
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน - หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน (4 บรษิทั) 
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
• ต้ังแต่ ก.พ. 2551 กรรมการ  บรษัิท เอเชยี กรนี เอนเนอจี จ�ากดั (มหาชน) 
• ต้ังแต่ มี.ค. 2547 กรรมการ  บริษทั น�า้ตาลขอนแก่น จ�ากดั (มหาชน) 
• ต้ังแต่ มิ.ย. 2538 กรรมการ  บริษทั ก่อสร้างสหพนัธุ ์จ�ากดั (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท) 
• ตั้งแต่ ม.ค. 2557 กรรมการ  บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 
• ตั้งแต่ มี.ค. 2553 กรรมการ  บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จ�ากัด 
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2550 กรรมการ  บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งอืน่ในกลุม่บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ จำากดั (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

การต่อวาระตำาแหน่งกรรมการ 
• ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ      จ�านวน 92,000,000 หุ้น  (ร้อยละ 3.29) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน         - หุ้น  (ร้อยละ - )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร 
    และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
    บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)   
• ตั้งแต่ ม.ค. 2537 ประธานกรรมการ      
    บริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท) 
• ตั้งแต่ เม.ย. 2551 กรรมการ  บริษัท แพลทินัม สแควร์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ เม.ย. 2551 กรรมการ  บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ก.พ. 2545 กรรมการ  บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  
• เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัม 
 จ�านวน 4 บริษัท ซึ่งอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร    
    บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด 
• ปี 2553 - 2556 กรรมการ  บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2553 - 2556 กรรมการ  บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด* 
• ปี 2550 - 2556 กรรมการ  บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟช่ันมอลล์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ  บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ  บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 -  2556  กรรมการ  บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2548 - 2556 กรรมการ  บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด* 
• ปี 2547 - 2556 กรรมการ  บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จ�ากัด* 
• ปี 2545 - 2556 กรรมการ  บริษัท เอส.พี.ที.  แมเนจเมนท์ จ�ากัด

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

อายุ 71 ปี อายุ 74 ปี

* ทั้ง 9 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด เมื่อ พ.ศ. 2556
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นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส      
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล      
กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร     
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

การต่อวาระตำาแหน่งกรรมการ 
• ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 วันที่ 28 เม.ย. 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology,  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ      จ�านวน           - หุ้น (ร้อยละ - )      
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน 108,459,300 หุ้น (ร้อยละ 3.87) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร   
    บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท) 
• ตั้งแต่ เม.ย. 2551 กรรมการ   บริษัท แพลทินัม สแควร์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ เม.ย. 2551 กรรมการ  บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จ�ากัด 
• ตั้งแต่ 2548   กรรมการ  บริษัท มาบุญครอง 2012 จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ก.พ. 2545 กรรมการ   บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ก.พ. 2534 กรรมการ  บจ. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน  
        (อาชีพหลัก)

การดำารงตำาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
• เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจ�านวน  
 4 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2548 - 2558 กรรมการ  บริษัท มาบุญครอง 2012 จ�ากัด 
• ปี 2545 - 2558 กรรมการ บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ จ�ากัด 
• ปี 2556 - 2557  กรรมการและกรรมการบริหาร 
       บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด 
• ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด* 
• ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด* 
• ปี 2547 -  2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จ�ากัด*

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

การต่อวาระตำาแหน่งกรรมการ 
• ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 วันที่ 26 เม.ย. 2559 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ      จ�านวน   491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   จ�านวน   774,622,500 หุ้น (ร้อยละ 27.67)  
• รวม      จ�านวน 1,266,049,300 หุ้น (ร้อยละ 45.22)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
• เป็นคู่สมรสของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2557  กรรมการ กรรมการบริหาร  
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท) 
• ตั้งแต่ เม.ย. 2551  กรรมการ  บริษัท แพลทินัม สแควร์ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ เม.ย. 2551  กรรมการ  บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
• เป็นกรรมการในบริษัทย่อยจ�านวน 3 บริษัท 
 ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ  
• ปี 2556 - 2557  กรรมการ และกรรมการบริหาร  
        บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด 
• ปี 2553 - 2556  กรรมการ  บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2553 - 2556  กรรมการ  บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด* 
• ปี 2550 - 2556  กรรมการ  บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556  กรรมการ  บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556  กรรมการ  บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด* 
• ปี 2549 - 2556  กรรมการ  บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ากัด* 
• ปี 2548 - 2556  กรรมการ  บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด* 
• ปี 2547 - 2556  กรรมการ  บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จ�ากัด* 
•  ปี 2545 - 2556  กรรมการ   บริษัท เอส.พี.ที.  แมเนจเมนท์ จ�ากัด*

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

อายุ 62 ปีอายุ 59 ปี

* ทั้ง 9 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด เมื่อ พ.ศ. 2556

รายงานประจำาปี 255933



ดร. ชฎารัตน์ อนันตกูล      
กรรมการ

นายชาญชัย พันธุ์โสภา    
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 23 มิ.ย. 2557  

การต่อวาระตำาแหน่งกรรมการ
• ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 วันที่ 26 เม.ย. 2559 

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

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ       จ�านวน 11,608,600 หุ้น (ร้อยละ 0.41)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน -  หุ้น (ร้อยละ - ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ต้ังแต่ มิ.ย. 2557  กรรมการ   บริษทั เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท) 
• ตั้งแต่ เม.ย. 2541 กรรมการ   บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จ�ากัด  
• ตั้งแต่ ม.ค. 2541 ฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
         (อาชีพหลัก) 
• ตั้งแต่ ธ.ค. 2539 กรรมการ   บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทย จ�ากัด 
• ตั้งแต่ ส.ค. 2532 กรรมการ   บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         นานาชาติ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ เม.ย. 2530 กรรมการ    บริษัท ชฏารัตน์ จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งอืน่ในกลุม่บรษิทั เดอะ แพลทินมั กรุป๊ จำากดั (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2556 - 2557 กรรมการ    บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 31 ส.ค. 2558  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA),  
 University of Southern Colorado, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 
 Director Certification Program (DCP)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Doing Business On The Internet, ปี 2539,  
 University of Los Angeles  
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Branding & Value Proposition Marketing,  
 Strategic Marketing, Customer Value Marketing ปี 2546,   
 Leadership Program ปี 2547, Kellogg, Northwestern University, Chicago

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ    จ�านวน 1,500,000  หุ้น (ร้อยละ 0.054) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน       -      หุ้น (ร้อยละ - ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ต้ังแต่ ส.ค. 2558 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  
• เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของบริษัทจ�านวน 1 บริษัท  
 ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2554 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ (CCO) 
   บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด 
• ปี 2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด 
• ปี 2554  รองกรรมการผู้อ�านวยการและประธานเจ้าหน้าที ่
   การตลาด (CMO) 
   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2554  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน   
   บริษัท เอสทีจีเอ็มเอ็ม จ�ากัด 
• ปี 2554  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน   
   บริษัท เจ เอส แอล แชนแนล จ�ากัด

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

อายุ 58 ปี อายุ 47 ปี
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นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์       
กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
• 21 ส.ค. 2558  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม 
• หลักสูตรการต่อต้านทุจริต รุ่นที่ 12/2557 (IOD) 
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 25/2557 (IOD) 
• CFO (Certification Program) # 6 (Federation of Accounting  
 Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King)

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 
• Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12/2548 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) 
• กรรมการ    จ�านวน -  หุ้น 
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จ�านวน -  หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ ส.ค. 2558 กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ 
   (อาชีพหลัก)  
   บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
• ปี 2558   กรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2555 - 2558 กรรมการ 
   บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด 
• ปี 2555 - 2558 กรรมการลงทุนกองทุนรวม 
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
   ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ ์
• ปี 2553 - 2558 กรรมการบรรษัทภิบาล 
   และเลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาล 
   บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2551 - 2558 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
   บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

อายุ 49 ปี
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เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี 2559

ทางเดินลอยฟ้า
โครงการ แบงคอก สกายไลน์ เฟส 1
เปิดให้บริการชั่วคราว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

โดยเป็นการเชื่อมระหว่างโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

และโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ก.ค.
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โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
ได้ด�าเนนิการลงเสาเขม็ท�าฟุตติง้ งานชัน้ใต้ดนิเสรจ็เรียบร้อย และมีแผนจะเริม่ก่อสร้างท�าโครงสร้างบนดนิ เดอืนมกราคม 2560 
คาดว่าโครงสร้างจะแล้วเสร็จในครึ่งปีหลังของปี 2561

ธ.ค.

โครงการ ตลาดนีออน
แหล่งช้อปปิ้งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่รวมกว่า 10 ไร่ บนถนนเพชรบุรี (บริเวณปากทางเข้าถนนชิดลม) รวบรวมอาหารอร่อย 
สินค้าแฟชั่นกว่า 900 ร้าน พร้อมโซน Food Truck เปิดทั้งคืน และโซน Container ในบรรยากาศสบายๆ เปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงานประจ�าปี 2559 ระดบัประเทศ  
(ปีที่ 4 ติดต่อกัน)

Top 10 Shopping Mall in 2016
People’s Choice Awards Thailand
Voted by Chinese Tourists

Loved by Guests 2016
Award - Excellent

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ก้าวแห่งการพัฒนา

เครื่องยืนยันความส�าเร็จขององค์กร
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สถานประกอบกอบกจิการต้นแบบ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ปี 2559 (ระดับจังหวัด)

โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่
ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
ของสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ

MR. & MS. Tree 2016
Creative of recycle
materials and display. 
The Best from 23 hotels 
in Bangkok.

รางวัลการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็น
ศูนย์ ประจ�าปี 2559 
(Zero Accident Campaign 
2016) ระดับทองแดง จ�านวน
ชั่วโมงการท�างานไม่เกิดอุบัติเหตุ 
1,272,537 ชั่วโมง/การท�างาน

รางวลัมาตรฐานการให้บรกิารแก่
ลูกค้า (BS8477:2016) 
และมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้า (ISO 10002:2016) 

โล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการต้นแบบ
การฝึกอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ระบบปรับอากาศ
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กลยุทธ์การแข่งขัน

ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัจะค�านงึถึงความยัง่ยนื
ควบคูไ่ปกับการเตบิโตพร้อมสงัคมโดยรอบโครงการและผู้ประกอบการ
รายย่อย ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.   กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ 
 
• ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบศูนย์หรือโครงการ  
 ปัจจัยส�าคญัประการหน่ึงท่ีจะท�าให้โครงการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ให้ 
 เช่าประสบความส�าเรจ็ และได้รบัความนยิมจากผูม้าใช้บรกิารศนูย์ 
 คือการตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ รวมทั้งการตอบ 
 สนองต่อพฤตกิรรมของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีม่กีารเปล่ียนแปลงไป  
 ดังนัน้ ก่อนทีจ่ะมีการก�าหนดรปูแบบหรือแนวคิดในการท�าโครงการ  
 บริษัทจะศึกษาและท�าวิจัยตลาด เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของ 
 ผู้บริโภค ความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง รวมถึงรูปแบบ 
 การจับจ่ายใช้สอย แล้วจึงน�าข้อมูลและผลการส�ารวจมาวิเคราะห์ 
 ร่วมกับข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ ่มตัวอย่าง เพ่ือสรุปและก�าหนด 
 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น 
 ไปตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 ในการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของศูนย์หรือโครงการ ท�าให้บริษัท 
 สามารถก�าหนดและออกแบบรูปแบบของโครงการได้อย่างเหมาะสม  
 เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายน้ันๆ ทัง้ในแง่ 
 ของแนวคิดโครงการ การจัดโซนสินค้า ภาพลักษณ์โครงการ และ 
 สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่จะน�ามาให้บริการลูกค้า 
   
 จากผลการวิจยัการตลาดยงัถกูน�ามาใช้ส�าหรบัการพจิารณาจดัส่วน 
 ผสมของประเภทร้านค้า (Merchandising Mix) ให้มีความเหมาะสม 
 และเป็นที่ดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงจะ 
 ท�าให้เกิดการประโยชน์สูงสุดส�าหรับพ้ืนที่เช่าที่มีอยู่จ�ากัด รวมทั้ง  
 ร้านค้าหรือผู้ประกอบการภายในศูนย์สามารถประกอบธุรกิจได ้
 อย่างยั่งยืน

• สร้างมาตรฐานที่ดีในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา 
 อสังหาริมทรัพย์
 บริษัทมีการวางแผนการพัฒนาโครงการไว้อย่างมีระบบ โดยเริ่ม 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  
 ในแง่ผลตอบแทนการลงทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ การ 
 จัดหาที่ดินที่อยู่ในท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้สะดวก  
 พิจารณาว่าจะเข้าลงทุนในทีด่นิโดยการซือ้หรอืการเช่า การคดัเลอืก 
 ผู้ออกแบบและผูร้บัเหมาก่อสร้างโครงการ โดยจะพจิารณาคดัเลอืก 
 จากผู้รับเหมาหลายรายตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีการก�าหนดไว้  
 รวมถึงการควบคมุการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการพฒันโครงการ  
 โดยในระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ รวมทั้ง บริษัทจะ 
 เร่ิมติดต่อและคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเช่า 
 พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตามแนวคิดหลักของศูนย์หรือโครงการ  
 โดยการพิจารณาส่วนผสมของประเภทร้านค้า (Merchandising  
 Mix) และจ�านวนร้านค้าประเภทต่างๆ ตามผลการวิจัยตลาดที่ได ้
 จัดท�าไว้ก่อนหน้า

2.   กลยุทธ์การบริหารอาคารและพื้นที่เช่า

• รู้จักและเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่เป้าหมาย 

 ในการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์ บริษัทจะส�ารวจ ท�าความรู้จักและ 
 ท�าความเข้าใจลักษณะของกลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย ตลอดจนความ 
 ต้องการพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจของผู้เช่า/ผู้ใช้บริการพื้นที่ เพื่อ 
 ตอบสนองความต้องการของผู ้เช่าได้อย่างเหมาะสม ในกรณี 
 โครงการศูนย์แฟชัน่ค้าส่ง เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่ มอลล์ ผู้เช่าพืน้ที ่
 ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าส่งเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น ท�าให้จ�านวนเสื้อผ้า 
 ท่ีร้านค้าจ�าหน่ายในแต่ละวันนั้นมีจ�านวนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น  
 ผู้เช่าอาจมีปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บสินค้า บริษัทจึงจัดเตรียมพื้นท่ี 
 ส่วนหนึง่ส�าหรบัเป็นคลงัเกบ็สนิค้าให้เช่า นอกจากนี ้ผูเ้ช่าส่วนใหญ่ 
 เป็นผู้ประกอบการค้าส่งซึ่งจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม 
 ผู้ค้าปลีก (Retailer) มากกว่าผู้ใช้สินค้าข้ันสุดท้าย (End-user)  
 ดังนั้น บริษัทจึงมีการจัดท�าแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย 
 ของศูนย์ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้ค้าปลีกมากกว่าผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย

การตลาดและการแข่งขัน
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• จัดโซนร้านค้าตามความต้องการของผู้มาซื้อสินค้า/ 

 ใช้บริการภายในศูนย์
 การจัดโซนร้านค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อสินค้า/ใช ้
 บริการภายในศูนย์จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้า 
 ดังกล่าว โดยผู้ซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในของโครงการศูนย์แฟชั่น 
 ค้าส่งเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ส่วนใหญ่เป็นผู ้ค ้าปลีก  
 ดังนั้น บริษัทจึงมีการจัดโซนร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน 
 ให้อยู่บรเิวณเดยีวกัน เพือ่ผูค้้าปลกีสามารถเลอืกซือ้สินค้าท่ีต้องการ 
 ได้อย่างสะดวกและใช้เวลาไม่มากนัก เช่น โซนเสื้อผ้าสตรี โซน 
 เสื้อผ้าบุรุษ โซนเสื้อผ้าเด็ก โซนเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า โซน 
 เครื่องประดับ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทยังมีร้านอาหารและร้าน 
 เคร่ืองดืม่กระจายตามโซนต่างๆ ภายในศนูย์ เพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้า 
 และร้านค้า 

• วิธีการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่เหมาะสม
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดโซนร้านค้า บริษัทในฐานะผู้บริหาร 
 โครงการมีวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ ในกรณีทีม่ ี
 การไม่ต่อสัญญาเช่าผู้เช่ารายเดิม บริษัทจะคัดเลือกผู้เช่ารายใหม่ 
 ท่ีจะมาท�าสัญญาเช่าทดแทนผู้เช่ารายเดิมจะต้องเป็นสินค้าตรง 
 ตามประเภทของโซนสินค้าหรือบริการที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ และ 
 เป็นสินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของกลุม่ผูซ้ือ้สนิค้า/ใช้บรกิารภายในศนูย์ 
 ส�าหรับการเปิดโครงการใหม่ ผูเ้ช่าพ้ืนทีท่ีจ่ะได้รบัการคดัเลอืกจะต้อง 
 เป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าที่มีจุดเด่น และสินค้านั้นๆ เป็นที่ต้องการของ 
 ตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ตลอดจนจ�านวนร้านค้าที่จะได้รับคัดเลือกทั้งหมดต้องมีจ�านวนไม่ 
 เกนิกว่าจ�านวนร้านค้าในแต่ละประเภททีบ่ริษทัได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า

• สร้างชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่เช่า
 ช่ือเสยีงและประสบการณ์ในการบริหารจดัการพืน้ทีเ่ช่าของเจ้าของ 
 ศูนย์ถอืเป็นปัจจยัหนึง่ในการตดัสนิใจของผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีจ่ะเข้ามาเช่า 
 พ้ืนทีใ่นศนูย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า/ผูใ้ช้บรกิารพืน้ทีร่ายเดมิ หรอืผู้เช่า/ 
 ผู้ใช้บริการพ้ืนที่รายใหม่ กล่าวคือ ความพึงพอใจของผู้เช่า/ผู้ใช ้
 บริการพื้นท่ีรายเดิมในการบริหารพ้ืนท่ีเช่าของผู้บริหารศูนย์จะม ี

 ความสัมพันธ์โดยตรงกับการตัดสินใจต่อสัญญาเช่าของผู้เช่า 
 พื้นที่เดิม และหากชื่อเสียงของผู้บริหารศูนย์เป็นที่ยอมรับ ก็จะท�า 
 ให้มีผู ้สนใจเข้ามาเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น ในการสร้างชื่อเสียงในด้าน 
 คุณภาพการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของศูนย์ ผู้บริหารพื้นที่เช่าจะ 
 ต้องจัดโซนร้านค้า (Tenant Zoning) ให้เป็นระเบียบ ก�าหนดส่วน 
 ผสมประเภทร้านค้า (Merchandising Mix) ให้มีความเหมาะสม  
 ควบคุมและดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ ตลอดจน 
 เปิดโอกาสให้ผู้เช่าสามารถร้องเรยีนและแสดงความคดิเหน็ เพือ่น�า 
 ข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการด�าเนินงานของศูนย์ รวมถึงการก�าหนด 
 ราคาค่าเช่า/ค่าบริการให้เหมาะสมกับต�าแหน่งของพื้นที่เช่า 
 
• การบำารุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อย่างสมำ่าเสมอ 
 การปรับปรุงและบ�ารุงรักษาพื้นที่ศูนย์อย่างสม�่าเสมอเป็นหลัก 
 ส�าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารโครงการให้ประสบความส�าเร็จ  
 เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจ�านวนมาก  
 พ้ืนท่ีงานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์จึงจ�าเป็นต้องได้รับการ 
 ตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยใน 
 การใช้งานอย่างต่อเน่ือง บริษัทมีนโยบายที่จะซ่อมแซมพื้นที่งาน 
 ระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์ให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจ 
 เกิดขึ้นกับการด�าเนินงานของศูนย์

• การจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกอย่างครบครัน

 โครงการศูนย์การค้าที่ประสบความส�าเร็จจะต้องมีส่ิงอ�านวย 
 ความสะดวกท่ีครบครัน เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ 
 และผู้ซ้ือสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์ เช่น โครงการศูนย์แฟชัน่ค้าส่ง  
 เดอะ แพลทนัิม แฟชัน่ มอลล์ เป็นศนูย์แฟชัน่ค้าส่งทีผู้่มาใช้บริการ 
 ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าปริมาณมาก ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีลิฟท์ขนาด 
 ใหญ่ สามารถรองรับสินค้าที่จะขนส่งได้และที่จอดรถที่เพียงพอ 
 ต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ ตลอดจนบริการคาร์โก้ เพื่อส่งสินค้าไป 
 ท่ัวประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากผู้มาใช้บริการบางส่วนเป็น 
 ผู้ค้าปลีกในแถบหัวเมือง และบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ รวมถึง 
 จ�าเป็นต้องมีบรกิารทางการเงนิท่ีครบครนั ทัง้ธนาคารพาณชิย์และ 
 บูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การตลาดและการแข่งขัน

รายงานประจำาปี 255941



3. กลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการจ�าหน่าย

 บริษัทจัดแบ่งกลยุทธ์ด้านการตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ กลยุทธ์ 
 การตลาดส�าหรับผู้เช่า และกลยุทธ์การตลาดส�าหรับลูกค้าที่มา 
 ซ้ือสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์ ในด้านกลยุทธ์การตลาดส�าหรับผู ้
 เช่าพืน้ท่ีนัน้ มจีดุประสงค์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์แบบยัง่ยนืกบัผูเ้ช่า 
 พ้ืนที ่ปัจจยัส�าคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กัีบผูเ้ช่า คอื การตดิต่อ 
 ส่ือสารกนัอย่างสม�า่เสมอ และการเปิดโอกาสให้ผู้เช่าพืน้ทีส่ามารถ 
 แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารพื้นที่ซึ่งอาจจะมีบางจุดที่ 
 สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมผู้เช่าพื้นที ่
 ภายในโครงการอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
 เก่ียวกับการด�าเนินงานและบริหารศูนย์ ในกรณีที่เป็นการเปิด 
 โครงการใหม่ บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการติดต่อสื่อสารกับ 
 ผู้เช่าพื้นที่อย่างสม�่าเสมอ โดยหลังจากผู้เช่าท�าสัญญาเช่าพื้นที ่
 ในโครงการทีอ่ยู่ในระหว่างการพัฒนา ผูเ้ช่าจะได้รบัการตดิต่อจาก 
 บริษทัผ่านสือ่ต่างๆ เช่น Newsletter เพือ่รายงานความคบืหน้าของ 
 การพัฒนาและก่อสร้างโครงการทุกๆ 2 เดือน 

 ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดส�าหรับลูกค้าที่มาซ้ือสินค้า/ใช้บริการ 
 ภายในศูนย์ บริษัทมีแนวทางในการจัดท�าแผนโฆษณาศูนย์ที่ระบุ 
 ข้อความที่ต้องการสื่อสาร ตัวกลางหรือช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม 
 กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งจะท�าให้เกิดการสื่อสารที่ม ี
 ประสิทธิภาพสงูสดุ และจะช่วยเพิม่จ�านวนผูม้าซือ้สนิค้า/ใช้บรกิาร 
 ภายในศูนย์มากขึ้น 

 บริษัทมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วย 
 กระตุ้นให้เกิดความต้องการซือ้สนิค้าและให้ลกูค้ากลบัมาใช้บรกิาร 
 ที่ศูนย์ซ�า้

สภาพการแข่งขัน

การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายต่างๆ ทั้งขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ในการพฒันาและด�าเนินโครงการอสังหารมิทรพัย์เพือ่การพาณชิย์
เพื่อการค้าส่ง-ค้าปลีกในย่านประตูน�้าและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้
เคียงจะมีการแข่งขันใน 2 รูปแบบใหญ่ คือ

1. การแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่งท่ีดินท่ีมีท�าเลที่ตั้งที่ดี และ 
 มีขนาดทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการพฒันาโครงการ

 ซึ่งการแข่งขันในรูปแบบนี้ ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างสูง เพราะ 
 ท่ีดินที่มีท�าเลที่ดี และมีขนาดใหญ่พอในการพัฒนาโครงการ 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดกลาง  
 และขนาดใหญ่ในย่านประตนู�า้และราชประสงค์และพืน้ทีใ่กล้เคียง 
 เหลืออยู่ไม่มากนัก โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถซื้อที่ดิน 
 หรือชนะการประมลูเพือ่เข้าท�าสญัญาเช่าทีด่นิระยะยาวจากเจ้าของ 
 เดิมแต่ละรายสามารถน�าเสนอข้อเสนอในการซือ้/เช่าทีด่นิและการ 
 พัฒนาโครงการต่อเจ้าของทีด่นิเดมิได้มีอยู่หลายราย และส่วนใหญ่ 
 เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่และ 
 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในหลายรูปแบบ  
 ประกอบกับมีประสบการณ์และความช�านาญในการพัฒนาและ 
 ด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงมีความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า/ 
 ผู้ประกอบการในหลากหลายธรุกจิให้มาเช่า/ใช้บรกิารพืน้ทีภ่ายใน 
 โครงการที่พัฒนาขึ้น
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2.   การแข่งขนัในการจดัหาผูเ้ช่า/ผูป้ระกอบการเช่าพ้ืนท่ี 
 ในโครงการ

 ซ่ึงการแข่งขันในรูปแบบนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงเช่นกัน โดยมีการ 
 แข่งขันทัง้ในรูปของการก�าหนดเงือ่นไขในการให้เช่า/ให้บรกิารและ 
 การเรยีกเกบ็ค่าเช่า/ค่าบริการพ้ืนท่ีในอัตราท่ีจงูใจกว่าเมือ่เทยีบกบั 
 ข้อเสนอของผู้ให้เช่า/ให้บริการพ้ืนที่รายอื่นในบริเวณที่ติดกันหรือ 
 ใกล้เคียงกัน รวมถึงการด�าเนินแผนการตลาดและการส่งเสริมการ 
 จ�าหน่ายประเภทต่างๆ ที่จ�าเป็น เพื่อท�าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมี 
 การรับรูแ้ละช่วยสร้างภาพพจน์ทีด่ใีห้เกดิแก่โครงการ ท้ังน้ี เพ่ือช่วย 
 ดึงดดูให้ผูป้ระกอบการรายต่างๆ ท้ังขนาดเลก็และขนาดใหญ่มาเช่า 
 พ้ืนที่ภายในศูนย์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการพัฒนาและก่อสร้าง 
 โครงการรายต่างๆ จะมีการก�าหนดและใช้แผนการตลาด และส่งเสรมิ 
 การจ�าหน่ายประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือท�าให้ลูกค้าชาวไทย 
 และชาวต่างประเทศสามารถรับรู้และจดจ�าช่ือของศูนย์ได้และมา 
 ซ้ือสนิค้าและ/หรอืใช้บรกิารของผูป้ระกอบการทีเ่ช่า/ใช้บริการพ้ืนที่ 
 ภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินการในลักษณะดังกล่าวก ็
 เป็นการให้ความช่วยเหลอืและการสนบัสนนุในการด�าเนินธรุกจิแก่ 
 ผู้ประกอบการที่เช่า/ใช้บริการพื้นที่ภายในศูนย์ในลักษณะหนึ่ง

 แม้การด�าเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ 
 พาณิชย์เพื่อการค้าส่ง-ค้าปลีกในย่านประตูน�้า ราชประสงค์และ 
 พ้ืนทีใ่กล้เคยีงจะมกีารแข่งขนัหลายรายและค่อนข้างสงู แต่โครงการ 
 ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้ประสบความ 
 ส�าเร็จอย่างสูง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งที่เป็นศูนย์การค้า  
 ห้างสรรพสนิค้า ห้างค้าปลกีในรปูแบบใหม่ (Modern Trade) ศนูย์ 
 ค้าส่ง-ค้าปลีกเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้า 
 แฟชั่น ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยจุดเด่นดังต่อไปนี้

 • สถานที่ตั้งของโครงการอยู่ในย่านธุรกิจที่สำาคัญในใจกลาง  

  กรงุเทพมหานครและเป็นทำาเลท่ีดมีศีกัยภาพในการเตบิโตสูง

  โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ตั้งอยู ่
  บริเวณสี่แยกประตูน�้า ในบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างถนน 
  ราชด�าริและถนนเพชรบุรี โดยบริเวณที่ตั้งของโครงการใน 

  ปัจจุบันเป็นย่านการค้าและท่องเที่ยวที่ส�าคัญในใจกลาง 
  กรุงเทพมหานคร โดยในแต่ละปีจะมีลูกค้าที่เป็นผู้จับจ่ายซื้อ 
  สินค้าทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาจับ 
  จ่ายซื้อสินค้าและ/หรือท่องเทีย่วในโครงการศนูย์แฟชัน่ค้าส่ง  
  เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่ มอลล์ รวมถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพ 
  สนิค้าทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงเป็นจ�านวนมาก โดยการด�าเนนิ 
  ธุรกิจของโครงการรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ 
  ประเภทต่างๆ ในย่านใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์จากนโยบาย 
  ของภาครฐัทีต้่องการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศนูย์กลาง 
  ของธรุกจิแฟชัน่และการท่องเที่ยวที่ส�าคัญของภูมิภาคอาเซียน 

 • อาคารโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น  
  มอลล์ ที่ได้รับการออกแบบให้ดูดีและมีความทันสมัย
  อาคารโครงการศนูย์แฟชัน่ค้าส่ง เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่ มอลล์  
  ได้รบัการปรบัปรงุ รวมถงึตกแต่งท้ังภายในและภายนอกให้ดดู ี
  และมีความทันสมัย เพื่อดึงดูดให้มีผู ้ประกอบการมาเช่า/ 
  ใช้บริการพื้นที่ภายในศูนย์ อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้ง โรงแรม 
  โนโวเทล กรงุเทพ แพลทนิมั ประตูน�า้ ทีต่ัง้อยูบ่นโครงการส่วน 
  ขยายดังกล่าว เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีลูกค้าหรือ 
  นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเข้ามาซ้ือสินค้าและใช้บริการ 
  ประเภทต่างๆ ภายในศูนย์ เนื่องจากมีความสะดวกสบายและ 
  ไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง

 • มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายในการเดินทาง
  โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็น 
  โครงการที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกสบาย เนื่องจากมี 
  ระบบขนส่งมวลชนรองรับ เช่น รถโดยสารประจ�าทาง และ 
  เรือโดยสาร นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส 
  แล้วเดินทางด้วยทางเดินลอยฟ้าโครงการ แบงคอก สกายไลน์  
  เมือ่มกีารก่อสร้างแล้วเสรจ็ในเดอืนมนีาคม 2560 เพือ่เดนิทาง 
  มายังโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  
  และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ซึ่งเพิ่มความสะดวก 
  และรวดเร็วมากขึ้น

การตลาดและการแข่งขัน

รายงานประจำาปี 255943



 • ทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์

  ทมีผูบ้ริหารของบริษทัประกอบด้วยบคุลากรทีม่คีวามรู้ ความสามารถ  
  และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย ์
  และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมานานกว่า 10 ปี โดยที่ผ่านมา 
  ทมีผู ้บริหารของบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาและด�าเนินโครงการ 
  จนประสบความส�าเร็จเป็นอย่างด ีทัง้นี ้ทมีผูบ้รหิารของบรษัิท 
  มีความตั้งใจและความแน่วแน่ที่จะบริหารโครงการดังกล่าวให ้
  ประสบความส�าเร็จและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น 
 ในย่านประตูนำ้าและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง 
 โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็น 
 โครงการศูนย์ค้าส่งแฟชัน่เสือ้ผ้าในย่านประตนู�า้ ซึง่เป็นธรุกจิทีม่ผีูค้้า 
 มากรายกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะกระจุกตัวอยู่ใน 
 ย่านประตูน�า้ ย่านส�าเพ็ง และย่านจตุจักร โดยศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าที ่
 ส�าคญัในย่านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร อปุทานพืน้ทีเ่ช่าเพ่ือค้าส่ง 
 สินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้ามักกระจุกตัวอยู่ในบริเวณย่านการค้า 
 ท่ีกลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีกเสื้อผ้ามีความคุ้นเคย โดย 
 ในอนาคตคาดว่าปริมาณอปุสงค์จะยงัคงอยูใ่นระดบัทีสู่ง เน่ืองจาก 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดจากการจับจ่าย 
 ใช้สอยของประชาชน และการเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยว 
 ต่างประเทศทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศ รวมทัง้นโยบายของรัฐบาล 
 ในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ จากปัจจัยทั้งหมดนี ้
 จะส่งผลให้เกดิอปุทานพืน้ทีเ่ช่าใหม่ ซ่ึงจะถกูรองรับด้วยการเพ่ิมข้ึน 
 ของความต้องการในตลาด
 

4. ภาวะธุรกิจและสภาพการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
 ในย่านประตูนำ้าและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง
 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�า้ ตั้งอยู่บนสี่แยกตัด 
 ระหว่างถนนราชด�าริและถนนเพชรบุรี และสร้างอยู่บนโครงการ 
 ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อยู่ภายใต้การ 
 บริหารงานในเครอื Accor ซึง่เป็นเครอืข่ายด้านการบรหิารโรงแรม 
 ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจโรงแรมม ี
 สภาวะการแข่งขันท่ีมีความรุนแรงส�าหรับโรงแรมในบรเิวณประตูน�า้  
 ราชประสงค์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีโรงแรมระดับ 3 - 5 ดาว อยู ่
 เป็นจ�านวนมาก รวมถึงที่พักประเภทอื่นๆ เปิดให้บริการด้วย ซึ่ง 
 การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�า 
 ก�าไรของผูป้ระกอบการ และเพือ่ทีจ่ะรกัษาระดบัการท�าก�าไรให้ได้  
 ผู้ประกอบการจึงต้องควบคุมและลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม ่
 จ�าเป็นลง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ 
 การด�าเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�า้  
 สามารถแข่งขันกบัธรุกจิโรงแรมอืน่ๆ ในบรเิวณใกล้เคยีงกนัได้อย่าง 
 ไม่เสียเปรียบ บริษัทและเครือ Accor ซ่ึงเป็นผู้บริหารโรงแรมม ี
 นโยบายทีไ่มมุ่่งเนน้การแข่งขนัด้านราคา แตม่นีโยบายที่จะแขง่ขนั 
 ในด้านของคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการควบคุมต้นทุนและ 
 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ เพื่อให้บริษัทได้รับก�าไรในระดับที ่
 เหมาะสมและสามารถเติบโตอย่างยัง่ยนื นอกจากน้ี จดุเด่นทีส่�าคญั 
 อีกประการหนึ่งที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล  
 กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้า สามารถแข่งขนักบัโรงแรมคู่แข่งใน 
 ย่านใกล้เคยีงได้ คอื การทีโ่รงแรมตัง้อยู่บนโครงการศนูย์แฟชัน่ค้าส่ง  
 เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญและ 
 ช่วยดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาพักและใช้บริการ 
 ของโรงแรมมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าพักอาศัยมคีวามสะดวกสบาย 
 ในการเดินจบัจ่ายใช้สอยซ้ือสนิค้าแฟชัน่ภายในศูนย์ รวมทั้งบริษัท 
 ยังสามารถก�าหนดและใช้แผนการตลาดและแผนการส่งเสริม 
 การจ�าหน่ายทีเ่หมาะสมร่วมกนัระหว่างโรงแรมดงักล่าวกบัโครงการ 
 ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์อีกด้วย
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การตลาดและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะเติบโตอัตราร้อยละ 3.2  
เมือ่เทยีบกบัปี 2558 ทีม่กีารเตบิโตร้อยละ 2.8 โดยได้รบัแรงขับเคล่ือน
จากการการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุนของภาครัฐ การท่องเที่ยว
ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องแม้จะได้รับผลจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในภาคใต้และการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ และการที่ภาครัฐออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการจะช่วยสนับสนุนก�าลังซื้อ 
ของครัวเรือนโดยรวมได้พอสมควร ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้า 
ทรงตัว และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.2

ส�าหรบัธรุกจิโรงแรมในกรงุเทพฯ ในไตรมาสที ่3 ปี 2559 มีรายได้เฉล่ีย
ต่อห้อง (Average Daily Rate : ADR) อยู่ที่ 3,200 บาทต่อคืน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้เฉลี่ย
ต่อห้องที่มีทั้งหมด (Revenue Per Available Room : RevPar) อยู่ 
ที่ 2,600 บาทต่อคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน นอกจากนี้ ปัจจุบันมีจ�านวนห้องพักที่มีในกรุงเทพฯทั้งหมด
ประมาณจ�านวน 41,000 ห้อง คาดว่าในปี 2563 จะมห้ีองพกัสร้างเสรจ็
อีกประมาณ 9,300 ห้อง

ด้านค้าส่งมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ทกุหมวด โดยเฉพาะหมวดยอดขายสินค้า
ขัน้กลาง หมวดยอดขายสนิค้าคงทน เช่นการขายส่งเครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน เป็นต้น และในหมวดยอดขายสินค้า
ไม่คงทน เช่น การขายส่งอาหาร และการขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรม
และทางการแพทย์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม เป็นต้น 

ด้านการค้าปลกีมดีชันกีารค้าปลกีปรบัตวัเพิม่ขึน้ในเกอืบทกุหมวด โดย
เฉพาะหมวดยอดขายห้างสรรพสนิค้าและร้านค้าทัว่ไป เช่น ร้านขายปลกี
อาหาร เครือ่งด่ืม หรอืยาสูบ เป็นต้น หมวดสนิค้าไม่คงทน เช่น ร้านขายปลีก
เคร่ืองดื่ม และร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น ในขณะที่หมวด
สินค้าคงทน และหมวดยอดขายรถยนต์ ซ่อมแซมรถยนต์ และน�้ามัน
เชื้อเพลิงปรับตัวลดลง

ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
3.0 - 4.0 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจาก (1) การปรบัตวัดขีึน้อย่างช้าๆ ของ
ภาคการส่งออกซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีข้ึน (2) การขยายตัวเร่งขึ้นของ
การผลิตภาคการเกษตรซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการ
ใช้จ่ายภาคครัวเรือน (3) การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่าง 
ต่อเนือ่ง และ (4) และแรงขบัเคลือ่นจากภาคการท่องเท่ียวยงัมแีนวโน้ม
อยู่ในเกณฑ์ดี

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

        ศูนย์วิจัยของ ซีบีอาร์อี

รายงานประจำาปี 255945



ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง
ปี 2559 และแนวโน้มในอนาคต

กลุ่มศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์

ภาพรวมพื้นที่ค ้าปลีกในกรุงเทพ ณ สิ้น ไตรมาสที่ 3 ปี 2559  
มีพื้นที่รวม 7,199,691 ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 93.1 การ
แข่งขนัธุรกิจศนูย์การค้าในปัจจบัุน ศนูย์การค้าทีม่รีะบบจดัการแบบเก่า
หรือการบริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควรจะมีอัตราการเช่าพื้นที่ลดลง ขณะ
ท่ีผูพ้ฒันาศนูย์การค้ารายใหญ่ในตลาด สามารถรกัษาอัตราการเช่าพืน้ที่
ของศูนย์ให้อยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการ
บริหารจัดการที่ดี 

นอกจากนี ้แนวโน้มการซือ้ขายสนิค้าผ่านอนิเตอร์เนต็ในประเทศไทยมี
อตัราการเตบิโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลงั ท�าให้ผูค้้าปลกีและผูค้้าส่งเพิม่
ช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นควบคู่ไปกับการมีหน้าร้าน 
โดยคาดว่าผูค้้าปลกีและค้าส่งสามารถเตบิโตได้ดหีากมกีารขายสินค้าที่
มีทั้งหน้าร้านและออนไลน์ควบคู่กัน  

ที่มา : ศูนย์วิจัยของ ซีบีอาร์อี

ในปี 2559 ส�าหรับพื้นที่ย่านประตูน�า้และราชประสงค์ไม่มีศูนย์การค้า
หรอืพืน้ทีค้่าปลกีและค้าส่งรายใหม่เข้ามาเปิดให้บรกิารในย่านนี ้ยกเว้น 
ศูนย์การค้าและอาคารส�านักงานเกรดเอ ที่ก�าลังก่อสร้างและจะเปิดให้
บริการในปี 2560 ท�าให้โครงการศนูย์แฟช่ันค้าส่งเดอะ แพลทนิมั แฟชัน่ 
มอลล์ ยงัคงเป็นห้างแฟชัน่ค้าปลกีและค้าส่งทีใ่หญ่ทีส่ดุในย่านบรเิวณนี้
และมีผู้เข้ามาใช้บริการมากถึง 11 ล้านคนต่อปี 
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ประเภทรายได้
ล้านบาท

        2557            2558    2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ(1) 917 63 1,042 59 1,107 59

2 รายได้จากกิจการโรงแรม(2) 250 17 344 19 365 20

3 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม(3) 224 16 237 13 246 13

4 รายได้อื่น(4) 54 4 145 9 145 8

รวมรายได้ 1,445 100 1,768 100 1,863 100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีศูนย์การค้า พื้นที่ให้เช่าในลักษณะตลาดนัด และโรงแรม 
ภายใต้การบรหิารงานทัง้สิน้ 4 โครงการ แบ่งเป็นศูนย์การค้า 2 โครงการ 
และโรงแรม 1 โครงการ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัท
ได้เปิดให้บริการโครงการพื้นที่ให้เช่าลักษณะตลาดนัดกลางคืนเพ่ิม 
1 โครงการ ภายใต้ชื่อ โครงการตลาดนีออน ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรบุรี 
ซอย 23 แขวงถนนเพชรบรุ ีเขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร รวมทัง้ บรษิทั
มีแผนงานในการขยายโครงการศูนย์การค้าเพิ่มจ�านวน 1 โครงการ คือ 
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว
เพิ่มจ�านวน 2 โครงการ ภายในระยะเวลา 2 - 3  ปีข้างหน้า โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้

(1) รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าพ้ืนที ่ รายได้ส่วนแบ่งจากรายได้ร้านค้า รายได้ค่าสาธารณปูโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้  
 ค่าเบีย้ประกนั รายได้ภาษีโรงเรือน และรายได้ค่าที่จอดรถ
(2) รายได้จากกิจการโรงแรมประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรม และรายได้จากบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 กับธุรกิจโรงแรม
(3) รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มเป็นรายได้จากการด�าเนินธุรกิจศูนย์อาหารและรายได้จากการด�าเนินงานร้านอาหารของบริษัท  
 ไม่รวมรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มจากธุรกิจโรงแรม โดยรายได้ในส่วนน้ีอยู่ในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้าต่างๆ โดย 
 บริษัทจะบันทึกรายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการ  
 ร้านค้าเป็นต้นทุนขอธุรกิจศูนย์อาหาร
(4) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าป้ายโฆษณา ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการ 
 ขายหลักทรัพย์ และก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงการที่เปิดด�าเนินการ 
 แล้วจ�านวน 3 แห่ง คอื โครงการศนูย์แฟชัน่ค้าส่ง เดอะ แพลทนิมั  
 แฟช่ัน มอลล์ โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย และโครงการตลาดนอีอน  
 รายได้ธรุกจิศนูย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบริการ  
 รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้ค่าทีจ่อดรถ และ 
 รายได้อื่นที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทมีขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 
 ศูนย์การค้า เริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของท่ีดินที่จะซื้อ 
 มาพฒันาโครงการ การลงทนุซือ้ทีด่นิ การออกแบบโครงการ ศึกษา 

รายงานประจำาปี 255947

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ



 ผลกระทบของโครงการ การคัดเลอืกผูรั้บเหมาก่อสร้าง การควบคมุ 
 และการบริหารโครงการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ และการวางส่วนผสม 
 ของสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งหาผู้เช่าพ้ืนที่หรือลูกค้าเข้า 
 โครงการในช่วงทีอ่ยู่ระหว่างพัฒนาโครงการจนกระทัง่เต็มพืน้ทีเ่ช่า 
 ของโครงการก่อนที่จะเปิดให้บริการศูนย์ 

 โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็น 
 ศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกเสื้อผ้าแฟช่ันขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย  
 ต้ังอยู่บริเวณใจกลางประตูน�้าและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวม 
 แหล่งแฟช่ันค้าส่งครบวงจร ประกอบด้วยร้านค้าส่งมากกว่า 2,600  
 ร้านค้า ภายในโครงการได้มีการจัดโซนสินค้าหรือร้านค้าอย่าง 
 เป็นหมวดหมู่ ทั้งเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง  
 รองเท้า เครือ่งประดบั พร้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกและระบบ 
 สาธารณูปโภคอย่างครบครัน ท�าให้โครงการเป็นที่นิยมกลุ่มผู้เช่า 
 พื้นที่ และกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

 โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย เป็นคอมมนูติีม้อลล์ติดชายหาดแห่งแรก 
 บนเกาะสมุย ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมย้อนยุคผสมผสานระหว่าง 
 ตะวนัออกและตะวนัตก ครบครนัด้วยร้านอาหาร สนิค้าและบรกิาร 
 ตอบทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เดินทางมา 
 พักผ่อน เดินทางมาท่องเที่ยว และลูกค้าที่อาศัยบนเกาะสมุย

 โครงการ ตลาดนีออน มีลักษณะเป็นตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญ ่
 ใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดโครงการ  
 คือ NEON NIGHT ALIVE ทีส่ดุของประสบการณ์ ช้อป ชลิล์ ชมิ แชร์  
 เชค็อิน ใจกลางเมอืงรปูแบบใหม่ และโครงการตกแต่งด้วยสสีนัของ 
 นีออน เพือ่เอาใจคนรุน่ใหม่ทีช่ืน่ชอบการถ่ายรปู และแชร์ประสบการณ์ 
 ภายในโครงการประกอบไปด้วยร้านค้าท่ีเป็นตู้คอนเทนเนอร์ เต็นท์  
 และฟู้ดทรัครวมจ�านวนกว่า 900 ร้านค้า ทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม  
 และสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ โครงการยังมีจุดถ่ายภาพ 
 ต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมอืงยคุดจิทิลั ซึง่มกีลุม่ลกูค้า 
 เป้าหมายเป็นทั้งคนไทยที่ท�างานและกลุ่มผู้พักอาศัยในบริเวณ 
 ใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

2. ธุรกิจโรงแรม

 ในปัจจุบัน บริษัทได้ประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง คือ โรงแรม 
 โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้า ระดับ 4 ดาว ใจกลาง 
 กรุงเทพมหานคร ซึง่ให้บริการด้านห้องพกั ห้องอาหาร ห้องประชมุ  
 และห้องจัดเลี้ยง รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สระว่ายน�า้  
 สปา ฟิตเนส เป็นต้น

 บริษัทมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจโรงแรมด้วยการว่าจ้างผู้บริหาร 
 โรงแรมท่ีมีชือ่เสียง เพ่ือบรหิารโรงแรมของบรษิทัให้ได้ตามมาตรฐาน 
 สากลซ่ึงท�าให้ลูกค้าเกดิความมัน่ใจในบรกิารของโรงแรม ในปัจจบุนั  
 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management  
 Agreement) กับเครือ Accor ซ่ึงเป็นเครือการบริหารโรงแรมใน 
 ระดับนานาชาตท่ีิมีช่ือเสียงรายหน่ึง เพือ่ให้ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการ 
 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้า เป็นเวลานาน 10 ปี  
 นับตั้งแต่โรงแรมดังกล่าวเร่ิมเปิดด�าเนินการเป็นครั้งแรกในเดือน 
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

3. ธุรกิจจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 ในปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจจ�าหน่ายศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม 1 แห่ง  
 ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม  
 แฟชั่น มอลล์ เพื่อจ�าหน่ายอาหารไทยและนานาชาติมีจ�านวน 23  
 ร้านค้า ร้านเครื่องดื่มมีจ�านวน 3 ร้านค้าและร้านค้าขนมหวานอีก 
 จ�านวน 18 ร้านค้า ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมที่นั่งเพื่อรองรับลูกค้าที่มา 
 ใช้บริการมากกว่าจ�านวน 1,000 ที่นั่ง 
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รายละเอียดธุรกิจของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธุรกิจให้เช่า
และบริการ

ปีที่เริ่ม 
ดำาเนินการ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม

บัญชี  
(ล้านบาท)

มูลค่าตาม 
ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)

พื้นที่รวม  
(ตร.ม.)

พื้นที่ให้เช่า  
(ตร.ม.)

อัตราการ 
เช่าพื้นที่  
(ร้อยละ)

ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง 
เดอะ แพลทินัม 
แฟชั่น มอลล์

ธันวาคม 2548 บริษัทและกรรมสิทธิ์ 
ร่วมกับนิติบุคล 

อาคารชุด

1,408 8,478 137,537 22,530 98

เดอะ วอร์ฟ สมุย มกราคม 2558 สัญญาเช่าที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง

- - 18,904 5,303 62

ตลาดนีออน ธันวาคม 2559 สัญญาเช่าที่ดินเปล่า 24 - 17,082 3,550 95

ธุรกิจโรงแรม
ปีที่เริ่ม 

ดำาเนินการ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม

บัญชี  
(ล้านบาท)

มูลค่าตาม 
ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)

จำานวนห้องพัก
อัตราการ 
เข้าพัก  

(ร้อยละ)

โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ แพลทินัม 
ประตูน�้า

พฤศจิกายน 2554 บริษัทเป็นเจ้าของ 706 1,832 283 87

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำาปี 255949



โครงการในปัจจุบัน

• รายละเอียดโครงการ : 
ศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมค้าส่ง
ครบวงจร ภายในโครงการได้รับการออกแบบจัดวางผังภายใต้ความคิด
ของศนูย์ค้าส่งระดบัชาต ิมากด้วยประโยชน์ใช้สอยทีเ่อือ้ต่อความสะดวก 

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

และคล่องตวัในการค้าขายสินค้าประกอบด้วยเส้ือผ้าบุรษุ สตร ีกระเป๋า 
เครือ่งหนังรองเท้า เครือ่งประดบัพร้อมด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคที่ครบครัน
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• รายละเอียดโครงการ :
โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ แพลทนิมั ประตนู�า้ เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ตั้ง
อยู่บนศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึง่เป็นใจกลาง
ศูนย์รวมแฟช่ัน โดยมีห้องพักจ�านวน 283 ห้องที่ โรงแรมโนโวเทลฯ 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้า

สามารถรบัประทานทานอาหารรสเลศิ พบปะเพือ่นฝงู มีสปา สระว่ายน�า้ 
และศูนย์ฟิตเนสเปิดให้บริการ

โครงการในปัจจุบัน

รายงานประจำาปี 255951



• รายละเอียดโครงการ :
ศูนย์จ�าหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่บนช้ัน 6 ของศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ 
แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โดยมีอาหารให้เลือกมากกว่า 100 ชนิด บน

แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์

พื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร และมีที่นั่งรองรับลูกค้ากว่า 1,000 ที่นั่ง 
เพื่อรองรับลูกค้ามาใช้บริการกว่า 6,000,000 คน/ปี
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โครงการในปัจจุบัน

• รายละเอียดโครงการ :
ศนูย์การค้าแห่งใหม่ทีต่ัง้อยูร่มิชายหาดของเกาะสมยุ ด้วยสถาปัตยกรรม
ย้อนยุคผสมผสานกันระหว่างเเนวตะวันตกและตะวันออก ภายใน

โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย

โครงการมสีนิค้าและบรกิารหลากหลาย เหมาะส�าหรับทกุไลฟ์สไตล์ของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

รายงานประจำาปี 255953



• รายละเอียดโครงการ :
แหล่งช้อปปิ้งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่รวมกว่า 10 ไร่ บนถนน
เพชรบุรี (บริเวณปากทางเข้าถนนชิดลม) รวบรวมอาหารอร่อย สินค้า

โครงการตลาดนีออน

แฟช่ันกว่า 900 ร้าน พร้อมโซน Food Truck เปิดทั้งคืน และโซน 
Container ในบรรยากาศสบายๆ
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โครงการในปัจจุบัน

• รายละเอียดโครงการ : 
ทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม เชื่อมต่อ
กับอาคารพลาซ่าและศูนย์การค้าที่ส�าคัญในย่านราชประสงค์มุ่งตรง
มายงัศูนย์การค้า เดอะ มาร์เกต็ แบงคอก และโครงการศนูย์แฟช่ันค้าส่ง 

โครงการ แบงคอก สกายไลน์ เฟส 1

BANGKOK SKYLINE PHASE 1

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ช่วยส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้
แก่ลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ แก่ร้านค้าหรือผู้ประกอบ
การเช่าพื้นที่ในโครงการของบริษัท

รายงานประจำาปี 255955



โครงการในอนาคต

 • รายละเอียดโครงการ :
 โครงการ แบงคอก สกายไลน์ เป็นทางเดินลอยฟ้าที่ เชื่อม 
 ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม เชื่อมต่อกับอาคารพลาซ่า 
 และศูนย์การค้าทีส่�าคัญในย่านราชประสงค์ มุง่ตรงมายงัศนูย์การค้า  
 เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ 
 แพลทินัม แฟชัน่ มอลล์ ซึง่บริษทัคาดว่าโครงการแบงคอก สกายไลน์  
 จะช่วยส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าทีจ่ะมาซือ้สนิค้า 
 หรือใช้บริการต่างๆ แก่ร้านค้าหรือผู ้ประกอบการเช่าพื้นที่ใน 
 โครงการของบริษัท 

• ความคืบหน้าโครงการ : 
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2

•   กำาหนดการเปิดให้บริการ : 
เฟสที่ 1 ทางเชื่อมจากโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม 
แฟชั่น มอลล์ ถึงโครงการใหม่ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก 
เปิดใช้งานเมื่อกรกฎาคม 2559
เฟสที่ 2 ทางเชื่อมจากศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ถึง 
อาคารเกษรพลาซ่า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2560

•   มูลค่าเงินลงทุน :   
ประมาณ 280 ล้านบาท

โครงการ แบงคอก สกายไลน์ เฟส 2

BANGKOK SKYLINE PHASE 2
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โครงการในอนาคต

โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า 
ที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก 

•	 รายละเอียดโครงการ	:  
	 โครงการอาคารส�านักงานให้เช่าตั้งอยู่บนโครงการ	 เดอะ	 มาร์เก็ต	 
	 แบงคอก	 มีลักษณะเป็นการปล่อยพื้นที่ส�านักงานให้เช่าแก่บริษัท 
	 หรือลูกค้า	 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องและช่วย 
	 ส่งเสริมธุรกิจหรือร้านค้าภายในโครงการ	เดอะ	มาร์เก็ต	แบงคอก	 
	 ในช่วงวันท�างาน

•			 ความคืบหน้าโครงการ	: 
	 อยู ่ในระหว่างการวิเคราะห์การลงทุนโครงการ	 เพื่อพิจารณา 
	 ออกแบบโครงการที่เหมาะสม

•	 ก�าหนดก่อสร้าง	: 
	 ภายหลังจากการเปิดให้บริการในส่วนของศูนย์การค้าปลีก 
	 และได้รับการอนุมัติจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

•	 ก�าหนดการเปิดให้บริการ	:	
	 ประมาณครึ่งปีหลังของป	ี2564

•	 มูลค่าเงินลงทุน	:  
	 ประมาณ	1,900	ล้านบาท

 •		รายละเอียดโครงการ	: 
	 โครงการ	 เดอะ	 มาร์เก็ต	 แบงคอก	 เป็นโครงการศูนย์การค้าปลีก 
	 มีลักษณะเป็นตลาดนัดติดแอร	์ และเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ 
	 ที่ครบครันที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
	 ใจกลางเมืองแห่งแรก	 บริเวณย่านราชประสงค์	 มีที่ตั้งอยู่ในท�าเล 
	 ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม	 ที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่าง 
	 สะดวกสบาย	

•	 ความคืบหน้าโครงการ	: 
	 อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

•		 ก�าหนดการเปิดให้บริการ	:	
	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี	2561

•		 มูลค่าเงินลงทุน	:	 	
	 ประมาณ	5,800	ล้านบาท

โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

รายงานประจำาปี 255957



•	 รายละเอียดโครงการ	:		
	 โครงการโรงแรมท่ีตั้งอยู่บนโครงการ	 เดอะ	 มาร์เก็ต	 แบงคอก	 
	 เป็นธุรกิจโรงแรมระดับ	 3	 -	 4	 ดาว	 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 
	 อย่างต่อเนื่อง	 และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน	 และส่งเสริม 
	 ร้านค้าและผู้ประกอบการภายในโครงการ	เดอะ	มาร์เก็ต	แบงคอก	

•	 ความคืบหน้าโครงการ	:	
	 อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์การลงทุนโครงการ	 เพื่อพิจารณา 
	 ออกแบบโครงการที่เหมาะสม

โครงการโรงแรม
ที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

•	 ก�าหนดก่อสร้าง	: 
	 ภายหลังจากการเปิดให้บริการในส่วนของศูนย์การค้าและได้รับ 
	 การอนุมัติจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

•	 ก�าหนดการเปิดให้บริการ	: 
	 ประมาณครึ่งปีหลังของป	ี2564

•		 มูลค่าเงินลงทุน	:	 	
	 ประมาณ	950	ล้านบาท

58



โครงการในอนาคต

•  รายละเอียดโครงการ : 
 เป็นโรงแรมท่ีตัง้อยูบ่นเกาะสมยุ ซึง่ตดิกบัโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ

•  ความคืบหน้าโครงการ : 
 อยู่ในระหว่างการออกแบบ เพื่อย่ืนขอรับการอนุมัติการประเมิน 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะสมุย 2 แห่ง

•  กำาหนดการก่อสร้าง : 
 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2560

•  กำาหนดการเปิดให้บริการ : 
 ปี 2562

•  มูลค่าเงินลงทุน :  
 ประมาณ 900 ล้านบาท

รายงานประจำาปี 255959



1.   รายได้จากการด�าเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมส�าหรับปี 2559 และ 2558 จ�านวน 1,863 ล้านบาท 
และ 1,768 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจ�านวน 95 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ

 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส�าหรับปี 2559 เพิ่มขึ้น 
 จ�านวน 65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
 ปี 2558 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของราคาค่าเช่าพืน้ทีร่ะหว่างปีส�าหรบั 
 พ้ืนท่ีเช่าที่สิ้นสุดสัญญาเช่าของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น  
 มอลล์ และการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีบางส่วนของร้านอาหารที่บริษัท 
 ด�าเนินงานเองเป็นพ้ืนที่เช่า จึงส่งผลท�าให้รายได้จากพ้ืนที่เช่าของ 
 บริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าเหมาพ้ืนท่ี 
 ส่วนกลางและพ้ืนที่ให้บริการป้ายโฆษณาของนิติบุคคลอาคารชุด  
 เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อ 
 บริษัทน�ามาบริหารจัดการปล่อยพื้นที่เช่าและพื้นที่โฆษณาภายใน 
 ศูนย์การค้า ประกอบกับต้นเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้มีการ 
 เปิดพ้ืนที่ให้เช่าส�าหรับโครงการตลาดนัดกลางคืนแห่งใหม่ คือ 
 โครงการตลาดนีออน จึงส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการ 
 เพิ่มขึ้น

ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บรษิทั”) 
ขอรายงานผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 บรษัิทมกี�าไรส�าหรบัปีเพิม่ขึน้จ�านวน 74 ล้านบาท คดิเป็นเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ
2559 2558 ผลแตกต่าง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 1,107 59 1,042 59 65 6

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 365 20 344 19 21 6

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 246 13 237 13 9 4

รายได้อื่น 145 8 145 9 - -

รวมรายได้ 1,863 100 1,768 100 95 5
  

1.2  รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

 บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส�าหรับปี 2559  
 เพ่ิมขึน้จ�านวน 21 ล้านบาท คดิเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เมือ่เปรยีบเทยีบ 
 กับปี 2558 เนือ่งจากในปี 2559 บรษิทัได้ปรบัอตัราค่าห้องพกัเพ่ิมข้ึน  
 ประกอบกับในไตรมาสที ่3 ของปี 2559 บรษิทัมลีกูค้าองค์กรธรุกจิ 
 เข้าพักอาศัยเพ่ิมข้ึนซ่ึงมีอัตราค่าห้องพักอยู่ในระดับราคาที่สูง  
 ขณะที่ ปี 2558 รายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงจากผลกระทบของ 
 เหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม  
 2558 นอกจากนี้ บริษัทได้กระตุ้นการส่งเสริมการขายร่วมกับ 
 บัตรเครดิตจึงส่งผลให้รายได้ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มข้ึน 
 จากการมีลูกค้ามาใช้บริการในห้องอาหารเพิ่มมากขึ้น
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

2.  ต้นทุนรวม

บริษัทมีต้นทุนรวมส�าหรับปี 2559 จ�านวน 650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 19 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.3  รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ของโครงการ เดอะ แพลทนัิม  
 แฟชั่น มอลล์ส�าหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจ�านวน 9 ล้านบาท คิดเป็น 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากในปี 2559  
 บริษทัได้มกีารปรับเปลีย่นร้านอาหารภายในศูนย์อาหารให้สามารถ 
 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายส่งผลให้รายได้ 
 เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทได้ยกเลิกร้านอาหารแฟรนไชส์ที่บริษัท 
 ด�าเนินงานเอง โดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพื้นที่ให้เช่า 
 และบริการซึ่งให้อัตราผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทที่สูงกว่า  
 ส�าหรับยอดรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของปี 2558  
 ที่น�ามาเปรียบเทียบนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณ 
 แยกราชประสงค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2558 ซ่ึงท�าให้นัก 
 ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาใช้บริการภายในศูนย์ 
 อาหารลดลงเป็นระยะเวลาชั่วคราว 

1.4 รายได้อื่น

 รายได้อ่ืนส�าหรบัปี 2559 เท่ากับจ�านวน 145 ล้านบาท ไม่เปลีย่นแปลง 
 เม่ือเปรียบเทยีบกบัปี 2558 ทัง้นี ้รายได้อืน่ของบรษัิทโดยส่วนใหญ่ 
 ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร ก�าไรจากผลต่าง 
 ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของเงิน 
 ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและก�าไรจากการขายหลักทรัพย ์
 เพื่อค้า

 รายได้อื่นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจาก 
 บริษัทมีการปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุน โดยปี 2559 บริษัท 
 น�าเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนที ่
 สูงกว่าดอกเบ้ียเงินฝากประจ�าซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียรับลดลงโดยตลอด  
 ขณะที่ ปี 2558 บริษัทน�าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในเงินฝากประจ�า 
 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรับที่อยู่ในอัตราที่สูง รวมทั้ง ในปี 2559 บริษัท 
 มีจ�านวนเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจากการน�าเงินไปใช้การลงทุน 
 พัฒนาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต และโครงการทางเดินลอยฟ้า  
 บางกอก สกายไลน์ ที่ส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนการลงทุน 
 ที่ลดลง

รายการ
      2559        2558     ผลแตกต่าง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 270 24 253 24 17 7

ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 184 50 190 56 (6) (3)

ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 196 80 188 79 8 4

รวมต้นทุนขาย 650 38 631 39 19 3

ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

รายงานประจำาปี 255961



2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ
 บริษัทมีต้นทุนในการให้เช่าและบริการส�าหรับ ปี 2559 เพิ่มขึ้น 
 จ�านวน 17 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 เปรียบเทยีบกับปี 2558  
 เน่ืองจาก บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มข้ึนจากการ 
 เช่าเหมาพ้ืนทีจ่ากนติบิคุคลอาคารชดุ เดอะ แพลทน่ัิม แฟชัน่ มอลล์  
 ตามสัญญาเช่าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยบริษัทจะจ่ายค่าเช่าซ่ึง 
 ผันแปรตามยอดรายได้ค่าเช่าและบริการท่ีบริษัทได้รับจากลูกค้า  
 และต้นทุนค่าเช่าโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย เพิ่มสูงขึ้นจากบริษัท 
 ได้รับส่วนลดค่าเช่าปีนี้ต�่ากว่าปี 2558 รวมทั้ง บริษัทมีต้นทุน 
 บุคคลากรที่เพ่ิมขึ้นในส่วนงานบริหารอาคารและงานประสานงาน 
 ร้านค้า เพื่อให้สามารถดูแลและให้บริการแก่ร้านค้าภายในศูนย์ได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.2  ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
  บริษัทมีต้นทุนประกอบกิจการโรงแรมส�าหรับปี 2559 ลดลง 
  จ�านวน 6 ล้านบาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 3 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 
  ปี 2558 เน่ืองจากการลดลงของค่านายหน้าที่จ่ายให้แก่ตัวแทน 
  การเดนิทาง (Travel Agency Commission) และต้นทนุบุคคลากร

2.3   ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
  บริษัทมีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มส�าหรับปี 2559 เพิ่มขึ้น 
  จ�านวน 8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบ 
  กับปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางตรงที่ผันแปรตามยอด 
  รายได้จากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่พ่ิมข้ึน

ส�าหรับปี 2559 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับธุรกิจหลักรวมเท่ากับ
ร้อยละ 62 มากกว่าอตัราก�าไรขัน้ต้นในปี 2558 ซึง่มอีตัราขัน้ต้นเท่ากบั
ร้อยละ 61 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
 • ธุรกจิให้เช่าพืน้ทีแ่ละบรกิารมอีตัราก�าไรขัน้ต้นส�าหรบัปี 2559  
  เท่ากับร้อยละ 76 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  
  เนือ่งจากบริษัทมอีตัราการเตบิโตของรายได้จากการให้เช่าและ 
  บรกิาร และต้นทนุในการให้เช่าและบรกิารแตกต่างกันเลก็น้อย 
  ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงส่งผลให้อัตราก�าไร 
  ขั้นต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการไม่เปลี่ยนแปลง
 • ธุรกิจโรงแรมมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี 2559 และ 2558  
  เท่ากับอัตราร้อยละ 50 และ 45 ตามล�าดับ โดยบริษัทมีอัตรา 

  ก�าไรขั้นต้นของปี 2559 สูงกว่าปี 2558 เนื่องจากในปี 2559  
  บริษัทมีอัตราค่าเช่าห้องพักอาศัยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่ม 
  ลกูค้า องค์กรธรุกจิเข้าพกัอาศยัเพิม่มากขึน้ และต้นทนุประกอบ 
  กิจการโรงแรมลดลงจากค่านายหน้าท่ีจ่ายให้แก่ตัวแทนการ 
  เดนิทาง (Travel Agency Commission) และต้นทนุบคุคลากร 
  ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มมีอัตราก�าไรข้ันต้นส�าหรับปี  
  2559 และ 2558 เท่ากับอัตราร้อยละ 20 และ 21 ตามล�าดับ  
  โดยบริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี 2559 ต�่ากว่าปี 2558  
  เน่ืองจากบรษิทัมรีายได้จากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ลดลง 
  จากการไม่ต่อสญัญาธรุกจิร้านอาหารแฟรนไชส์ในปลายปี 2558

รายการ
      2559        2558     ผลแตกต่าง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจให้เช่าและบริการ 837 76 789 76 48 6

ธุรกิจโรงแรม 181 50 154 45 27 18

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 50 20 49 21 1 2

รวมกำาไรขั้นต้น 1,068 62 992 61 76 8

3.   ก�าไรขั้นต้นในปี 2559

บริษทัมีก�าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จ�านวน 76 ล้านบาทคดิเป็นเพิม่ข้ึนร้อยละ 8 เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจากบรษิทัมีการเตบิโตของรายได้ในแต่ละ
ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

4.   ค่าใช้จ่าย

รายการ
2559 2558 ผลแตกต่าง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขาย 57 3 65 4 (8) (12)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 275 15 282 16 (7) (2)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 177 10 160 9 17 11

4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย

 บริษัทมค่ีาใช้จ่ายในการขายส�าหรบัปี 2559 ลดลงจ�านวน 8 ล้านบาท  
 คิดเป็นลดลงร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากใน 
 ปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ  
 เดอะ วอร์ฟ สมยุ ลดลงและค่าโฆษณา และส่งเสรมิการขายทีบ่รษิทั 
 ช�าระให้แก่เจ้าของธรุกจิแฟรนไชส์ร้านอาหารรายหนึง่ลดลงจากการ 
 ยกเลิกสัญญาแฟรนไซส์ในปลายปี 2558 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2559 ลดลงจ�านวน  
 7 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  
 เน่ืองจากบรษิทัมค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบับคุลากรลดลงจ�านวน 8 ล้านบาท  

 และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับส�านักงานอื่นๆ ลดลงจ�านวน 10 ล้านบาท  
 ขณะท่ี บริษัทมีค่าธรรมเนียมการจ้างบริหารธรุกิจโรงแรมซ่ึงผนัแปร 
 ตามยอดรายได้และก�าไรจากการด�าเนินงานของธรุกิจโรงแรมเพิม่ขึน้ 
 จ�านวน 4 ล้านบาท และค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจากการ 
 ตัดจ�าหน่ายโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์ เพิ่มขึ้น 
 จ�านวน 7 ล้านบาท 

4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจ�านวน  
 17 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ข้ึนร้อยละ 11 เม่ือเปรยีบเทยีบกับปี 2558  
 ซ่ึงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ดงักล่าวจะผนัแปรตามผลการด�าเนนิงานของ 
 บริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น

5.   ก�าไรส�าหรับปี

รายการ
       2559           2558      ผลแตกต่าง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 704 38 630 36 74 12

 ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรส�าหรับงวดจ�านวน 704 ล้านบาท  
 เพ่ิมขึ้นจ�านวน 74 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 เมื่อ 
 เปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจ 
 ให้เช่าและบริการ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 เพ่ิมข้ึนจ�านวน 48 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท 
 ตามล�าดับ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจ�านวน  
 15 ล้านบาท ขณะที ่ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้เพ่ิมข้ึนจ�านวน 17 ล้านบาท  
 เหตุผลตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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6.   ฐานะทางการเงิน

รายการ
        31 ธ.ค. 2559           31 ธ.ค. 2558     ผลแตกต่าง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 9,822 100 9,547 100 275 3

หนี้สินรวม 1,356 14 1,344 14 12 1

ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,466 86 8,203 86 263 3

6.1 สินทรัพย์รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจ�านวน  
 275 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี  
 2558 โดยมีสาเหตุดังนี้

 • สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�านวน 351 ล้านบาท เนื่องจาก 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 
 จ�านวน 327 ล้านบาท เพราะว่าในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายช�าระค่า 
 พัฒนาโครงการเก่ียวกบัค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก  
 และโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์ ลูกหนี้การค้า 
 และลกูหนีอ้ืน่ลดลงจ�านวน 28 ล้านบาท จากดอกเบีย้ค้างรับของเงนิ 
 ฝากประจ�าลดลงตามอัตราดอกเบี้ยท่ีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ 
 ปีก่อน ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 4 ล้านบาท
 • สินทรัพย ์ไม ่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 626 ล ้านบาท 
 เน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคา 
 สะสมเพิ่มขึ้นจ�านวน 450 ล้านบาท จากค่าก่อสร้างในการพัฒนา 
 โครงการ เดอะ มาร์เกต็ และโครงการตลาดนอีอน ทีบ่ริษทัได้จ่ายใน 
 ระหว่างปี 2559 เป็นจ�านวน 518 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 เพ่ิมข้ึนจากการก่อสร้างโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์ 
 จ�านวน 147 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
 จ�านวน 29 ล้านบาท

6.2 หนี้สินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นจ�านวน  
 12 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี 2558  
 เน่ืองจาก บริษัทมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี ้
 ค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการทางเดิน 
 ลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์ จ�านวน 57 ล้านบาท เงินมัดจ�าค่าเช่า 
 ระยะส้ันและระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน 14 ล้านบาท เงินประกัน 
 ผลงานเพิม่ขึน้จ�านวน 24 ล้านบาท และหนีส้นิอืน่ๆ เพิม่ขึน้จ�านวน  
 75 ล้านบาทจากค่าเช่าที่ดินโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก  
 ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจ�านวน 55 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการ 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามมาตรฐานการบัญชี ถึงแม้ว่าค่าเช่าดังกล่าว 
 ตามสัญญาเช่าที่ดินจะยังไม่ถึงก�าหนดระยะเวลาที่ต้องช�าระเงิน  
 ขณะที่ บริษัทมีรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาว 
 ลดลงจ�านวน 158 ล้านบาท  

6.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จ�านวน  
 263 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี  
 2558 เน่ืองจากบริษัทมีก�าไรส�าหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31  
 ธันวาคม 2559 จ�านวน 704 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทมีการจ่าย 
 เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 จ�านวน 441  
 ล้านบาท
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทัได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีโดยได้ตระหนกัถงึบทบาทและความส�าคญัของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีมต่ีอการบรหิารงานของบรษัิท จึงไม่เพียงมุ่งม่ัน
ท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความส�าคัญกบั
การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย โดยนโยบายดงักล่าว
จะเน้นถึง สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั การ
ค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
บริษัทจึงได้มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุม
หลักการส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  
    (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย 
ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทันเวลา เพ่ือประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง รวมทั้ง บริษัทไม่ 
กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

 1. การให้ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทที่มีผลต่อการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
  และจ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์  
  โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทาง 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน  
  มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการ 
  ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา  
  สถานที่ และก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ 
  อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ 
  ภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย ์

การก�ากับดูแลกิจการ

  แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
  30 วันก่อนวันประชุม 
 3. ส�าหรบัหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัได้จดัให้มรีายละเอยีด 
  และข้อมลูของแต่ละวาระ พร้อมค�าช้ีแจงเหตผุลประกอบ และ 
  ความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือ 
  เชญิประชมุพร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง เช่น แบบการลงทะเบยีน  
  เอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องแสดงกอ่นเข้าร่วม 
  ประชมุ วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหนังสอืมอบฉนัทะ  
  ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 
  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าว 
  ข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต�่า 
  กว่า 21 วัน
 4. ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  
  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
  หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ 
  มอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
  ผู้ถือหุ้นหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
 5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียง 
  ตามวาระที่ก�าหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ หรือเพิ่ม 
  วาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาส 
  ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงาน 
  ของบริษัท โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อ 
  เสนอแนะต่างๆ ต่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
  ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 6. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม และออก 
  เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น เพื่อตัดสินใจในการ 
  เปลี่ยนแปลงในนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท และในสิทธิของ 
  ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้น
 7. บริษัทได้เปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน 
  ของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Portal  
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ 
  บริษัทในวันท�าการถัดไป ของวันประชุมผู้ถือหุ้น
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   8. การจดบนัทกึรายงานการประชมุ ให้บนัทกึให้ครบถ้วน ถกูต้อง  
  รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็น 
  ที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถ 
  ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบันทึกวดีทิศัน์ภาพ 
  การประชุม เพ่ือเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากน้ี บริษัทได้น�า 
  รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าว 
  ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่ 
  วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
   9. มีสิทธิได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนหุ้น
 10. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายส�าคัญ 
  ของบริษัท และในสิทธิของผู ้ถือหุ ้นที่คณะกรรมการต้อง 
  ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็น 
  ชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 12. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ 
  การจ่ายเงินปันผล
 13. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป ็นวาระการประชุม 
  สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด
 14. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ ง เป ็น 
  กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด
 15. มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการตามที่กฎหมายก�าหนด

หมวดที่ 2 :  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
    (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคล และสถาบนั รวมถงึผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิส�าหรบั
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วม
ประชมุรวม 10 ท่าน จากกรรมทัง้หมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ
อสิระ 4 ท่าน กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 ท่าน และกรรมการทีไ่ม่ได้เป็น

ผู้บริหาร 1 ท่าน รวมทั้ง บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ซ่ึงเป็นตัวแทนอิสระและผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมการประชุมท่ีสมัครใจเป็น
คนกลางในการตรวจนับคะแนน โดยการประชมุดงักล่าวผูถ้อืหุน้ทกุท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ดังนี้
 1. ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เก่ียวกับ 
  บริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
  ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. บริษัทเพิ่มการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ 
  เข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะ 
  ให้บคุคลใดบุคคลหน่ึง หรอืให้มีกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่าน 
  เข้าร่วมประชมุและลงมตแิทนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉันทะตาม 
  แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ซึ่ง 
  บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจ�านวน 3 แบบ
 3. เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และเท่าเทียมกันม ี
  ความเพียงพอของข้อมูลและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อน 
  การประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุม 
  ผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ พร้อม 
  ค�าชี้แจงเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือ 
  เชญิประชมุพร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง เช่น แบบการลงทะเบยีน  
  เอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องแสดงกอ่นเข้าร่วม 
  ประชมุ วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหนังสอืมอบฉนัทะ  
  ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 
  ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 30 วนั และจดัส่งเอกสารดงักล่าวข้างต้น 
  ให้กบัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต�า่กว่า 21 วนั
 4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ  
  อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระ 
  ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 
  มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่  
  ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตาม 
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  สิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด 
  และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและ 
  ถกูต้อง ซึง่แสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทัว่กัน นอกจากน้ีใน 
  วาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัได้มกีารลงคะแนนเสียงเลือก 
  กรรมการเป็นรายบคุคล บรษิทัเสนอให้กรรมการอสิระอย่างน้อย 
  จ�านวน 1 ท่าน สามารถเป็นผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม ่
  สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง โดยระบุรายละเอียด 
  ของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
 5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้น 
  จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
 6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทมีนโยบาย ดังนี้
  - ไม่น�าความลบัหรอืเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั เพือ่น�าไปใช้เพือ่ 
   ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นหรือน�าความเสียหาย 
   มาสูบ่รษิทั ยกเว้น เป็นข้อมลูทีส่ือ่สารกนัในการด�าเนนิงาน 
   ปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
  - กรรมการและผู ้บริหาร จะต้องรายงานการถือครอง 
   หลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับด�ารงต�าแหน่งของบริษัท 
   เป็นครั้งแรกในแบบ 59 - 1 โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30  
   วันท�าการนับจากวันที่ด�ารงต�าแหน่ง และรายงานการ 
   เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เม่ือมี 
   การซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทใน 
   ตามแบบ 59 - 2 ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการ 
   เปลี่ยนแปลง และมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการ 
   และผู ้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
   การซื้อขายหุ ้น อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการ 
   ซื้อขาย
  - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการท�า 
   รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน โดยบริษทัปฏบัิตแิละเปิดเผยการท�า 
   รายการเกีย่วโยงกันทกุรายการอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนด 
   ของทางการ และท�ารายการ โดยยดึหลกัเปรียบเสมือนการ 
   ท�ารายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้ง 
   ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  - บริษัทมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหาร 
   ของบริษัท เกี่ยวกับการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง  
   1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี และไม ่
   ใช้ข้อมลูภายในทีต่นได้ล่วงรูม้า เพือ่ประโยชน์ในการซ้ือขาย 
   หลักทรัพย์ของบริษัท

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
    (Roles of Stakeholders)

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ 
รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซ่ึงสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ก�าไรให้แก่บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท 
โดยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังน้ี

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทค�านึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าที ่
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงก�าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ 
  ด�าเนนิการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวงั 
  รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย  
  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2. น�าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะการเงนิ  
  ข้อมลูทางการเงนิ การบญัช ีและรายงานอืน่ๆ โดยสม�า่เสมอและ 
  ครบถ้วนตามความเป็นจริง
 3. แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทกุรายทราบข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกันถงึแนวโน้ม 
  ในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงตั้งอยู่บน 
  พื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผล 
  เพียงพอ
 4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ 
  ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ 
  ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
  ผลประโยชน์กับบริษัท
 5. บริษัทจะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน 
  สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ส�าคัญ 
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการ 
  เพิ่มวาระที่ส�าคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดย 
  ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
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การก�ากับดูแลกิจการ

 6. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเร่ือง 
  ต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคล 
  เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็น 
  และสอบถามค�าถามที่ส�าคัญต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับวาระ 
  การประชุม

กลุ่มพนักงาน

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและเล็งเห็นว่าพนักงานเป็น
ทรัพยากรที่ท�าให้บริษัทสามารถประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังในด้าน
โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดังกล่าว เพื่อให้สามารถเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษทัในอนาคต บริษทัจงึมนีโยบายทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันา
บุคลากรทุกคนของบริษัท รวมท้ัง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค 
เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี มีความ
ปลอดภัย จ่ายค่าผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
ตามต�าแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับ 
  อย่างเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งน�า 
  ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ได้แก่ ดัชนีผู้บริโภค  
  อัตราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เทียบเคียงต�าแหน่งหน้าที่ และ 
  ผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่เสมอ บริษัทมี 
  การวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจนด้วยระบบ 
  ตัวชี้วัด KPIs และคุณลักษณะและพฤติกรรม (Competency)  
  ในการประเมินพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง 
  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน 
 2. บริษัทให้ความส�าคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัท 
  ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน  ดังนี้  
  - เครื่องแบบพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
   เกี่ยวกับการแต่งกายของพนักงาน
  - ประกนัสขุภาพ ซ่ึงคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน 
   และคนไข้นอก
  - ประกันชีวิต และอุบัติเหตุให้กับพนักงานแบบกลุ่ม

  - ห้องพยาบาล และมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจ�า เพ่ือให ้
   ค�าปรึกษาแนะน�า และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  - กระเช้าเย่ียมไข้ เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจแก่พนักงานที่ 
   เจบ็ป่วยนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล และกระเช้าเยีย่ม 
   คลอด เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้สมาชิกใหม ่
   ของครอบครัว 
  - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและสร้าง 
   ความมั่นคงให้กับพนักงาน โดยพนักงานท่ีเป็นสมาชิกจะ 
   จ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 4  ถึง  
   6 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็น 
   รายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 6 ของค่าจ้าง 
   ของพนักงานตามอายุงานของพนักงาน
  - สวัสดิการอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น   
   เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตร 
   พนักงาน เป็นต้น

 3. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการพนักงานชุดต่างๆ เพื่อพัฒนา  
  ปรับปรุง และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี ม ี
  สุขลักษณะและสร้างสุขนิสัยที่ ดี อันจะน�าไปสู ่การเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี 
  ความสุข มีความปลอดภัยในการท�างาน โดยคณะกรรมการ 
  พนักงานจะมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ  
  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน อาทิ คณะกรรมการ 
  ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
  คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการ 
  ป้องกนัยาเสพตดิ เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้บรษิทัได้รบัรางวลัต่างๆ  
  เช่น รางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั รางวลั  
  ZERO Accident รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงาน 
  สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน รางวัลสถานประกอบการ 
  ปลอดยาเสพติด เป็นต้น

  นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตรา 
  การหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน เป็นผลให ้
  ทางบรษิทัได้รบัรางวลั ZERO Accident ตามทีก่ล่าวไว้ข้างต้น

รายงานประจำาปี 255969



 4. บริษทัได้มกีารพัฒนาพนกังานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้พนกังานมี 
  ขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทชั้นน�าอื่นๆ ในธุรกิจ  
  โดยจดัสรรหลกัสตูรฝึกอบรมท้ังภายใน และภายนอกทีท่นัสมยั 
  ส�าหรับพนักงานทุกระดับ มีแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรฝึก 
  อบรมเพือ่พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถ ทีเ่น้นทัง้ขดีความ 
  สามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ขีดความ 
  สามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และขีด 
  ความสามารถตามต�าแหน่งงาน (Functional Competency)  
  ดังนี้
  - หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร (Core  
   Competency Course) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที ่
   เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติ และพฤติกรรมอัน 
   พึงประสงค์ตามที่บริษัทต้องการ คือ S-M-A-R-T ซึ่งเป็น 

   หลักสูตรที่สนับสนุน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
   ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการบรรลุภารกิจขององค์กร
  - หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Managerial  
   Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดข้ึน เพ่ือเพิ่มพูน 
   ความรู ้ และทักษะทางด้านการบริหารจัดการส�าหรับ 
   พนักงานระดับบริหาร เพื่อให้สามารถบริหารงาน  บริหาร 
   ทีมงาน และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional  
   Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดข้ึน เพื่อเพิ่มพูน 
   ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะส�าหรับพนักงานที่ 
   ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตามต�าแหน่งหน้าที่ของ 
   ตนเอง ซึ่งใช้วิธีการพัฒนา โดยการฝึกอบรม (Training)  
   หรือการสอนความรู้ในงานและฝึกปฏิบัติ (OJT)   
  

ในปี 2559 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับขององค์กร 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติ ด้านนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน โดยการจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร ความรู้
ด้านการต่อต้านทจุรติ หรือคอร์รปัชัน่ อกีทัง้ก�าหนดให้มกีารบรรจเุรือ่ง
ดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทอย่างเป็น
รูปธรรม

นอกจากนี ้บรษิทัยงัให้ความส�าคัญกบัหลกัสตูรด้านความปลอดภยัต่างๆ 
เช่น ซ้อมอพยพหนีไฟ ซ้อมดับเพลิง อบรมความปลอดภัยส�าหรับ 
ผู้บริหารและหัวหน้างาน อีกทั้ง บริษัทยังให้ความส�าคัญในการพัฒนา
ด้านจิตใจและอุปนิสัยของพนักงาน โดยได้จัดอบรมธรรมบรรยาย 
และการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เป็นต้น     

หลักสูตรการอบรม จำานวนผู้เข้าอบรม จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อปี

หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร  
(Core Competency Course)

722 คน 14 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial Course)

63 คน 19 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ 
(Functional Course)

132 คน 3 ชั่วโมง

ตารางรายละเอียดการอบรมในปี 2559
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การก�ากับดูแลกิจการ

กลุ่มลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้า จึงได้ก�าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้
 1. บริการลกูค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตอืรือร้น พร้อมให้การ 
  บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแล 
  ผูร้บับริการดจุญาติสนทิ บรกิารด้วยความรวดเรว็ ถูกต้อง และ 
  น่าเชื่อถือ
 2. รักษาความลบัของลกูค้า และไม่น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเอง  
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก ่
  ลกูค้า เพือ่ให้ทราบเกีย่วกบับรกิาร โดยไม่มกีารโฆษณาเกนิความ 
  เป็นจรงิทีเ่ป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผดิเก่ียวกับคุณภาพ หรอืเงือ่นไข 
  ใดๆ ของบริการของบริษัท 
 4. ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกับวธิกีารให้บรกิารของบรษิทั ให้มปีระสทิธภิาพ 
  และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

กลุ่มคู่ค้า

บริษทัได้ยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซือ่สตัย์ และไม่เอารดั 
เอาเปรียบคู่ค้า บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้า
อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
บรษัิท ไม่ขดัต่อกฎหมาย ศลีธรรมจรรยา วฒันธรรม และประเพณอีนัดี 
มีการซื้อสินค้า และมีขั้นตอนการด�าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้  
หลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจา
แก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
 1. ไม่เรียก หรอืรับ หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการค้า 
  กับคู่ค้า
 2. กรณทีี่มีข้อมูลวา่มีการเรียก หรือรับ หรอืการจ่ายผลประโยชน ์
  ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ 
  ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที ่
  ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ี 
  ทราบล่วงหน้า เพือ่ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

กระบวนการในการคดัเลือกคูค้่า บรษัิทมนีโยบายให้คูค้่าเสนอราคาตาม
ความเหมาะสม โดยมีอย่างน้อย 3 บริษัทในการคัดเลือก และบริษัทจะ
คัดเลือกคู่ค้าที่เสนอราคาท่ีเหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติของสินค้า
หรือบริการที่บริษัทต้องการ

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้

บรษิทัได้ยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอธนาคาร สถาบนัการเงนิ และเจ้าหนีร้วม
ถงึเจ้าหนีค้�า้ประกนัด้วยความซ่ือสตัย์ และช�าระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้
จ่ายตรงตามก�าหนดเวลา และบริษทัได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงนิทนุ 
เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากล�าบากในการช�าระหนี้คืนแก่
ธนาคาร สถาบนัการเงนิ และเจ้าหนีร้วมถึงเจ้าหนีค้�า้ประกนั รวมทัง้บรษัิท
ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด 

บริษทัจะรายงานฐานะ และข้อมลูการเงนิของบริษทัแก่ธนาคาร สถาบนั
การเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหน้ีค�้าประกันด้วยความถูกต้องและ
ซ่ือสัตย์สม�่าเสมอ และในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ระบใุนสญัญาเงนิกูย้มืได้ บรษิทัจะจดัท�าหนังสอืชีแ้จง และส่งให้ธนาคาร 
สถาบันการเงินเจ้าหนี ้และเจ้าหนีค้�า้ประกนัเป็นการล่วงหน้า และหารอื
ตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกนัทกุครัง้ ทัง้นีใ้นรอบ 4 ปีท่ีผ่านมาบรษิทัไม่เคย
มีปัญหาในการผิดนัดช�าระหนี้แต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับ
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทจึง
ก�าหนดนโยบายหลักดังนี้
 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธี 
  การที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 3. ไม่ท�าลายชือ่เสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
 4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า 
  อย่างเสรี และเป็นธรรม

รายงานประจำาปี 255971



กลุ่มสังคมและชุมชน
บรษิทัมนีโยบายท่ีจะด�าเนนิธรุกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสังคม 
โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา  
ส่งเสริมและยกระดบัคณุภาพชวีติของสงัคมและชมุชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทั
ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท โดยมีราย
ละเอียดกิจกรรมในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 7) การร่วม 
พัฒนาชุมชนหรือสังคม 

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
โดยมีรายละเอียดไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 6) การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อก�าหนดที่
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์นั้น บริษัทส่งเสริมและปฎิบัติตาม ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน
ทางปัญญา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ทีถ่กูลขิสทิธิเ์ท่านัน้
และในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเป็นการดูแล และรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัท
จึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ ซึ่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
จะถูกน�าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 
ช่องทางการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่  เลขที ่222/1398 ชัน้ 11 อาคาร เดอะ แพลทนัิม แฟชัน่มอลล์  
   ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี
   กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0 2121 9999 ต่อ 55 
อีเมล  ir@theplatinumgroup.co.th

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด และทุจริต 
(Whistleblower Policy) ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครอง และ
ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกในการแจ้ง
ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท�าผิด หรือทุจริตต่อบริษัท ดังนี้
 1. สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็น 
  ลายลักษณ์อักษร 
 2. ผ่านช่องทางอีเมล์ของบริษัท คือ
  internalaudit@theplatinumgroup.co.th  หรือ
 3. ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทก�าหนด 
  ขึ้น หรือ
 4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่ดังนี้
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ที่อยู ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
   เลขที ่222/1398 ชัน้ 11 อาคาร เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่มอลล์  
   ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
   กรุงเทพมหานคร 10400
 5. ในกรณีที่ผู ้ร ้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือต้องระบุราย 
  ละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดง 
  ให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืน 
  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการ 
  ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 

ทั้งนี้ การร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสถือเป็นความลับที่สุดและ 
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง 
และไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะ
ท�าให้บรษิทั สามารถแจ้งผลการด�าเนนิการ หรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิใน
เรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้
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การก�ากับดูแลกิจการ

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บรษิทัก�าหนดผูม้หีน้าทีใ่นการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัด้านต่างๆ ประกอบ
ด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ 
และฝ่ายสือ่สารการตลาดและประชาสมัพนัธ์ โดยมหีน้าทีใ่นการเปิดเผย
ข้อมูลในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที ่และสายงานทีต่นรบัผดิชอบ  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามโปร่งใสและทัว่ถงึ
ในส่วนของการด�าเนินงานของบริษัทตลอดจนข้อมูลส�าคัญท่ีมีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน 
ทางระบบ Set Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 
ส่ือต่างๆ เพือ่ให้ผู้ลงทนุ นักวเิคราะห์ และผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบข้อมลู
อย่างครบถ้วน อีกทั้ง บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
www.theplatinumgroup.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ 
“Investor Relations” เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนโดย
ทั่วไป และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลบริษัท โดยจัดท�าและเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเวบ็ไซต์ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงข้อมลูทีเ่ปิดเผย
บนเวบ็ไซต์ ประกอบด้วย ข้อมลูบรษัิท ข้อมลูทางการเงนิ ข้อมลูส�าหรบั
นักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การก�ากับดูแลกิจการ ข้อมูล
น�าเสนอ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้องข่าว และช่องทาง
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 

การพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ในปี 2559 บริษัทมีกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดับสงู และส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบปะนกัลงทุน 
เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการด�าเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต  
รวมถึงสรุปเหตุการณ์ที่ ส�าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 1. บริษทัได้เข้าร่วมกจิกรรมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  กับกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุน (Opportunity  
  Day with SET) จ�านวน 2 ครั้ง ส�าหรับผลประกอบการใน
  ไตรมาสที่ 1 และ 3  
 2. กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบัน  
  รายไตรมาส ซ่ึงในปี 2559 บรษิทัได้จัดกจิกรรมดงักล่าวจ�านวน  
  4 ครั้ง ส�าหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และ 
  ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 2  และ 3 ของปี 2559

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
    (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และอื่นๆ ที่ 
เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทท่ีตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน เพียงพอ สม�่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงนิ และผลประกอบการทีแ่ท้จรงิของบริษทั รวมทั้ง 
อนาคตของธรุกจิของบริษทั โดยจดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
 • การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  
  ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56 - 1) รายงาน 
  ประจ�าปี (แบบ 56 - 2) งบการเงินของบริษัท รายงาน 
  การวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี การแจ้งมติ 
  คณะกรรมการบริษัท การแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56 - 1)
 • รายงานประจ�าปี (แบบ 56 - 2)
 • เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.theplatinumgroup.co.th

รวมทั้ง ช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ที่ 
เกีย่วข้องอืน่ๆ ได้รบัทราบข้อมลูของบรษิทัได้อย่างทัว่ถงึ และเท่าเทยีมกัน
และจะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัแนวทางทีต่ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
 1. ข้อมูลทางการเงิน นโยบายต่างๆ ของบริษัท และข่าวสารที ่
  ส�าคญัของบรษิทั เช่น ข้อมลูงบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย  
  ข้อมลูเก่ียวกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่และสทิธิในการออกเสียง ข้อมูล 
  เกีย่วกบักรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ กฎบัตร 
  กรรมการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการต่อต้าน 
  ทจุรติ หรือคอร์รัปชัน่ และค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่าย 
  จดัการ (Managment Discussion and Analysis หรอื MD&A)  
  ประจ�าไตรมาส และประจ�าปี ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผล 
  การด�าเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์ และค�าอธิบายถึงสาเหตุ 
  การเปลี่ยนแปลง 
 2. ข้อมูลความเคลื่อนไหว และข่าวกิจกรรมท่ีส�าคัญของบริษัท  
  โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

รายงานประจำาปี 255973



 3. นักลงทุนสถาบันนัดเข้าพบกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และ 
  รองกรรมการผู้จัดการ เพื่อฟังนโยบาย ทิศทางการด�าเนินงาน  
  และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต จ�านวน 17 ครั้ง
 4. บริษัทหลักทรัพย ์ได ้ เชิญกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และ 
  รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อแถลงนโยบายผลการ 
  ด�าเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคตให้แก่  
  นกัวเิคราะห์ เจ้าหน้าท่ีทางการตลาด และนกัลงทนุรายย่อย ซ่ึง 
  มีการเผยแพร่ออกอากาศในทุกสาขาของบริษัทหลักทรัพย์น้ัน  
  จ�านวน 10 ครั้ง
 5. กรรมการผู ้จัดการใหญ่พบนักลงทุนท่ีต่างประเทศ เพื่อ 
  แถลงนโยบาย ผลการด�าเนนิงาน และความคบืหน้าของโครงการ 
  ในอนาคต จ�านวน 4 ครั้ง
 6. การส่ือสารและให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมลเฉลี่ย 
  เดือนละ 3 - 4 ครั้ง

นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู ่  เลขท่ี 222/1398 ชัน้ 11 อาคารเดอะ แพลทนัิม แฟช่ันมอลล์  
   ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
   กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0-2121-9999 ต่อ 55
อีเมล   ir@theplatinumgroup.co.th

หมวดที่ 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
    (Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท การก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผล
ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยปฏบิติัหน้าทีด้่วยความซือ่สัตย์สจุรติ และระมัดระวงั
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และเพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นไปในทิศทาง
ทีก่่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และผู้มีส่วนได้เสยี คณะกรรมการ
บริษัทจะดูแลให้มีการจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย 
ทิศทางการด�าเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี

ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ 
และติดตามให้มีการบริหารงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

การด�าเนนิการทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบของคณะกรรมการของบรษิทั
ที่ส�าคัญ ได้แก่

คณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ความ
สามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ท�าหน้าที่พิจารณาในเรื่อง
ส�าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระใน
การแสดงความเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระต่างๆ เพ่ือก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยบริษัทมีองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย  
  5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ�านวน 
  กรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และ 
  ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมี 
  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
 • ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
 • ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน 
  กรรมการบริษัท
 • การแต่งต้ังกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
  บริษัท และข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้อง 
  มีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องม ี
  ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ 
  บุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ 
  ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

เม่ือบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มี
การเตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นกรรมการ และน�าส่งคู ่มือ
กรรมการบรษิทั และข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องให้กับกรรมการบรษิทัทีเ่ข้า
ใหม่ทุกคนเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และ
จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบภาพรวมของบริษัท
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การก�ากับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
 - มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัท 
  มหาชนจ�ากัด และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัต ิ
  ต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อก�าหนดเกี่ยวกับ 
  คุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
 - มีภาวะผู้น�าวิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการด�าเนิน 
  ธุรกิจของบริษัท
 - กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดง 
  ความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ 
  หน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการ
จดัการบรษิทั และบริษทัย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา 
ผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยสรุปอ�านาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
  ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
  ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตย์สุจรติ
 2. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์  
  กลยทุธ์ทางธรุกิจ ทศิทางของธุรกิจ นโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย  
  แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและ 
  บริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดท�า
 3. ก�ากบัดแูลการบรหิารงาน และผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย 
  ให้ท�าหน้าทีด่งักล่าว เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ 
  บริษัทก�าหนด
 4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้
  เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท
 5. ด�าเนนิการให้บรษิทัและบรษิทัย่อยน�าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสม 
  และมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน 
  และระบบการตรวจสอบภายใน
 6. จัดให้มีการท�างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  
  และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพ่ือน�าเสนอ 
  ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ�าปี เพ่ือพิจารณา 
  อนุมัติ

  7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง 
  ผู ้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามที่ 
  คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุม 
  ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
   8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลัก 
  ธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย 
  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมี 
  ความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
   9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรม และ 
  ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบาย 
  เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต หรือคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อม 
  ทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ 
  ภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริตและ 
  คอร์รัปชั่น และการใช้อ�านาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมท้ังป้องกัน 
  การกระท�าผิดกฎหมาย
 10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ 
  ต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ 
  แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ 
  เกีย่วข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลง 
  เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความ 
  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และ 
  การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 11. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
  อื่นใด และก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 
  ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
  คณะกรรมการ
 12. พิจารณาก�าหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมี 
  อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้
 13. พิจารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารตามค�านิยามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ 
  ก�ากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์หรอืคณะกรรมการก�ากบั 
  ตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งจารณาก�าหนด 
  ค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
 14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความ 
  จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
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 15. ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตร 
  สัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
  ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
  กรรมการและผู้บริหารนั้น

คณะกรรมการบรษิทัสามารถมอบอ�านาจ และ/หรอืมอบหมายให้บคุคล
อื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจ หรือการมอบ
อ�านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตาม
หนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนด 
หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทก�าหนดไว้ ทั้งนี้การ
มอบหมายอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ
บริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่
ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ
บริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืน
ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ 
ท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้น หรือ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
 1. เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ 
  ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • ด�าเนนิการประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามระเบียบวาระ  
   ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
  • จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสรมิให้กรรมการบรษิทั 
   ทุกคนอภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีเ่ป็น 
   อิสระ และใช้ดลุยพนิจิอย่างรอบคอบ โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวน 
   ได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน 
  • สรุปมติที่ประชุมและส่ิงที่จะต้องด�าเนินการต่อไปอย่าง 
   ชัดเจน
  • ก�าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี 
   กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
 2. เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ  
  ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม  
  รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคดิเหน็อย่างเท่าเทยีม 
  กัน และดแูลให้มกีารตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม 
  และโปร่งใส

 3. สนับสนุนให ้ เป ็นแบบอย ่างที่ดี ในการปฏิบัติตามหลัก 
  บรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือ 
  คอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณของบริษัท
 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
  กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท
 5. ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และจัดการอย่างโปร่งใส 
  ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง และองค ์
  ประกอบที่เหมาะสม
 7. ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
  โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน  
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 8. ก� ากับ ดูแลให ้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน ้ าที่ ของ 
  คณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล  
  ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพ่ือน�าผล 
  ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี และเสริมสร้างความรู ้ความ 
  สามารถของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัเิรือ่งต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขต
หน้าทีท่ีก่�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก�าหนด และทบทวน 
วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ในการด�าเนนิงาน แผนหลกัในการด�าเนนิงาน นโยบาย
ในการบรหิารความเสีย่ง แผนงบประมาณ และแผนการด�าเนนิงานธรุกจิ
ประจ�าปี แผนธรุกจิระยะปานกลาง การก�าหนดเป้าหมายทีต้่องการของ
ผลของการด�าเนินงาน การติดตามและประเมินผล การด�าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital  
Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการ
เข้าร่วมทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีการก�าหนด และแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัท 
และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและ
ตดัสนิใจในเรือ่งทีส่�าคญัๆ จะต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ถ่วงดลุ และสอบทานให้เกดิความ
โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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การก�ากับดูแลกิจการ

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการ 
ถ่วงดุลอ�านาจโดยการแยกหน้าที่การก�ากับดูแล และบริหารงานออก
จากกัน ดังนี้
  • ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็น 
   ผูบ้รหิาร รวมทัง้ไม่เป็นบคุคลเดยีวกบัประธานกรรมการบริหาร  
   ประธานกรรมการบรหิาร หรือด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
   ชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจาก 
   ฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย 
   การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�าออกจากกันอย่าง 
   ชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัททุกคน 
   มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดง 
   ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึง 
   พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์  
   เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  • ประธานกรรมการบรหิาร เป็นหวัหน้าคณะผูบ้รหิารรับผดิชอบ 
   ในการก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับ 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  
   โดยมีการบริหาร ติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารและ 
   ฝ่ายจัดการ โดยก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงาน 
   ความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของ 
   บริษัทเป็นประจ�าทุกเดือน มีการกระจายอ�านาจลงไปสู ่
   ฝ่ายบริหารหรือจัดการในการก�าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
   และวงเงินอนุมัติ
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธาน 
   กรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่าย 
   จดัการ โดยท�าหน้าทีใ่นการด�าเนนิกจิการ และ/หรือการบริหาร 
   งานประจ�าวันของบริษัทตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัท  
   คณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
   การด�าเนินงานตามปกติของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากต�าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้
รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ 

ทั้งนี้ นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ต�าแหน่งเมื่อ 
 1. ตาย
 2. ลาออก 
 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 4. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
  3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
  ลงคะแนน และมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
  จ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง  
 5. ศาลมีค�าสั่งให้ออก

ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัพ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ ให้กรรมการบรษิทัที่
พ้นจากต�าแหน่งยังคงต้องรักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินกิจการของ
บริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ�าเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง 
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทน้ันจะเหลือน้อยกว่า  
2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในต�าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี โดยก�าหนด 
  วันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจมีการประชุมวาระ 
  พิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น
 2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  
  เป็นผูด้แูล และให้ความเหน็ชอบในการก�าหนดวาระการประชมุ
 3. เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม 
  ระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ ไปให ้
  กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพ่ือให้กรรมการมีเวลา 
  ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
 4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ 
  ส่วนเสียอย่างมีนัยส�าคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจาก 
  ที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น 

  ซึ่งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แสดงอยู ่
  ในส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อการประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัท

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
กลยทุธ์ นโยบาย แผนงานทางธรุกิจ และงบประมาณของบรษิทั เพือ่ใช้
เป็นกรอบ หรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ผลตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของ
คณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตาม
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 1. บริษทัได้ส่งบคุคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัเข้าไปเป็นกรรมการ 
  ในแต่ละบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน 
  แต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ 
  ในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณา 
  และเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมแต่ละบริษัท 
  จะมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ได้แก่
   (1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และ 
    ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการของ 
    บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ 

    สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of  
    Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และม ี
    จริยธรรม (Ethic)
   (2) ด�าเนินการติดตาม รวมถึงให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น เพื่อ 
    ให้การด�าเนินงานของบริษทัย่อยและบรษิทัร่วมเป็นไป 
    ตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   (3) ติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย 
    และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค�าแนะน�า 
    ท่ีจ�าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัท 
    ย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด  
    และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
    อย่างทันเวลาและเหมาะสม
   (4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น เพื่อ 
    ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน  
    รวมถึงระบบการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
    ในการด�าเนินธุรกิจ
   (5) พิจารณา ตดิตาม และด�าเนินการทีจ่�าเป็นในการจดัให้ 
    มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ี 
    ส�าคญัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท 
    ย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ 
    สภาพธุรกิจอย่างสม�า่เสมอ
   (6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจ 
    มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบุคคล 
    อ่ืนใดปฏิบัตกิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ 
    ก็ได้ ทั้งน้ี การมอบอ�านาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการ 
    มอบอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้กรรมการหรอื 
    ผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการ 
    ท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได ้
    ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง 
    กับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/ 
    หรือบริษัทร่วม
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การก�ากับดูแลกิจการ

 3. บริษัทจะก�าหนดแผนงานและด�าเนินการที่จ�าเป็น เพ่ือท�า 
  ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูล 
  เกี่ยวกับผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ รวมถงึข้อมลู 
  ต่างๆ ท่ีต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากับดูแลและหน่วยงาน 
  ราชการต่างๆทีเ่ก่ียวข้อง นกัลงทนุภายนอก รวมถงึสาธารณชน  
  ทีม่คีวามถกูต้องครบถ้วน และน่าเช่ือถอื
 4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจ�าเป็นต้องเข้า 
  ท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะติดตามให้บริษัทย่อยหรือ 
  บริษัทร่วมเข้าท�ารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดย 
  บริษัทจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการที่ 
  เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่ง 
  ก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 5. บริษัทจะด�าเนินการที่จ�าเป ็นและติดตามให้บริษัทย่อย 
  และบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุม 
  ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  (ก) ทะเบียนกรรมการ
  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท 
  (ค) หนังสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผู้ถือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 
 ผู้บริหาร
3. ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก�ากับตลาดทนุประกาศก�าหนด

กรรมการอิสระ

บริษัทก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดของ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็น
ผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
มนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืก
กรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�าหน้าที่กรรมการอิสระ 
พจิารณาจากคณุสมบตั ิและลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญตับิรษิทั
มหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ
อิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์
การท�างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้  
หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ  
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่
ก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ�านวนหุ้น ที่มีสิทธิออก 
  เสยีงทัง้หมดของบริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผู้ถอืหุน้
  รายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษิทั ทัง้นี ้ได้นบัรวมการ 
  ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  
  พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผู้มีอ�านาจควบคุม 
  ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบั 
  เดยีวกนั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือของผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั  
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
  สองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการ  
  ก.ล.ต. ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมการ 
  อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็น 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

รายงานประจำาปี 255979



 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม 
  กฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร  
  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุ้น 
  รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ 
  เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือ 
  บริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  
  บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคมุ 
  ของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ 
  อย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
  หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 
  บรษิทั บริษัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
  ผูม้อี�านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะ 
  ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค�าขออนญุาตต่อ 
  ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท 
  ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
  บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
  หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
  การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืน 
  ค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้ 
  บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได ้
  รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่  
  บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคมุ 
  ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม  
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได ้
  พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 
  วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการ 
  ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
  ทีม่นัียกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน 
  ทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน  
  ลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงินเดอืนประจ�า หรอืถอืหุ้นเกนิ 
  ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
  บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ 
  เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น 
  อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
 10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจ 
  ในการด�าเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
  บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
  ของบริษัท และ
 11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย 
  ล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี ้กรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คนจะต้องเป็นบคุคลทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ด้านการบญัช ีหรอื
การเงินเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้ นอกจากน้ี บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ 
ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือรับทราบ โดยบริษัทจัดให้มี
กฎบัตรของคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ เพ่ือก�าหนดหน้าที ่และความ
รับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท 
รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท�า 
 หน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิติัหน้าทีก่�ากับดแูลเก่ียวกับ 
 ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการ 
 ควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก 
 จรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเกิดการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในการประชุม 
 คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัท ี18 มนีาคม พ.ศ. 2557  
 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ากับดูแลและ 
 ติดตามเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท  
 ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
 รวบรวม วเิคราะห์ และประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนิน 
 กิจการของบริษัท รวมถึงก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 
 ความเสี่ยง เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ 
 กรรมการบริษทัพิจารณา และรบัทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ท�าหน้าท่ีในการสอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมทั้ง 
 รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
 น�าเสนอในรายงานประจ�าปีของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี คณะ 
 กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็น 
 กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจ 
 หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะ 
 สามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินไม ่
 น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธาน 
 กรรมการตรวจสอบหรือให้ผู ้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 ตรวจสอบทั้งหมด ท�าการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธาน 
 กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ 
 ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม คณะกรรมการ 
 บริษัทจึงได้ก�าหนดและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ 
 และคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่  
 การประชุม และอื่นๆ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 - สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 
  เพียงพอ
 - สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control)  
  และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม 
  และมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงาน 
  ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
  แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน 
  อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 - พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 
  เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน 
  ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมัติจากที่ 
  ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ม ี
  ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 - พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ 
  ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหต ุ
  สมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน 
  รายงานประจ�าปีของบริษทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลู 
  อย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที ่
    เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม 
    ภายในของบริษัท
   (3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
    ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
    ของบริษัท
   (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
    ผลประโยชน์
   (6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ 
    เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

การก�ากับดูแลกิจการ
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   (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  
    (Charter)
   (8) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ  
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
    มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 
  - ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
   หรอืมีข้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�าดังต่อไปนีซ่ึ้งอาจ 
   มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินและ 
   ผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
   รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุง 
   แก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
   (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ 
    ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
   (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
    หลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ 
  ปรับปรงุแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใด 
  รายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าตามข้างต้นต่อ 
  ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
  หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย  
  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา   
  อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

2.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหน่ึงของ 
 การมีระบบการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยคณะกรรมการสรรหา และ 
 พิจารณาค่าตอบแทนท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ 
 คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย 
 กรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คนและ 1 ใน 3 ของจ�านวน 
 กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ  
 โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ และ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากน้ี คณะ 
 กรรมการบริษทัได้ก�าหนดและอนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง  
 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ โดยได้เปิดเผยไว้ใน 
 เว็บไซต์ของบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
  บริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที ่
  เปลี่ยนแปลงไป
 - พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและ 
  กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อ 
  แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - พิจารณาและสรรหากลัน่กรองบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมใน 
  ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ด้วยความโปร่งใส เพือ่น�าเสนอ 
  ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 - จัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการ 
  ทบทวนอย่างสม�่าเสมอ
 - พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ 
  กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ให้มคีวามเป็นธรรมและสมเหตสุมผล โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบ 
  กบัอตัราค่าตอบแทนของบริษทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั 
  หรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งน�าเสนอค่าตอบแทนแก่ 
  กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัท 
  พิจารณาเห็นชอบ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
  อนุมัติ
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือ 
  พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณา 
  เสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผล 
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  ประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะน�าเบ้ืองต้นของ 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่   
 - ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ และ 
  น�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ีให้คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนมอี�านาจเรยีก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้าหน่วยงาน 
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วข้องจ�าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏบัิตหิน้าทีภ่ายใต้
ขอบเขตหน้าท่ีของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจขอค�าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรอืผูเ้ช่ียวชาญ
ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะ
เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบรหิารตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ท�าหน้าท่ีช่วย 
 คณะกรรมการบริษทัในการบรหิารงานในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงาน 
 ตามปกติธุรกิจและการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้ สามารถก�าหนดนโยบาย แผน 
 ธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบ 
 และติดตามผลการด�าเนนิงานของบริษทั ตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ 
 บริษัทก�าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกจากบุคคลที่ม ี
 ความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบ 
 และมีความเข้าใจลักษณะงานการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัเป็นอย่างดี  
 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ

 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารในแต่ละครัง้จะมกีารรายงานผล 
 การด�าเนินการงาน การก�ากับดูแลและก�าหนดแนวทางในการ 
 ด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจ�าปีที่คณะกรรมการ 
 บริษัทอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที ่
 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การติดตามผลการ 
 ด�าเนินงานของฝ่ายจัดการพร้อมให้ค�าแนะน�าและแนวทางในการ 
 บริหารจัดการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัที ่24 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 ทีป่ระชมุได้มกีารมอบหมายขอบเขตอ�านาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้
 - คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท 
  ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษทั ทัง้นี้  
  ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม 
  นโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท 
  ก�าหนด นอกจากน้ี ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการ 
  พิจารณากล่ันกรองเร่ืองต่างๆ ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 - จัดท�าวสัิยทศัน์ กลยทุธ์ทางธรุกจิ ทศิทางของธรุกจินโยบายทาง 
  ธรุกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนนิงานและงบประมาณ 
  ของบรษัิทและบรษิทัย่อย เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ตรวจสอบติดตามการด�าเนนินโยบาย และแนวทางการบรหิาร 
  งานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท 
  มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 - มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการด�าเนินการใดๆ  
  อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ 
  ประจ�าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมี 
  อ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบอ�านาจอนุมัติ 
  ค่าใช้จ่าย
 - ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการด�าเนินงานในเรื่อง 
  และภายในก�าหนดเวลา ดงัต่อไปนีใ้ห้คณะกรรมการบริษทัทราบ
   (1) รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส 
    ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทย
   (2) รายงานของผู ้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงิน 
    ของบริษัทซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการ 
    เงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด 
    โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   (3) รายงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
    เห็นสมควร

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 255983



 - ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาด�าเนนิการใดๆ  
  ตามอ�านาจหน้าที่ของตนที่ก�าหนดจะต้องประกอบด้วย 
  กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมด 
  ที่เข้าร่วมประชุมจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันท่ีจะ 
  สามารถด�าเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
 - ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ 
  บริหารให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ (หนึ่ง)  
  เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก (หนึ่ง) เสียง
 - การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจ�าต้องได้รับ 
  คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียง 
  ทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
 - ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจ�าเป็น 
  และเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหน่ึงจะเรียกให้มี 
  การประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตาม 
  ปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้า 
  แก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควรและเพียงพอแก่การ 
  ท�าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
 - คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะท�างานและ/หรือบุคคล 
  ใดๆ เพ่ือท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริหารหรือเพื่อให้ด�าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ด�าเนินการ 
  ใดๆ แทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  
  ภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารกไ็ด้
 - ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วงและ/หรือมอบหมายให ้
  บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจ 
  ช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขต 
  แห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจท่ีให้ไว้และ/หรือ 
  เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนดหรือค�าสั่งที่คณะกรรมการ 
  บริษัทได้ก�าหนดไว้
 

  ทั้งน้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ 
  อ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารหรือ 
  ผู ้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ 
  การที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว ้
  ในประกาศ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนหรือประกาศ 
  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมี 
  ส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี 
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
  ของบริษัท

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

บรษิทัจัดท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง โดยจะก�าหนดคณุสมบตัขิองบคุคลที่
จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัหรอืผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั ตัง้แต่
ต�าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลตาม
ขอบเขตอ�านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติท่ีขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาด�ารง 
ต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมผ่าน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติต่างๆ ก่อนน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้งด้วย 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบรหิาร 
โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะ
ที่ท�าการคัดเลือก เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ 
แต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสำาหรับผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำาดับ หัวข้อประเมิน

2558 2559

ผลประเมิน 
(ร้อยละ)

ระดับ ผลประเมิน 
(ร้อยละ)

ระดับ

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 88 ดีมาก 88 ดีมาก

2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 88 ดีมาก 87 ดีมาก

3 การประชุมคณะกรรมการ 94 ดีมาก 94 ดีมาก

4 การท�าหน้าที่ของกรรมการ 93 ดีมาก 95 ดีมาก

5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 90 ดีมาก 94 ดีมาก

6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร 88 ดีมาก 90 ดีมาก

ค่าเฉลี่ย 90 ดีมาก 91 ดีมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมา 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลการท�างาน
ของคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ” ทีบ่รษิทัจัดท�าข้ึน ภายใต้หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 
และได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ส�าหรับกระบวนการประเมินผลงานตนเองของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้ด�าเนินการจัดส่งแบบประเมินผลให้
กรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะแต่ละคณะ หลังจากน้ันฝ่ายเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมิน 
เพื่อน�าเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

บริษทัได้น�า “แบบฟอร์มการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั” 
ที่บริษัทจัดท�าขึ้น ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ประกอบด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
  โดยมีเกณฑ์การประเมินใน แต่ละระดับคะแนน ดังนี้
  มากกว่า ร้อยละ 85  = ดีมาก
  มากกว่า ร้อยละ 75   = ดี
  มากกว่า ร้อยละ 65  = พอใช้
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 = ควรปรับปรุง

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 255985



1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทได้น�า “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ” ทีบ่ริษัทจัดท�าข้ึน ภายใต้หลักการก�ากับดแูลกจิการทีด่ี  
 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงหลักเกณฑ์ 
 ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
  2. การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบ
  โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนนดังนี้
  มากกว่า ร้อยละ 85           = ดีมาก
  มากกว่า ร้อยละ 75           = ดี
  มากกว่า ร้อยละ 65   = พอใช้
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50  = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะสำาหรับผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

     ลำาดับ หัวข้อประเมิน

2558 2559

ผลประเมิน 
(ร้อยละ)

ระดับ ผลประเมิน 
(ร้อยละ)

ระดับ

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 89 ดีมาก 90 ดีมาก

2 การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 96 ดีมาก 97 ดีมาก

3
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

86 ดีมาก 87 ดีมาก

ค่าเฉลี่ย 94 ดีมาก 96 ดีมาก

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เพ่ือเป็นการทบทวนการปฏบิตังิานทีผ่่านมา โดย
มีวัตถุประสงค์ในการน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 

ส�าหรับกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 
2559 ทางฝ่ายเลขานกุารบริษทัได้จดัส่งแบบประเมินผลให้กรรมการชดุ
ย่อยแต่ละคณะ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยที่
ตนด�ารงต�าแหน่ง หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการ
ประเมิน เพื่อน�าเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
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  โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนนดังนี้
  มากกว่า ร้อยละ 85           = ดีมาก
  มากกว่า ร้อยละ 75           = ดี
  มากกว่า ร้อยละ 65   = พอใช้
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50    = ควรปรับปรุง

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัทได้น�า “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ที่บริษัทจัด 
  ท�าขึ้น ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง 
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ใน 
  การประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
  2. การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
   สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้คณะสำาหรบัผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดงันี้

ลำาดับ หัวข้อประเมิน

2558 2559

ผลประเมิน 
(ร้อยละ)

ระดับ ผลประเมิน 
(ร้อยละ)

ระดับ

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 79 ดี 82 ดี

2 การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 83 ดี 88 ดีมาก

3
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

75 ดี 83 ดี

ค่าเฉลี่ย 80 ดี 84 ดี

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 255987



การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็น 3 
หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 
   ดังต่อไปนี้
    1. ความเป็นผู้น�า
    2. การก�าหนดกลยุทธ์
    3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
    4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
    5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
    6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
    7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
    8. การสืบทอดต�าแหน่ง
    9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
    10. คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 การพัฒนา    
    1. จุดแขง็ท่ีส�าคัญท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ควรรกัษา 
     ไว้มีอะไรบ้าง
    2. ประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับการ 
     พัฒนามากขึ้นในปีถัดไปมีอะไรบ้าง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทชัน้น�าในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท 
และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบ
ข้อมลูบริษทั กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ และข้อมลูธรุกจิท่ีส�าคญัต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะน�าให้
รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการ
ได้รบัการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรูต่้อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

การอบรมหลกัสตูรหรอืการเข้าร่วมกจิกรรมสมันาทีเ่ป็นการเพิม่พนู

ความรู้ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่ง
กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทยและสถาบันอื่นๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการ 
และเพ่ิมมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ
บริษัท

ในปี 2559 กรรมการบริษทัทีม่กีารเข้าอบรมหลกัสตูร เพือ่เป็นการเพิม่พนู 
ความรู้จ�านวน 1 ท่าน คือ นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการบริษัท 
กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP) วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2559
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หมวดที่ 6 : การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเป็นส�าคญั ดงันัน้ บรษัิทจงึให้ความส�าคญัในการ
ป้องกนัรายการทีอ่าจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่กีย่ว
โยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสามารถสรุปนโยบายที่ส�าคัญได้ 
ดังนี้

 1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท  
  ซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็น 
  ทีเ่ชือ่ถอืและไว้วางใจของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย และจดัให้มกีาร 
  เผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่ว 
  ทั้งบริษัท 
 2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความ 
  สัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ 
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์
 3. มีการน�าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
  เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการ 
  บริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
  ที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
  และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด
 4. ในการพิจารณาการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน บรษิทัอาจแต่งต้ัง 
  ผู้ประเมินราคาอิสระหรือท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่ 
  กรณ)ี เพือ่ให้ความเห็นในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีส่�าคญั
 5. ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทจะก�าหนดราคาและ 
  เงื่อนไขเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s  
  Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให ้
  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. ผู้มีส่วนได้เสียในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันจะไม่สามารถ 
  อนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุม 
ทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคับ และระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และจดัให้มกีลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดลุทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัย์สิน
ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนดล�าดับขั้นของอ�านาจอนุมัติ และ
ความรับผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานทีม่กีารตรวจสอบและถ่วงดลุ
เป็นตัวก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ต่างๆ ในบริษัท 

การติดตามและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย และวิธีการดูแลกรรมการและผู ้บริหารมิให ้มี
การน�าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 1. บริษัทจะให้ความรู ้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
  เก่ียวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ 
  บริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ 
  ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรพัย์  
  มาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช 
  บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง 
  ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรอืจ�าหน่าย 
  หลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ 
  นติภิาวะต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาด 
  หลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา  
  298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การก�ากับดูแลกิจการ
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  ความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัต ิ
  หน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูล 
  ดงักล่าวจะไม่ท�าให้เกดิผลเสยีหายแก่บรษัิทฯ และคู่ค้าของบรษิทั

 5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั หรอือดตีกรรมการ  
  ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าท่ีเก็บรักษาความลับและ/หรือ 
  ข้อมลูภายในของบรษิทัฯและมหีน้าทีใ่นการใช้ข้อมูลภายในของ 
  บริษัท เพื่อประโยชน์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น โดยมิ 
  ให้ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  
  น�าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ 
  ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร  
  พนักงานและลูกจ้าง 

หมวดที่ 8 : นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
     หรือคอร์รปัชัน่ (Anti Corruption Policy)

บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น” และคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ โดยบริษัท
ห้ามกรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท
ทกุคน ด�าเนินการหรอืยอมรับการคอร์รัปชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัท และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตัติามนโยบายการต่อต้านการทจุรติ หรอืคอร์รปัชัน่อย่างสม�า่เสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตั ิและข้อก�าหนดต่างๆ ในการด�าเนนิการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ
ก�าหนดกฎหมาย โดยมรีายละเอยีดไว้ในหวัข้อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ข้อ 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 2. บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึง 
  คู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท�าและเปิดเผย 
  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง 
  การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทต่อส�านกังาน คณะกรรมการ 
  ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ 
  บทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์ 
  แลตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
  และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่ง 
  รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ 

 3. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้ 
  รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท น�าข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ 
  ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่ 
  เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจน�าข้อมูลนั้นไปใช้ 
  ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวข้ึน ทั้งผู้ให ้
  ข้อมูลและผู้รับข้อมูลท่ีน�าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิด 
  ตามที่กฎหมายที่ก�าหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทถือว่าเป็นความผิด 
  ทางวินัยตามข้อบังคับการท�างานของบริษัท โดยจะพิจารณา 
  ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การ 
  ตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง 
  พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือ 
  ให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

  นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯยังต้องใช้ความ 
  ระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน  
  ก่อนทีง่บการเงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน 
  ของบรษิทัฯได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั 
  ข้อมลูภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผูอ่ื้นทราบจนกว่าจะได้ 
  มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
 
 4. บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
  หรืออดีตกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว  
  เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูล 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR)

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัแก่กระบวนการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยยกระดับ 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยนืและเป็นหวัใจส�าคัญ
ทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้จดัให้มนีโยบาย
เกีย่วกบัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทั
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร โดยกระบวนการท�างานหลกัของบรษิทัได้ค�านึง
ถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดย 
ตลอดและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
มุง่มัน่ โดยการบริหารจดัการทีส่ร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 

บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมการ 
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ 
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัท หลีกเลี่ยงการ 
ด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท เพื่อก�ากับดูแลเรื่อง 
การใช้ข้อมูลภายในอันอาจเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง และพวกพ้อง  
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความเสมอภาคแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ ในนโยบายจรรยาบรรณ (Code of conduct) ซึ่ง 
บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ  
และข้อก�าหนดต่างๆ เพ่ือป้องกันการทุจริต หรือคอร์รัปช่ัน 
กับทุกกิจกรรมของการด�าเนินกิจการของบริษัท เพื่อใช้ในการ 
พิจารณาและการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดท�า “นโยบายเกี่ยว 
กับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตใิห้บรษิทั แสดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Collective Anti - Corruption : CAC) โดยประธาน
กรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจริตได้รับทราบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ
บริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

ค�านิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ โดยการ
เสนอให้ สัญญาว่าจะมอบให้ การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดซ่ึงไม่เหมาะสม รวมถึงพฤตกิรรมท่ีส่อไปใน 
ทางทุจริต หรือคอร์รัปชัน่กับเจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาครัฐหรอืภาคเอกชน
หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว ้
ซึ่งธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้กระท�าได้

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท
ทุกคน ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทและก�าหนดให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือ

92



คอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ 
ข้อก�าหนดต่างๆ ในการด�าเนนิการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและดูแล 
  ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นที่ 
  มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให ้
  ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และปลูกฝัง 
  จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทาน 
  ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายในที ่
  เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น
 3. คณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มหีน้าทีก่�าหนด 
  ให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือ 
  คอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  รวมทัง้ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ  
  ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย
 4. หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการ 
  ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามนโยบาย แนว 
  ปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย เพื่อให้ 
  มั่นใจถึงระบบการควบคุบ และตรวจสอบภายในของบริษัทให้มี 
  ความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น 
  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติและด�าเนินการ

1. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 
 ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 หรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
 เรื่องการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู ้บริหาร และพนักงาน 
 บริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที ่
 เข้าข่ายการทุจรติ หรอืคอร์รปัชัน่ โดยต้องด�าเนินการแจ้งให้หน่วย 
 งานทีเ่ก่ียวข้องทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
 ต่างๆ 
3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรอืแจ้ง 
 เรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. บริษัทจะด�าเนินการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับ 
 ของบริษัทแก่ผู้ที่กระท�าการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นและอาจจะได้รับ 
 โทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทมีการเผยแพร่ให้ความรู้ และท�าความเข้าใจกับบุคคลที่ 
 เก่ียวข้อง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการ 
 ต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น
6. บริษัทจะด�าเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์ และ 
 ไม่กระท�าการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
7. นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติ หรือคอร์รปัช่ันนี ้ครอบคลมุ 
 ถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหา และการคัดเลอืก 
 บุคคลากร การเลื่อนต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และ 
 การให้ผลตอบแทน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับท�าความเข้าใจกับ 
 พนักงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
8. เพ่ือความชัดเจนในการด�าเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงหรืออาจ 
 จะเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นบริษัทได้ก�าหนดแนว 
 ทางปฏิบัติและการพิจาณาในเรื่องต่างๆ ให้แก่กรรมการบริษัท  
 กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นต้องปฏิบัต ิ
 ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 8.1 ของกำานัล ของขวญั การเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายทีม่ลีกัษณะ 
  เดียวกัน การให้หรือการมอบหรือการรับของก�านัล ของขวัญ  
  การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันให้เป็นไป 
  ตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำาปี 255993



 หลักการปฏิบัติ
 1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
 2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน  
  ต้องไม่เรยีกร้อง หรือสญัญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ  
  เป็นการส่วนตวัจากลกูค้า คูค้่า ของบรษิทัหรอืจากบคุคลใดอนั 
  เนื่องจากการท�างานในนามบริษัท
 3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน  
  สามารถรับของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใดได้ตาม 
  ประเพณนิียม และไม่ผดิต่อกฎหมาย หากมลูค่า (โดยประมาณ)  
  ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป  
  ผูร้บัจะต้องน�าส่งของทีไ่ด้รบัให้ฝ่ายจดัซือ้และธรุการและให้ถอื 
  เป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
 4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบงัคับ และเป็นไปตามการก�ากับดแูล 
  กิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 5. ในกรณีที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาว่าไม่ 
  สมควรรับของขวัญ ของก�านัล หรือ ประโยชน์อ่ืนใด ให้ผู้รับ 
  ด�าเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให ้
  มอบแก่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สิน 
  ของบริษัท
 6. ของขวญัหรือของก�านลัทีม่อบให้ตวัแทนบรษิทั และมีคณุค่าแก่ 
  การระลึกถึงเหตุการณ์ที่ส�าคัญๆ ของบริษัท เช่น การลงนาม 
  สญัญาร่วมทุน การรับรางวลัทรงเกียรต ิการรับของทีร่ะลึกจาก 
  กจิกรรม ช่วยเหลอืสงัคม ฯลฯ อนญุาตให้พนกังานทกุระดบัรบั 
  แทนบรษัิทได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจดัเกบ็ของขวญั 
  เหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท
 
  8.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือ 
   การรบัเงนิบรจิาคหรอืการรบัเงนิสนบัสนุนต้องเป็นไปอย่าง 
   โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าไม ่
   เป็นการสนับสนุน หรือการติดสินบน
  8.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐห้ามให้ หรือรับสินบน  
   โดยครอบคลมุถงึธุรกจิ และรายการทัง้หมดในทกุประเทศ 
   และทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับบริษัท โดยให้การติดต่อ 

   กับหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็น 
   ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  8.4 การดำาเนินการทางการเมือง บริษัทวางตัวเป็นกลาง 
   ทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ในขณะเดยีวกัน 
   บรษัิทเคารพในสทิธขิองกรรมการบริษทั กรรมการชดุย่อย  
   ผู ้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นในการเข้าร่วม 
   กจิกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใต้รฐัธรรมนญู  
   โดยการกระท�าของบุคคลดงักล่าวต้องไม่กระทบต่อบทบาท 
   และหน้าท่ีที่มีต่อบริษัท และการปฏิบัติต้องเป็นไปตาม 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและทุจริต

วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษัทได้ก�าหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและ แจ้งเบาะแส ซึ่ง
ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถด�าเนินการได้ ดังนี้ 
 1. สามารถร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ ์
  อักษร
 2. ผ่านช่องทางอีเมล์ของบริษัท คือ
  internalaudit@theplatinumgroup.co.th  หรือ
 3. ตู้รับหนังสอืร้องเรยีนหรอืการแจ้งเบาะแสทีบ่รษิทัก�าหนดขึน้ หรอื
 4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็น 
  กรรมการอิสระ) มีที่อยู่ดังนี้
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ที่อยู ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
   เลขที ่222/1398 ชัน้ 11 อาคาร เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่มอลล์  
   ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
   กรุงเทพมหานคร 10400
 5. ในกรณีที่ผู ้ร ้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือต้องระบุราย 
  ละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให ้
  เห็นว่ามีเหตอุนัควรเช่ือว่ามีการกระท�าทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  
  กฎระเบียบ ข้อบังคบั หรอืจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของ 
  บริษัทและการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น 
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ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับที่สุดและ
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง 
และไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะ
ท�าให้บริษัท สามารถแจ้งผลการด�าเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย ์
 ทุกคนได้รับการรับรอง หรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียง 
 เพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ  
 ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี ้
 เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรอืตามสนธสิญัญาทีแ่ต่ละ 
 ประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
 
 หลักการปฏิบัติ
 1. ปฏิบัตต่ิอกนัด้วยความเคารพให้เกียรตซิึง่กนัและกนั และปฏบิติั 
  ต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย  
  จติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสผีวิ การศกึษา  
  สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
 2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏบิติัหน้าทีเ่พ่ือป้องกนัความเสีย่งที ่
  จะเกดิการละเมดิสทิธมินษุยชนในการด�าเนนิธุรกจิ รวมท้ังจาก 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพ 
  สิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการ 
  กระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน 
  ตัง้แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท�างานและวันหยดุ  
  การมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การฝึกอบรม 
  และพฒันา การวางแผนความก้าวหน้า และอ่ืนๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
  ไม่ใช้แรงงานบงัคับ แรงงานท่ีมาจากการค้ามนษุย์ หรอืแรงงาน 
  เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณ 
  ร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง 
  หน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความ 
  รุนแรงในรูปแบบใด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทมีแนวทางการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้
 1. การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดย 
  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้หัวข้อท่ี 3) “การเคารพ 
  สิทธิมนุษยชน” 
 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย 
  แรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
 3. บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ โดยไม่เป็นธรรม  
  และไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมัน่คง 
  ในอาชีพการงานของพนักงาน
 4. การก�าหนดผลตอบแทนสอดคล้องกบัระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  และตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยค�านึงถึงหลักการจูงใจ 
  พนกังานให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ความรูค้วามสามารถ  
  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
 5. จัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ มีการดูแลรักษาสภาพ 
  แวดล้อมในการท�างาน และให้มีความปลอดภัยในการท�างาน 
 6. การส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ง โดย 
  การจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่พนักงานในทกุระดบั
 7. การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของ 
  ความถูกต้องและเป็นธรรม และกระท�าด้วยความสุจริต

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทมีแนวทางในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้
 ธุรกิจให้เช่าและบริการ
 1. ส�าหรับผู้เช่าในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ทาง 
  บรษิทัมกีารอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยเริม่ตัง้แต่การอ�านวย 
  ความสะดวกในการเข้าตกแต่งร้านค้า การขนย้ายสินค้า และ 
  การช่วยติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า เดอะ  
  แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อให้ร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาใน 
  ศนูย์ฯ มัน่ใจในความปลอดภยัในการเข้ามาใช้บรกิาร เช่น กล้อง 
  วงจรปิด พนกังานรกัษาความปลอดภยั พนักงานดบัเพลงิ พร้อม 
  อุปกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำาปี 255995



 3. ในกรณีมีคนป่วย หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในศูนย์ฯ มีการ 
  ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น โดยการน�าส่งห้องพยาบาลทีต่ัง้อยูช่ัน้ 3  
  โซน 1 และหากในกรณทีีต้่องน�าส่งโรงพยาบาล ทางบรษิทัช่วย 
  ประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉินให้
 4. มีทีมงานช่วยเหลือ ติดตาม และตรวจสอบ ในกรณีเกิดเหตุ 
  มิจฉาชีพกับร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์ฯ เช่น การล้วง 
  กระเป๋า การขโมยโทรศัพท์ และการลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น
 5. มีจุดบริการลูกค้า เพ่ือช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆ ทั้ง 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น แนะน�าร้านค้าภายในศูนย์ฯ  
  เส้นทางต่างๆ และช่วยติดตามในกรณีเกิดการพลัดหลง
 
 ธุรกิจโรงแรม
 1. บริษทัมนีโยบายใช้น�า้ยาท�าความสะอาดทกุชนิด น�า้ยาท�าความ 
  สะอาดภาชนะ และสเปรย์ก�าจัดแมลง สูตรน�้าเพื่อรักษา 
  สิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของลูกค้าของโรงแรมที่มีโอกาส 
  แพ้สารเคมีต่างๆ ได้
 2. บริษทัจดัให้มสีิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัลกูค้าพกิาร อาท ิปุม่ 
  กดลฟิต์ส�าหรับลกูค้าทีม่องไม่เหน็ จดัเตรียมห้องน�า้สาธารณะ 
  ทีม่รีาวจับ และห้องพักที่มีประตูกว้างเป็นพิเศษส�าหรับผู้พิการ 
  ที่ใช้รถเข็น 
 3. บริษัทได้จัดวิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมข้ันตอนการ 
  ดบัเพลงิ แผนระงบัอคัคภียั การหนไีฟ วธีิปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  
  และความรู้เรื่องการขู่วางระเบิดให้กับพนักงาน
 4. บริษัทไม่สนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
  อายุต�า่กว่า 18 ปี รวมทัง้สือ่ลามกอนาจาร โดยจดัการฝึกอบรม 
  เรื่อง We Act Together for Children (WATCH) ในการ 
  ปกป้องเดก็ การต่อต้านการทารุณกรรมเดก็และการค้าเด็กเพือ่ 
  วตัถปุระสงค์ทางเพศ โดยบริษทัได้ให้ความรู้แก่พนักงานในการ 
  รับมือกับนักท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์ในการมีเพศสัมพันธ์กับ 
  เด็กทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง บริษัทไม่ส่งเสริมการค้าประเวณี 
  ทุกประเภทในสถานประกอบการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้าง 
 คุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพ 
 แวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวติและทรพัย์สนิของ 
 พนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 ในปี 2559 บริษัทมีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง  
 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้พลังงานของบริษัท โดยการลงทุน 
 เปลี่ยนโคมไฟเดิมท่ีใช้พลังงานมากเป็นหลอด LED ที่ใช้พลังงาน 
 น้อยลง สามารถลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ และหลอด LED  
 มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า

การประหยัดนำ้าประปา
บริษัทได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น�้า 
อย่างประหยัดของศูนย์การค้า เดอะ 
แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งบริษัทได้รับ
รางวลั “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐช่วยประหยัด
น�้าประปา ปีที่ 1” จากการติดอันดับ 1 
ใน 5 ของประเภทธุรกิจที่ลดการใช ้
น�า้ประปาได้สูงสุด ต้ังแต่ ร้อยละ 10 - 48 
ในช่วงเดือนสงิหาคม - กนัยายน 2558 โดย 
ได้มีการมอบรางวัลเม่ือเดือนกุมภาพันธ ์
2559 ณ ส�านักงานใหญ่ การประปา
นครหลวง

 การบำาบัดนำ้าเสีย
 บริษัทได้ดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียของที่ทิ้งออกสู่ภายนอก ได้ตาม 
 มาตรฐานท่ีกรงุเทพมหานครก�าหนดไว้ และผ่านการตรวจสอบจาก 
 กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีการเพิ่มระบบเติมจุลินทรีย์เพื่อช่วยให ้
 ระบบท�างานได้ดียิ่งขึ้น
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 ในปี 2559 บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างสรรค์ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 และเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดอย่างรอบด้านในการเสริมรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน โดยบริษัทได้ด�าเนินการผ่านโครงการและ 
 กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 7.1  กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการ รายย่อย
ภายในศูนย์การค้า
  •  โครงการ เดอะ แพลทินัม เสริมพลังเอสเอ็มอีเข้มแข็ง  
   (The Platinum Empowering SMEs)  
   บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมร้านค้าที่เด่นและมีความ 
   เป็นเอกลักษณ์แบรนด์ไทยที่มีออกแบบดีไซน์สินค้าเอง 
   เป็นหลัก โดยการคัดสรรร้านค้าน�าร่องจ�านวน 20 ร้าน  
   และน�าร้านค้าทีม่คุีณสมบัตเิหมาะสมเข้าโครงการดงักล่าว 
   ในครั้งถัดไป เพ่ือเข้าสู ่แผนพัฒนาศักยภาพร้านค้าให้ 
   ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการช่วยเพิ่มช่องทางการขาย  
   การจัดกิจกรรม Business Matching กับตลาดต่าง 

   ประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง  
   มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยบริษัทจะด�าเนินการตลาด 
   และประชาสมัพนัธ์ การให้ความรูด้้านการผลติ การตกแต่ง 
   ร้าน การเชิญสถาบันการเงินมาจัดอบรมให้ความรู้ในการ 
   บริหารเงินและให้สินเชื่อ และการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ  
   เป็นต้น 

   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสามารถ 
   ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และท�าให้ศูนย์การค้า เดอะ  
   แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นจุดหมายปลายทางศูนย์รวม 
   การค้าส่งเส้ือผ้าแฟช่ันสินค้าดีไซน์ของคนไทยให้เป็นที ่
   รู้จักทั่วโลก
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  • กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมความรู้ และการต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการร้านค้า
   โดยมรีายละเอยีด ดังนี้

• การจดัอบรมเทคนคิการขอสนิเชือ่ด�าเนนิการโดยธนาคารไทยพาณชิย์

• การจัดอบรมภาษาอังกฤษ Improve your English…Improve  
 your life โดยด�าเนินการร่วมกบัสมาคมผู้ประกอบวสิาหกจิในย่าน 
 ราชประสงค์ (RSTA)

• การจัดอบรมการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ โดยด�าเนินการร่วมกับ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์

• การจัดอบรมการพัฒนาขดีความสามารถและโอกาสในการแข่งขนั  
 เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการด�าเนิน 
 การร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ ่งห่มไทย (TGMA)
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• การสัมมนา RetailEX 2016 : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
 นักช้อปและการรับมือของผู้ท�าธุรกิจและห้างสรรพสินค้า ด�าเนิน 
 การร่วมกับสมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA)

• Business Matching โดยสมาคมค้าส่งมาเลเซีย เพื่อเป็นการ 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาส 
 การค้าร่วมกนัความเป็นไปได้ของเครอืข่ายธุรกิจ ตลอดจนการสร้าง 
 ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างกัน 

• การจดัอบรมเทคนคิการขอสนิเชือ่ “กูอ้ย่างไรให้ได้เงิน” โดยด�าเนินการร่วมกับธนาคารธนชาต
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7.2  กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
  • การสนับสนุนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
   บริษัทได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่ 
   ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล์ ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ2559 เพือ่เป็นการเทดิทนู 
   และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

• การมอบทุนการศึกษาประจำาปี 2559 
  บรษิทัได้มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรข้าราชการทีส่งักดัเขตราชเทวี  
  สถานีต�ารวจนครบาลพญาไท และบุตรของพนักงานบริษัท ซึ่ง 
  ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ 
  ส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐในการพัฒนาเด็กไทย 
  ให้มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม และความด ีโดยบรษิทัได้มอบทนุการศกึษา 
  รวม 133 ทุน เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 723,000 บาท 
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  • การมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 
      บริษัทได้ด�าเนินการจัดท�ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ โดยมีทุนประกันรวม 67 ล้านบาท ส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตราชเทวีซึ่งได ้
      ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการกวาดถนน เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ และขุดลอกคูคลอง เป็นจ�านวน 673 ท่าน เพื่อเป็นขวัญ และก�าลังใจ 
      ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตราชเทวี 

• การจัดประติมากรรมดอกไม้ภายในงานแสดงดอกไม ้
 นานาชาติประจำาปีครั้งที่ 30 
 บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับโรงแรม สวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ  
 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล  
 ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ 
 เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
 พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
 เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานมอบ 
 ให้มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 
 พระราชด�าริ 
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  • การสนับสนุนชาวนาไทยในโครงการรวมพลัง
   ช่วยชาวนาอีสานใต้ 
   บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ด้านหน้าตลาดนีออน ประตูน�้า  
   (ถ.เพชรบุรี 23 - 29) และบริเวณ เดอะ แพลทินัม สตรีท  
   ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ระหว่างวันที่  
   1 - 24 ธันวาคม 2559 เพื่อให้กลุ่มชาวนาอีสานใต้ ได้แก่  
   จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา  
   จ�าหน่ายข้าวหอมมะลิให้กับประชาชนทั่วไป  

  •  การสนับสนุนงาน “คนไทยขอมือหน่อย 2559    
   Ratchaprasong : The Sharing Street” 
   บรษิทัได้ร่วมกบัสมาคมผู้ประกอบวสิาหกจิในย่านราชประสงค์  
   (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อจัด 
   กิจกรรมตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศและเป็นการ 
   เปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราชประสงค์ โดยการร่วมสร้างสังคม 
   แห่งการแบ่งปันตามแนวความเชื่อ คือ “ทุกการช้อป คือ  
   การช่วย” รวมทัง้ การสร้างให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในรปูแบบ 
   ต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า  
   เดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล์ ร่วมกิจกรรมออกร้านกับ 
   มูลนิธิยุวพัฒน์ 

  • การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย  
   ครัง้ที ่43 
   ณ บรเิวณ เดอะ แพลทนัิม สตรที ศนูย์การค้า เดอะ แพลทนิมั  
   แฟชั่น มอลล์
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  • การสนับสนุนนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัยจำาหน่ายเข็มวันอานันทมหิดล 
   ณ  ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เนื่องในวัน 
   คล้ายวันสวรรคต 9 มถินุายน เพือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
   ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยรายได้น�าทูลเกล้าฯ  
   ถวายสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เนือ่งใน 
   โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมทัง้  
   สมทบทนุ “มูลนิธอิานันทมหดิล” เพ่ือช่วยเหลอื “พระภกิษุ 
   อาพาธ - ผูป่้วยยากไร้” โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
   และสมทบ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก” สภากาชาดไทย 
  
  • การสนับสนุนโครงการธรรมรักษาเพือ่ปลูกต้นไม้  
   จำานวน 330 ต้น
   โดยแบ่งปลูกในเดือนมิถุนายน จ�านวน148 ต้น และปลูก 
   ในเดือนธันวาคม จ�านวน 182 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
   และคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน ความ 
   แห้งแล้ง ไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดกูาล และภาวะน�า้ท่วม  
   โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นบริเวณต้นน�้า อาทิ ไม้เต็งแดง  
   โครงการในปี 2559 ได้ท�าการปลกูครัง้ที ่1 ทีจ่งัหวดัสริุนทร์  
   และครัง้ที ่2 ทีห้่วยขาแข้ง โดยร่วมมอบเงินให้กับโครงการฯ  
   ไปด�าเนินการปลูกร่วมกับโรงแรมต่างในประเทศไทย 
  
  • ปลูกผักสวนครัวร่วมกับสถานสงเคราะห์
   เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
   เป็นการสานต่อกิจกรรมจากวันสตรีสากลในเดือนมีนาคม  
   หลังจากได้จัดกิจกรรมระดมทุนแล้ว จึงน�าเงินที่ได้ไปปลูก 
   ผักสวนครัวให้กับเด็กผู ้หญิง เพ่ือให้ฝึกทักษะอาชีพท่ี 
   สามารถสร้างรายได้ ดูแลตนเองได้ในอนาคต 

  • การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บาน 
   เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก 
   จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ ่านศึกใน 
   พระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีโดย 
   รายได้น�าไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกสร้างขวัญ 
   และก�าลงัใจให้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่สยีสละปกป้องประเทศชาติ 
  
  • การสนับสนุนงานจำาหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ  
   ประจำาปี 2559 
   ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งจัดโดย 
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยรายได้จากการ 
   จ�าหน่ายทัง้หมดน�าทลูเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ 
   พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช 
   อัธยาศัยและสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อ 
   ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาส 
   ทั่วประเทศ  

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำาปี 2559103



 •  ปลูกผักสวนครัวร่วมกับพนักงานในบริเวณโรงแรม 
   เพื่อน�าไปปรุงอาหารให้พนักงานรับประทานที่ห้องอาหาร 
   พนักงาน และสร้างเสริมนิสัยพอเพียง รวมทั้งยงัหลีกเลี่ยง 
   การบริโภคสารเคมีที่ติดมากับอาหาร เพ่ือสนับสนุน 
   โครงการ Planet 21 (โครงการพัฒนาแบบยั่งยืน ตาม 
   นโยบายของเครือ แอคคอร์โฮเทลทั่วโลก)
 
 • บริจาคอาหารเหลือจากโรงแรมให้กับเด็กมูลนิธิ 
   ศรีชุมพาบาล Good Shepherd Sisters ดินแดง 
   มูลนิธิจัดหาโอกาสแก่ เด็กหญิง และผู้หญิงผู้ยากไร้ ที่ถูก 
   เอาเปรยีบ ให้สามารถด�ารงชวีติในสงัคม โดยบรจิาคอาหารเช้า 
  ที่เหลือจากการให้บริการลูกค้าร่วมกับโรงแรมอื่นๆ ใน 
  กรงุเทพฯ อกี 7 โรงทกุวนัพฤหัสบด ีและจดัเล้ียงอาหารว่าง  
  การแสดง แจกของรางวัล

 7.3  การสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย 
   • เจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบท 90 รูป 
    บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธบีรรพชาอปุสมบท เพือ่ 
    ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
    มหาภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งในวนัพธิบี�าเพญ็พระราชกศุล
    สตมวาร (ครบ 100 วัน) พร้อมสนับสนุนข้าวชาวนา 
    อีสานใต้จ�านวน 2 ตัน และผ้าคลุมเก้าอี้ถวายแด่ วัด 
    พระราม 9 กาญจนาภิเษก  

    •  ถวายเทียนพรรษาประจำาปี 2559 
     บริษัทได้ถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟฟ้ารอบ 
     พระอโุบสถ เน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษาแด่วดัพระราม  
     9 กาญจนาภิเษก
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รายงานประจำาปี 2559105

 การเอื้อเฟื้อนํามาซึ่งไมตรี 
ง า    า า น   ย า ง ง จร น 

ง นนย ป ย รจ ร า    า ร ยน ปน    นา ย

ระรา ำาร ง ระ า จ ระปร น ร า ย  ร นา ร 
ระรา าน ง นน ย าร ระ ร   ปี

ง ร น ง รง    น ระ ร รา ป



ปัจจัยความเสี่ยง

ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอก ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิ การ
ด�าเนินงาน ฐานะการเงิน และมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยมีความเสี่ยง
หลักๆ ดังนี้ 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

• ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ 
 ในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีก

การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการแข่งขนัทางธรุกจิทัง้จาก
คู่แข่งที่เป็นศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์การค้า 
และห้างสรรพสนิค้า ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณประตนู�า้ และราชประสงค์ซ่ึงเป็น
บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม 
แฟชั่น มอลล์

ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแข่งขัน โดยบริษัทมุ่งเน้น
ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เช่าพ้ืนที่ เพื่อจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่นหรือ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะประกอบกิจการค้าส่ง และสามารถ 
ค้าปลกีได้ บรษิทัมกีารจดัโซนของร้านค้าทีจ่�าหน่ายสนิค้าประเภทเดยีวกนั
ให้อยู่ในโซนเดียวกัน การคัดเลือกร้านค้าและผู้ประกอบการให้มีความ
หลากหลายของสนิค้าแฟชัน่ต่างๆ เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการได้อย่างครบวงจร 
(one stop shopping) นอกจากนี้ บริษัทยังได้มุ่งเน้นในการบริหาร
สัญญาเช่าและบริการให้มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมในการ
ประกอบกิจการของลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของลกูค้าผูเ้ช่าพืน้ที ่อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 
ที่คู่แข่งเรียกเก็บ รวมถึงต้นทุนในการพัฒนาและด�าเนินโครงการของ
บริษัท เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวมีความสามารถในการท�าสัญญาเช่าพื้นที่
และบริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

•  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง คือ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ 
แพลทินัม ประตูน�า้ ที่ตั้งอยู่ในย่านประตูน�า้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
การค้าท่ีส�าคญัใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยโรงแรมดงักล่าวนีต้ัง้อยูใ่กล้
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญหลายแห่ง ซึ่ง
ถือเป็นจุดเด่นที่ส�าคัญประการหน่ึงในการดึงดูดให้มีลูกค้าทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศที่จะมาใช้บริการโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตามในบริเวณนี้มีโรงแรมหลายแห่ง จึงส่งผลท�าให้มีระดับการแข่งขัน
ทีส่งู ซ่ึงอาจส่งผลต่ออตัราราคาค่าเช่าห้องพกัและอตัราการเข้าพกัอาศยั 

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการและสร้างความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนห้องพักและห้องอาหาร รวมทั้งด้านการ
ให้บริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีใจในการทุ่มเท และให้
บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาพักอาศัยในโรงแรม โดยการจัดฝึกอบรมให้มี
ความรู้ด้านบริการอย่างสม�า่เสมอ ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ 
รวมทั้ง บริษัทมีการปรับปรุงสภาพโรงแรมให้มีความทันสมัย มีความ
สะอาด มคีวามปลอดภยั และมส่ิีงอ�านวยความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้า 
ประกอบกบัโรงแรมดงักล่าวตัง้อยูบ่นโครงการเดอะ แพลทนิมั แฟชัน่ มอลล์ 
ซ่ึงช่วยส่งเสรมิและดงึดดูให้ลูกค้าทีเ่ข้าพกัอาศยัได้รบัความสะดวกสบาย
และสามารถใช้บรกิารเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันทีม่คีวามหลากหลายสามารถ
ซื้อได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ละเลยที่จะ
ก�าหนดนโยบายในการเพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการ เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการด�าเนินการให้สามารถ
แข่งขันได้ในธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานพัฒนาโครงการโรงแรมในอนาคต เพื่อ
กระจายความเส่ียงในการประกอบธรุกิจโรงแรม โดยการขยายการลงทนุ
ในธุรกิจโรงแรมในที่ตั้งบริเวณอื่น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจ
โรงแรมและเพ่ิมการเติบโตให้แก่บริษัท โดยการขยายธุรกิจโรงแรมใน
อนาคตเพิม่อกี 3 แห่งภายในอกี 4-5 ปีข้างหน้า ซึง่ประกอบด้วยโรงแรม
ทีส่มยุ 2 แห่ง และในย่านใจกลางกรงุเทพมหานครอกี 1 แห่ง ทัง้นี ้แผนงาน
พัฒนาโครงการโรงแรมในอนาคตอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมของเศรษฐกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
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ในด้านการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานของงานก่อสร้าง 
และเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทก�าหนดไว้ บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติ
และขัน้ตอนในการคดัเลอืกผูอ้อกแบบ วศิวกรทีป่รกึษา วิศวกรควบคุมงาน 
ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมาและควบคุมงานก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน เพื่อ
ให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณภาพและคุณสมบัติที่
เหมาะสม รอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าร่วมพัฒนา
โครงการต้องมคีณุสมบตัแิละมปีระสบการณ์เป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืได้ 
เพือ่เป็นการลดความเสีย่งในการพฒันาและก่อสร้างโครงการทีอ่าจล่าช้า
ออกไปหรือต้องหยุดการก่อสร้างลง และสามารถควบคุมต้นทุนในการ
พฒันาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ทีบ่รษิทัก�าหนด
ไว้ในทุกด้าน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ด้วยบริษัทมีแผนการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตโครงการ
ต่างๆ ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ในหวัข้อ ความเส่ียงด้านการลงทุนและการพัฒนา
โครงการในอนาคตข้างต้น ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (ปี 2560 - 2564) 
บริษัทต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทต้อง
จดัหาแหล่งเงนิทนุจากธนาคาร สถาบนัการเงนิ การออกหุน้กู ้และแหล่ง
เงินทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัท นอกเหนือ
จากแหล่งเงนิทนุภายในของบรษิทัทีไ่ด้มาจากการด�าเนินงานของบรษิทั 
และเงนิเพิม่ทนุทีไ่ด้จากการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทนุต่อประชาชน
เป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น บริษัทจึงก�าหนดให้โครงสร้างทางการเงินใน
อนาคตให้อตัราส่วนหน้ีสินทีม่ภีาระดอกเบ้ีย (Interest - Bearing Debt) 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสมไม่เกิน 1 : 1 เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ความเส่ียงทางการเงนิในระดบัทีสู่งเกินไปและได้ผลตอบแทนการลงทนุ
ของโครงการในอนาคตที่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนา
โครงการในอนาคต

บรษิทัและบรษิทัย่อยมแีผนการลงทนุโครงการในอนาคตหลายโครงการ 
เช่น โครงการศูนย์การค้าหรือศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเชิงพาณิชย์ 
โรงแรมหรือรีสอร์ท และอาคารส�านักงานให้เช่า ฯลฯ  ซึ่งในการด�าเนิน
การพฒันาโครงการดงักล่าวข้างต้น บรษิทัต้องใช้เงนิลงทนุในจ�านวนสงู 
โดยหลังจากบริษัทพัฒนาและก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทและบริษัทย่อย
จะได้รบัผลตอบแทนในรปูรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารพืน้ทีซ่ึง่มลีกัษณะ
ทีม่ัน่คงและมคีวามแน่นอนในระยะยาว รวมทัง้ต้องใช้ระยะเวลายาวใน
การคนืทนุ ดงันัน้ หากในการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการไม่ประสบผล
ส�าเร็จ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการต้องหยุด
ชะงักลง การพัฒนาและก่อสร้างโครงการอาจเสร็จล่าช้ากว่าก�าหนด 
หรือการพัฒนาและก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแต่ต้องใช้เงินลงทุน
มากกว่าที่ได้วางแผนและก�าหนดไว้ (Cost Overrun) ก็อาจจะส่ง
ผลกระทบต่อผลประกอบการ สถานะทางการเงนิ ความสามารถในการ
ช�าระหนี้ และสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนหรือ
ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท 

อย่างไรกต็าม บรษิทัมปีระสบการณ์ในการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่า
พื้นที่โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�า้ มาเป็นระยะเวลาที่นาน
พอสมควร โดยบริษัทสามารถน�าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับ
โครงการทีจ่ะพฒันาขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้บรษิทัได้มีการด�าเนินการ
ศกึษาและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทนุและการพฒันาโครงการ
เป็นอย่างดี รวมถึงมีการศึกษา วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการลงทุนและพัฒนาโครงการ ประกอบกับนโยบายที่
บริษัทจะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการท่ีมีศักยภาพทางธุรกิจและตั้งอยู่
ในท�าเลที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการในอนาคตดังกล่าวมีโอกาสที่จะ
ประสบความส�าเร็จสูง มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และจ�ากัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 2559107



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอยีดทีส่�าคญัของบรษิทั บรษิทัย่อย และกจิการร่วมค้า มดีงัต่อไปนี้

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษทัจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่3 ธันวาคม 2556 จากการควบรวม 
(Amalgamation) บรษิทั 9 บรษิทั ที่มีความเก่ียวข้องกับการด�าเนิน
โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (ศูนย์แฟชั่น
ค้าส่งและค้าปลกีให้เช่าเพือ่การพาณชิย์) และโรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ 
แพลทินัม ประตูน�า้ เข้าด้วยกัน โดยทั้ง 9 บริษัทดังกล่าวมีกลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่และผูม้อี�านาจควบคมุชดุเดยีวกัน ต่อมาบริษทัได้รบัการจดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เป็น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย  
โดยในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้น
 1) ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง  
  เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โครงการเดอะวอร์ฟ สมุย และ 
  โครงการตลาดนีออน
 2) ธุรกจิโรงแรม ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ แพลทนิมั ประตนู�า้ 
 3) ธุรกิจจ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายใน 
  โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 บรษิทัได้ลงทนุในบรษิทัย่อยจ�านวน 3 บรษิทั 
และกิจการร่วมค้าจ�านวน 1 บริษัท ได้แก่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ แพลทินัม
มาร์เก็ต จำกัด

99.99 %

บริษัท แบงคอก
สกายไลน์ จำกัด

49.90 %

บริษัท เดอะ แพลทินัม
พลาซ่า จำกัด

99.99 %

บริษัท เดอะ แพลทินัม
สมุย จำกัด

99.99 %

108



บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จ�ากัด
มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว จ�านวน 683.0 ล้านบาท เป็นบริษัท
ย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจส�านักงานให้เช่าและ ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ 
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างมีลักษณะโครงการที่ผสมผสานประโยชน์การใช้สอยหลาย
ประเภท ได้แก่ ศูนย์การค้าปลีกซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการตลาดนัดติด
แอร์ บริเวณย่านราชประสงค์ อาคารส�านักงานให้เช่า และโรงแรม

บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จ�ากัด
มทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 50,000 บาท เป็นบรษิทัย่อยซึง่บรษิทัถอืหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ได้แก่ โครงการเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และโครงการใน
อนาคตในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จ�ากัด
มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 20.0 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงในปัจจุบันมี
เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สรุาษฎร์ธาน ีในเบือ้งต้นอยูร่ะหว่างการออกแบบโรงแรมเพือ่ยืน่แบบ
ขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยราชการ 

บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จ�ากัด
มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 100,000 บาท เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.90 กับกลุ่มเกษรในสัดส่วนที่เท่ากัน มี
วัตถุประสงค์ในการด�าเนินการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงการ
บริหารจัดการทางเดินลอยฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม 
ศนูย์การค้า และอาคารพลาซ่าท่ีส�าคัญในย่านราชประสงค์ ได้แก่ อาคาร
อัมรินทร์พลาซ่า อาคารเกษรพลาซ่า และอาคารที่จะก่อสร้างขึ้นใน
อนาคตของกลุ่มเกษร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โครงการ
เดอะ มาร์เกต็ แบงคอก ซึง่อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง อาคารโรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้า และโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ 
แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ภายใต้ชื่อ “โครงการ แบงคอก สกายไลน์”

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

รายงานประจำาปี 2559109



สำนักกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

ฝ่ายขายและการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายวิศวกรรมอาคาร

ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร

ฝ่ายประสานงานร้านค้า
และลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารศูนย์อาหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายกฎหมาย
และรัฐกิจสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างองค์กร
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   5 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  1 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ   4 ท่าน คิดเป็น 4 ใน 10 ของกรรมการทั้งหมด

โครงสร้างการจัดการ

โดยมี นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายสรุชัย โชตจิฬุางกรู ลงลายมอืชือ่ร่วมกบั นายชัชวาล พงษ์สุทธมินัส หรือนายพิรุณ ลิมปิววัิฒน์กุล หรือนางปัญจพร โชตจุิฬางกูร รวมเป็นสองคน
และประทับตราส�าคัญของบริษัท

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายพลากร            สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายสุรชัย            โชติจุฬางกูร รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายสมชัย            บุญน�าศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ  บ�าเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. นายชัชวาล            พงษ์สุทธิมนัส กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางปัญจพร       โชติจุฬางกูร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายพิรุณ          ลิมปิวิวัฒน์กุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

9. ดร. ชฎารัตน์   อนันตกูล กรรมการ

10. นายชาญชัย       พันธุ์โสภา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายงานประจำาปี 2559111



 ลำาดับ          รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าประชุม

จำานวนครั้ง ร้อยละ

 1.  นายสมชัย  บุญน�าศิริ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 100

 2.  นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 100

 3.  นางปัญจพร  โชติจุฬางกูร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 100

 ลำาดับ          รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าประชุม

จำานวนครั้ง ร้อยละ

 1.  ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/6 83

 2.  นายสมชัย  บุญน�าศิริ  กรรมการตรวจสอบ 6/6 100

 3.  พล.ต.อ. บุญเพ็ญ  บ�าเพ็ญบุญ  กรรมการตรวจสอบ 6/6 100

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  นางสาวพีรกาญจน์ ศิริพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
 เป็นต้นไป
2.  นางสาวนพรัตน์ ยอดเพ็ชร์ ได้ลาออกจาการเป็นเลขานุการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 พฤษภาคม 2559  
 เป็นต้นไป

การประชมุเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบ
บัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็น 
และซักถามประเด็นต่างๆ โดยในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการ
ตรวจสอบแต่ประการใด 

โดยมี นายสมชัย บุญน�าศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ       ตำาแหน่ง

1. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส กรรมการบริหาร

3. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร กรรมการบริหาร

4. นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล กรรมการบริหาร

5. นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการบริหาร

6. นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ กรรมการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหาร
งานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำาปี 2559113



การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการในปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดการประชุม  
ดังนี้

รายชื่อ
    ปี 2558     ปี 2559

จำานวนครั้ง1 ร้อยละ จำานวนครั้ง1 ร้อยละ

 1. นายสุรชัย   โชติจุฬางกูร 23/23 100 11/11 100

 2. นายชัชวาล   พงษ์สุทธิมนัส 23/23 100 10/11 90

 3. นางปัญจพร   โชติจุฬางกูร 23/23 100 11/11 100

 4. นายพิรุณ   ลิมปิวิวัฒน์กุล 23/23 100 11/11 100

 5. นายสมบูรณ์   วงศ์รัศมี* 19/19 100 - -

 6. นายพงษ์ศักดิ์   นันตวรรณกุล** 10/10 100 - -

 7. นายศิริชัย   ประพันธ์ธุรกิจ*** 12/23 52 - -

 8. นางกานต์สุดา  แสนสุทธิ์**** 17/19 89 - -

 9. นายชาญชัย   พันธุ์โสภา 4/4 100 11/11 100

 10. นายสมชาย   วรุณพันธุลักษณ์ 4/4 100 11/11 100

หมายเหต ุ:  * นายสมบรูณ์ วงศ์รศัม ีได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรหิารและพนกังานบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป
   ** นายพงษ์ศักดิ ์นนัตวรรณกลุ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรหิารและพนักงานบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม 2558  
    เป็นต้นไป
   ***  นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
    เป็นต้นไป
   **** นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558  
    เป็นต้นไป
     

   1   จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่จัดประชุม
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ผู้บริหารของบริษัท 
รายชื่อผู้บริหารของบริษัท (ตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหาร 
ดังต่อไปนี้ 

ลำาดับ รายชื่อ            ตำาแหน่ง

1. นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดสายการเงินและบัญชี

3. นายพรเทพ เถียรทวี ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ

4. นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์ ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน

5. นางนาตยา ศันสนรัตน์ ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานการขาย

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัคร้ังที ่2/2557 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 
พ.ศ. 2557 ทีป่ระชมุได้มกีารมอบหมายขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้
 1. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตาม 
  วัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และตามท่ีได้รับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 2. ก�าหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการ 
  บริษัท และด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และ 
  แผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 3.  ด�าเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และ 
  ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 4.  ส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
  เป็น ไปตามนโยบาย
 5.  อนุมัติและ/หรือมอบอ�านาจการท�านิติกรรม เพื่อผูกพันบริษัท 
  ส�าหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่กรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทให้/ 
  ด�าเนนิการแทน ท้ังนี ้ให้รวมถงึธรุกรรมใดๆ ท่ีไม่เป็นการผูกพนั 
  ทรัพย์สินของบริษัท

 6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย 
  และทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 7. แสวงโอกาสทางธรุกจิและการลงทนุใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิหลกั 
  ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
 8.  พิจารณาการน�าสิทธแิละทรพัย์สินของบรษิทัไปก่อภาระผกูพนั 
  ใดกบับคุคล บรษิทั ห้าง ร้าน หรอืสถาบนัการเงนิ เพือ่น�าเสนอ 
  คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 9. พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานปกต ิในวงเงนิ 
  ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
 10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญช ี
  บรษิทัในวงเงนิตามที ่คณะกรรมการบรษิทัอนมุตัมิอบหมายไว้
 11. อนุมัตใินหลักการการลงทนุในการขยายธรุกิจ ตลอดจนการร่วม 
  ทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้น�าเสนอคณะกรรมการ 
  บริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
 12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบ 
  ประมาณรายจ่ายส�าหรับปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทได้ 
  เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 13. ดูแลการท�างานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบยีบ 
  ต่างๆ รวมถึงการปฏบัิตงิานด้วยหลักธรรมาภบิาลในการท�าธรุกจิ

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำาปี 2559115



 14. ส่งเสริมพัฒนาความรูค้วามสามารถ และศักยภาพของพนักงาน  
  เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
 15. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการ 
  ของบริษัท
 16. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไข 
  ปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่า 
  ธรรมเนยีมบรกิารในอตัราค่าธรรมเนยีมปกต ิและการให้เครดติ 
  เทอมเหมือนลูกค้าทั่วไปเป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายท่ีได้รับ 
  อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 17. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร  
 18. มีอ�านาจในการด�าเนนิการตามงบประมาณประจ�าปีและอ�านาจ 
  อนุมัติจ่ายในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัท 
 19. ด�าเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
  กรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ท้ังนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  ไม่มีอ�านาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช ่
  เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่ง 
  สินทรัพย์ส�าคัญของบริษัทและ/หรือรายการที่กรรมการ 
  ผู ้จัดการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือ 
  มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าขึน้ กบั 
  บริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกต ิ
  ทางการค้าที่ ได้มีการก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได ้
  อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะ 
  กรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบ 
  จากผู้ถือหุ้น ในการท�ารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ 
  จ�าหน่ายไปซึง่ สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยแล้ว  
  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
 20. นโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ 
  กรรมการผู้จัดการ บริษัทได้มีการก�าหนดในการด�ารงต�าแหน่ง 
  กรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยให้สามารถ 
  ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนได้  
  ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าที ่
  ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัที ่14 สงิหาคม 
2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ 
ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และ
ความรับผดิชอบ ตามรายละเอยีดทีแ่สดงอยูใ่นหวัข้อนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการ หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการชุดต่างๆ จากหน้าที่ความรับผิดชอบและการท�างานของ
กรรมการ ประเภทและขนาดธรุกจิของบรษิทั ตลาดและคู่แข่งขนั โดยที่
ค่าตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้  

ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะก�าหนดประเภท
ค่าตอบแทน วิธกีารจ่ายค่าตอบแทน และจ�านวนค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  
เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบ
โดยทั่วไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2559 ได้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมแก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจาณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการ 
 ประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นพนักงาน 
 บริษัทจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนนี้ มีรายละเอียดค่าตอบแทน 
 รายเดือน ดังนี้
  -  ประธานกรรมการบริษัท   250,000 บาท/เดือน
  -  กรรมการ     40,000 บาท/เดือน
 

 2) ค่าเบี้ยประชุม
 กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้
 คณะกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการบริษัท   50,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการ      20,000 บาท/ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครั้ง
  -   กรรมการตรวจสอบ   30,000 บาท/ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ประธานกรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำาปี 2559117



หมายเหต ุ: * นายสมบูรณ์ วงศ์รัศม ีได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษทัและพนักงานบริษทั โดยมีผลตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
   ** นายชาญชยั พนัธ์ุโสภา ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัและพนักงานบริษทั โดยมีผลตัง้แต่วันที ่31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

                                        (หน่วย : ล้านบาท)

รายชื่อ

     ปี 2558      ปี 2559

ค่าตอบแทน 
รายเดือน

เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน 
รายเดือน

เบี้ยประชุม

 1.  นายพลากร  สุวรรณรัฐ 3.00 0.25 3.00 0.30

 2.  นายสุรชัย  โชติจุฬางกูร 0.48 0.08 0.48 0.12

 3.  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 0.48 0.22 0.48 0.32

 4.  นายสมชัย  บุญน�าศิริ 0.48 0.25 0.48 0.38

 5.  พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บ�าเพ็ญบุญ 0.48 0.19 0.48 0.32

 6. นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส 0.48 0.12 0.48 0.16

 7. นางปัญจพร  โชติจุฬางกูร 0.48 0.12 0.48 0.16

 8. นายพิรุณ  ลิมปิวิวัฒน์กุล 0.48 0.08 0.48 0.12

     9.    ดร. ชฏารัตน์ อนันตกูล 0.48 0.10 0.48 0.14

 10. นายสมบูรณ์  วงศ์รัศมี* - 0.06 - -

 11. นายชาญชัย  พันธุ์โสภา** - 0.02 - 0.12

    รวม 6.84 1.49 6.84 2.14

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท โดยเป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม 
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 8.33 ล้านบาท และ 8.98 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ให้แก่กรรมการบริหารจ�านวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร 
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ
ลิมปิวิวัฒน์กุล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา และผูบ้รหิารรายทีส่ีทุ่กรายจ�านวน 10 ราย

ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดย
พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตรา 
ร้อยละ 4 - 6 ของเงินเดือน ตามอายุงาน ขณะเดียวกันบริษัทและ 
บริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 - 6 ของเงินเดือน  

และ จ�านวน 5 ราย ตามล�าดับ ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทน
อื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและ
ค่าโทรศัพท์เป็นเงินรวมจ�านวน 71.3 ล้านบาทและ 66.9 ล้านบาท 
ตามล�าดับ สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

                                                                                   

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2559

เงินเดือน  57.9 55.2

โบนัส  10.2 9.5

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  1.0 0.8

อื่นๆ  2.2 1.4

รวม  71.3 66.9

  (หน่วย : ล้านบาท)

ตามอายุงานด้วย เงินกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการ
กองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฎิบัติตามข้อก�าหนดของพระราช
บัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำาปี 2559119



การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการในปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 

หมายเหตุ : * นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที ่
   กรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารและ 
   พนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
  ** นายชาญชัย พันธุ์โสภา ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร และได้รับการแต่งตั้งท�าหน้าที่กรรมการบริษัทในการประชุม
 
  1  จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่จัดประชุม

 

รายชื่อ
ปี 2558 ปี 2559

จำานวนครั้ง1 ร้อยละ จำานวนครั้ง1 ร้อยละ

 1.  นายพลากร         สุวรรณรัฐ 4/4 100 6/6 100

 2. นายสุรชัย         โชติจุฬางกูร 4/4 100 6/6 100

 3.  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 4/4 100 5/6 83

 4.  นายสมชัย         บุญน�าศิริ 4/4 100 6/6 100

 5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บ�าเพ็ญบุญ 4/4 100 6/6 100

 6. นายชัชวาล        พงษ์สุทธิมนัส 4/4 100 5/6 83

 7. นางปัญจพร          โชติจุฬางกูร 4/4 100 6/6 100

 8. นายพิรุณ             ลิมปิวิวัฒน์กุล 4/4 100 6/6 100

 9. ดร. ชฏารัตน์      อนันตกูล 4/4 100 6/6 100

 10. นายสมบูรณ์        วงศ์รัศมี* 3/3 100 - -

 11. นายชาญชัย        พันธุ์โสภา** 1/1 100 6/6 100
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คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการจัดประชุมกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้
บริหาร โดยบริษัทได้ก�าหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2559 ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มี
กรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายบริหารอื่นๆ  

เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู ้บริหารมีโอกาสที่จะได ้ประชุมระหว ่างกันเอง เพ่ือพิจารณา 
เก่ียวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
อย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และน�า
ข้อเสนอหรือบทสรุปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา กรรมการบริษัทที่ไม่
เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังน้ี 

                      

รายชื่อ
       ปี 2558         ปี 2559

จำานวนครั้ง1 ร้อยละ จำานวนครั้ง1 ร้อยละ

 1.  นายพลากร  สุวรรณรัฐ 1/1 100 0/1 0

 2.  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 1/1 100 1/1 100

 3.  นายสมชัย  บุญน�าศิริ 1/1 100 1/1 100

 4.  พล.ต.อ. บุญเพ็ญ  บ�าเพ็ญบุญ 1/1 100 1/1 100

 5. ดร. ชฎารัตน์  อนันตกูล 1/1 100 1/1 100

หมายเหตุ : 1  จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่จัดประชุม

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำาปี 2559121



                              รายชื่อ กรรมการ
บรษัิท

กรรมการ
ผูมี้อำานาจลง

นาม

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
อสิระ

กรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา 

ค่าตอบแทน

    

 1.  นายพลากร  สุวรรณรัฐ P P

 2.  นายสุรชัย  โชติจุฬางกูร P P P

 3.  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ P P P

 4.  นายสมชัย  บุญน�าศิริ P P P P

 5.  พล.ต.อ. บุญเพ็ญ  บ�าเพ็ญบุญ P P P

 6.  นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส P P P P

 7.  นางปัญจพร  โชติจุฬางกูร P P P P

 8.  นายพิรุณ  ลิมปิวิวัฒน์กุล P P P

 9. ดร. ชฎารัตน์  อนันตกูล P

 10.  นายชาญชัย  พันธุ์โสภา P P

 11.  นายสมชาย  วรุณพันธุลักษณ์ P

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการบริหาร และรายชื่อของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
โดยสรปุการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดงันี้

  กรรมการ 
    บริหาร
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สายงาน
จำานวนพนักงาน (คน)

ปี 2558 ปี 2559

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า 87 112

ธุรกิจโรงแรม 251 234

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม 82 68

ส�านักงานใหญ่ 102 96

รวม 522 510

 
ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม 
ตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลงานทีท่�าได้ เปรยีบเทยีบกับเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงนิเดอืน โบนสัประจ�าปี เงนิส�ารอง

บุคลากร

จ�านวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและ
ผูบ้รหิารตามค�านยิามของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ ส้ินปี 2558 

และปี 2559 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 522 คน และ 510 คน ตามล�าดับ โดย
แบ่งออกเป็นสายงานหลัก ดังนี้

เล้ียงชพี และอืน่ๆ ซ่ึงผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2558 และ
ปี 2559 (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) มีรายละเอียด ดังนี้ 

หมายเหตุ :  *  อื่นๆ ได้แก่ เงินประจ�าต�าแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ พนักงาน 

    ของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม  

    และถูกต้องตามกฎหมาย ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

ประเภท ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2559

เงินเดือน 126.8 134.5

โบนัส 25.8 26.9

ค่าล่วงเวลา 6.5 5.9

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 4.0 4.3

อื่นๆ* 24.1 33.4

                                            รวม 187.2 205.0

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำาปี 2559123



ข้อพิพาทแรงงาน

 -ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนือ่งจากบคุลากรถอืเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้บรษัิทประสบความส�าเร็จใน
การด�าเนินกิจการ บริษทัจึงให้ความส�าคญัและวางแนวทาง และนโยบาย
ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร 
มคีวามรู ้ความช�านาญ และมคีวามเชีย่วชาญในการด�าเนนิการด้านต่างๆ 
ทีจ่�าเป็นเพือ่ให้บรษิทัประสบความส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธิภาพ ทีผ่่านมา 
บรษิทัส่งเสรมิให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานในระดบัต่างๆ เข้าร่วม
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน
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 คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ 
น ราจะ งร ะจะ ง    าย า า ป   ะ ย น ย 

ร ง ง า    จะ ง ยายา    น าร นน 
ย ยายา จะ ราง า า น ะ ะ น า  

ำา ะ ะ า ประ า น ง าย า จ ง น ะ น    ย น ย 
ยจ จ ย

ระ ร รา า ง ระ า จ ระปร น ร า ย  ร นา ร 
ระรา าน น า า ยา ย น น

 า ยา ย น น
น    ายน 



ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท)         ความเห็นของคณะกรรมการ 

        ตรวจสอบ31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

1. บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จ�ากัด 

กรรมการและผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 
เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมยุ จ�ากัด ได้แก่
1. นายชาคลิต   โชติจุฬางกูร  
2. นายชวนันท์  โชติจุฬางกูร 
3. นางสาวสุฐิตา  โชติจุฬางกูร 
4. นายธรรมนูญ  โชติจุฬางกูร

ล�าดับที่ 1-4 
เป็นบุตรนายสุรชัย โชติจุฬางกูร กับ
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร ซึ่งทั้งสอง
ท่านเป็นกรรมการบริษัท และเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน 
ร้อยละ 27.67 และ 17.55 ตามล�าดบั 
รวมทัง้กลุม่โชตจิฬุางกรูเป็นผูถ้อืหุน้ 
ใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
47.73 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559) 

บริษัทท�าสัญญาเช่าที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างของโครงการ เดอะ 
วอร์ฟ สมุย ตั้งอยู่ที่ ต�าบลบ่อผุด 
อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ระยะเวลาการเช่า 10 ปี โดยมี
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายใน
อนาคตจากสัญญาเช่าดังกล่าว
จ�านวน 340 ล้านบาท โดยช�าระ
ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ปีละ 
34 ล้านบาท

หมายเหตุ : ในปี 2558 และ 
ปี 2559 บริษัทได้รับส่วนลดการ
เช่าเป็นจ�านวนเงิน 18 ล้านบาท 
และ14 ล้านบาท ตามล�าดับ
- ค่าเช่า
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16
18

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
14

พจิารณาแล้วเหน็ว่าการเข้าท�ารายการ
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก       
1.  ท�าเลที่ตั้งอยู ่ ในย ่านท่องเท่ียว 
 ท่ีส�าคัญของเกาะสมุย จังหวัด 
 สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการด�าเนิน 
 การตามนโยบายการขยายธุรกจิของ 
 บริษัทในระยะยาว
2. สัญญาเช่าโครงการมีเงื่อนไขที ่
 เป็นปกติโดยท่ัวไปของการเช่า 
 อสังหาริมทรัพย์ระยะยาว
3.  ราคาค่าเช ่าเป็นราคายุติธรรม 
 โดยบริษัทได้พิจารณารายงาน 
 ของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ เวลา 
 น้ันในการประกอบการพิจารณา 
 การลงทุนดังกล่าว

2. บริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน)

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส เป็น
กรรมการของทั้งสองบริษัท และ 
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้น
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.29 และ
โดยกลุ่มพงษ์สุทธิมนัสถือหุ้นบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 3.97 (ณ วันที่ 30 
พฤศจกิายน 2559) และเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ บรษิทั ร้อกเวธิ จ�ากัด (มหาชน) 
ในสัดส่วนร้อยละ 20.99

บริษัทได้ซ้ือสินค้าและบริการ
จากบริษัท ร ้อกเ วิธ จ� ากัด
(มหาชน)
- ค่าซื้อสินค้า และบริการ
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า
  และบริการ

 
 

0.45
0.01

พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุ
สมผลในการเข้าท�ารายการ เนื่องจาก
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของ
ธุรกิจ และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

รายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพิ่มเติม) โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการเกี่ยวโยงกันได้ ดังนี้

0.03
-
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ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
     มูลค่า (ล้านบาท)      ความเห็นของคณะกรรมการ 

     ตรวจสอบ31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

3. นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 

มีกรรมการร่วมกัน ดังนี้
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร  
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
และนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ
ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ 
แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 

นอกจากนี้ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร 
กับนางปัญจพร โชติจุฬางกูร เป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน 
ร้อยละ 27.67 และ 17.55 ตาม
ล�าดับ รวมทั้งกลุ่มโชติจุฬางกูรเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน
ร้อยละ 47.73 และกลุ่มพงษ์สุทธิ
มนัส ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
3.97 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททั้ง 
3 ท่านได้ลาออกจากการเป็นคณะ
กรรมการนติบิคุคอาคารชุดเมือ่วนัที่ 
19 พฤษภาคม 2559

1. บริษัทและบริษัทย ่อยเช ่า 
 พ้ืนที่ของโครงการ เดอะ  
    แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จาก
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ 
 แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อ 
 ใช้ประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร  
 พ้ืนที่ให้เช่า พื้นที่ส�านักงาน  
 และเช่าพื้นที่ส่วนกลางเพื่อ 
 รักษาทัศนียภาพภายในศูนย์  
 โดยมี รายการดังนี้
1.  ค่าเช่าพื้นที่
     - ค่าเช่าพื้นที่
     - เงินประกันการเช่า
2. ค่าส่วนกลาง
3.  ค่าซื้อทรัพย์สิน บริษัทรับจ้าง 
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ 
 แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อ 
 การบริหารจัดการให้เช่าพืน้ที่ 
 ส ่วนกลางที่ ให ้ เช ่าในเชิง 
 พาณิชย์
4.  บริษทัรบัจ้างนติิบคุคลอาคาร 
 ชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น  
 มอลล์ เพื่อการบริหารจัดการ 
 ให้เช่าพ้ืนทีส่่วนกลางทีใ่ห้เช่า 
 เชิงพาณิชย์
5.  ค่าสาธารณูปโภค
6.  เจ้าหนี้การค้า             

 

31.11
1.01

70.13      
-

-

 

27.95
1.01

29.20
0.74

8

1. ค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร พิจารณา 
   แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล 
     ในการเข้าท�ารายการ เนื่องจาก
 - อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาด 
  ทีส่ามารถเปรยีบเทียบได้กบัพ้ืนที่ 
  รายอื่นที่มีท�าเลและขนาดพื้นที ่
  ใกล้เคียงกันและเป็นการช่วย 
  ส่งเสริม ธุรกิจในภาพรวมของ 
  โครงการศนูย์ค้าส่ง เดอะ แพลทนิมั  
  แฟชัน่ มอลล์
  - เงื่อนไขที่ส�าคัญในสัญญาเช่า 
       เป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของการ 
  เช่าพื้นที่อสังหาริมทรัพย์
2. ค่าส่วนกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า 
 มีความสมเหตุสมผลในการเข้าท�า 
 รายการเนือ่งจากเป็นไปตามข้อบงัคบั 
 การจ่ายค่าส่วนกลางของนิติบุคคล 
 อาคารชดุและเป็นอตัราค่าส่วนกลาง 
 ที่เรียกเก็บกับบุคคลโดยทั่วไป
3. ค่าซื้อทรัพย์สิน พิจารณาแล้ว 
 เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการ 
 เข้าท�ารายการเนื่องจากเป็นไป 
 ตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ  
 และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
4. ค่าบริการจัดการพื้นที่ พิจารณา 
 แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล 
 ในการเข้าท�ารายการเนื่องจาก 
 บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จาก 
 รายได้ค่าบรหิารจดัการศูนย์การค้าฯ  
 และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
 การบริหารจัดการศนูย์การค้า และ 
 ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของพ้ืนที่เช่า 
 ในส่วนทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ     
    โดยการรบัจ้างบรหิารจดัการดงักล่าว  
 ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและ 
 มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
  5. ค่าสาธารณูปโภค พิจารณาแล้วม ี
 ความสมเหตุสมผลในการเข้าท�า 
 รายการเนื่องจากเป็นไปตามอัตรา 
 ค่าสาธารณปูโภคทีน่ติบิคุคลอาคาร 
 ชุดเรียกเก็บกับบุคคลทั่วไป

7.93 
6.45 

3.24 
0.96 

รายการเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2559127



ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
     มูลค่า (ล้านบาท)      ความเห็นของ

   คณะกรรมการตรวจสอบ31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

4. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือ 
หุน้ใหญ่ ถอืหุน้บรษิทัในสัดส่วน ร้อยละ 
27.67 รวมทั้งกลุ ่ม โชติจุฬางกูร
เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ถือหุ ้นบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 47.73
(ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน2559)

บริษัทเช่าท่ีดินจากนายสุรชัย 
โชตจิฬุางกรู จ�านวน 10-2-70.05 
ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นตลาดนัดกลาง
คนื ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ต้ังแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 
พฤศจิกายน 2562 โดยช�าระค่า
เช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ตลอด
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ไม่เกนิ 49 
ล้านบาท
- ค่าเช่า
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

-
-

1.36
10.64

พิจารณาแล้วเห็นว่ามีควาสมเหต ุ
สมผลในการเข้าท�ารายการ เนือ่งจาก
บริษัทจะน�าที่ดินดังกล่าวมาพัฒนา
เป็นโครงการตลาดนัดกลางคืน ท้ังนี้ 
บริ ษัทจะได ้รับผลประโยชน ์จาก 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้น
จากโครงการดังกล่าว นอกเหนือ 
จากโครงการของบริษัทที่มีอยู ่ ใน
ปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่
สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป แต่เม่ือน�ามาเปรียบเทียบ
กับราคาเช่าบริเวณที่ดินใกล้เคียงกัน
ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

5. นายพิรุณ ลิมปิวัฒน์กุล

เป ็นกรรมการบริษัทและกลุ ่ ม 
ลิมปิวิวัฒน์กุล เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
ในสัดส่วน 8.37
(ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2559)

บริษัทได้เช่าพื้นท่ีช้ันใต้ดินของ
โครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น 
มอลล์ จ�านวน 23.82 ตารางเมตร 
จากนายพริณุ ลิมปิววิฒัน์กุล เพ่ือ
น�ามาปล่อยเช่าช่วง โดยมรีายการ
ดังนี้
- ค่าเช่า
- เงินประกันการเช่า

0.29
0.07

 
 

0.29 
0.07

มีความเห็นว่าการเข้าท�ารายการมี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
1. อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาด 
 ทีส่ามารถเปรยีบเทยีบได้กบัพืน้ที่    
   รายอื่นที่มีท�าเลและขนาดพื้นที่  
   ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วย 
   ส ่งเสริมธุรกิจในภาพรวมของ 
   โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ  
     แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
2. เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญาเช่า 
 เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของ 
 สัญญาเช่า
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ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
    มูลค่า (ล้านบาท)      ความเห็นของ

   คณะกรรมการตรวจสอบ31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

6. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

เป ็นกรรมการบริษัทและถือหุ ้น
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.29 และ
โดยกลุ่มพงษ์สุทธิมนัสถือหุ้นบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 3.97
(ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

บ ริ ษั ทมี ย อดลู กหนี้ ค ง ค ้ า ง 
อันเนื่องมาจากข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างบรษัิทและกลุม่เกษรให้มี
การเปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน
ระหว่างนายชัชวาล พงษ์สุทธิ
มนัส ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท
และกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของ
กลุ่มเกษร เพ่ือใช้ในการโอนเงิน
ส�าหรบัช�าระค่าออกแบบโครงการ 
แบงคอก สกายไลน์ ให้แก่บริษัท
ผู้ออกแบบโครงการ

 0.48                 0.10 มีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
ในการเข้าท�ารายการเนื่องจากเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ โดย
ตามสัญญา บริษัท แบงคอก สกายไลน์ 
จ�ากัด ซ่ึงเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง 
บริษัทและกลุ ่มเกษร ไม่ได้มีหน้าที่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบ
โครงการจงึไม่สามารถจ่ายค่าออกแบบ
ให้แก่บริษัทผู้ออกแบบได้โดยตรง

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมัุตกิารท�ารายการเกีย่วโยงกนั

ก่อนเข้าท�ารายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทจะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการ
โดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการ
ความจ�าเป็นและความเหมาะสมทางด้านราคา โดยพิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง และข้อก�าหนด
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนท่ีคณะ
กรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น (แล้วแต่กรณี)  
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 
อีกท้ังจะมีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันในหมายเหตุประกอบง 
บการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานจากผู้สอบบัญชขีองบรษิทั

นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการเกีย่วโยงกนัในอนาคต

ในอนาคต บรษิทัและบรษิทัย่อยอาจจะมกีารเข้าท�ารายการเกีย่วโยงกนั
ตามความเหมาะสม และความจ�าเป็นของธุรกิจ โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง
หรอืข้อก�าหนดว่าด้วยหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรัพย์และขอส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณทีีเ่ป็นรายการทีเ่กดิขึน้ปกต ิและเป็นรายการทีต่่อเนือ่งในอนาคต 
บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างองิกบัราคาและเงือ่นไขทีเ่หมาะสมและ 
ยุตธิรรม สมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าท�า
รายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการการตรวจสอบ
พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการเข้าท�า
รายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ 
ในการพิจารณารายการเก่ียวโยงกันท่ีจะเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ 
เกี่ยวโยงกันดังกล่าว และน�าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

รายการเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2559129



ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1.  กลุ่มครอบครัวโชติจุฬางกูร 1,336,391,700 47.73

     นายสุรชัย       โชติจุฬางกูร 774,622,500 27.67

     นางปัญจพร  โชติจุฬางกูร 491,426,800 17.55

     นายสมชาย       โชติจุฬางกูร 25,241,400 0.90

     นางสาวสุฐิตา  โชติจุฬางกูร 15,345,100 0.55

     นายวิทยา       โชติจุฬางกูร 13,760,800 0.49

     นายธงชัย      โชติจุฬางกูร 11,512,500 0.41

     นายวิชัย       โชติจุฬางกูร 4,482,600 0.16

2.  กลุ่มครอบครัววิจิตรธนารักษ์ 349,712,300 12.49

     นายวุฒิชัย       วิจิตรธนารักษ์ 225,186,300 8.04

     นางดวงพร       วิจิตรธนารักษ์ 60,000,000 2.14

     นางอรอุมา       เอกลาภไพบูลย์ 32,225,300 1.15

     นางสาววิยดา  ปิยภาณีกุล 18,775,400 0.67

     นางสาวกุลวัลย์  วิจิตรธนารักษ์ 13,525,300 0.49

3.  กลุ่มครอบครัวลิมปิวิวัฒน์กุล 234,459,300 8.37

     นางพรรณพิลัย  ลิมปิวิวัฒน์กุล 108,459,300 3.87

     นายพลาวุธ       ลิมปิวิวัฒน์กุล 63,000,000 2.25

     นายพารณ        ลิมปิวิวัฒน์กุล 63,000,000 2.25

4.  กลุ่มครอบครัวพงษ์สุทธิมนัส 111,045,700 3.97

     นายชัชวาล       พงษ์สุทธิมนัส 92,000,000 3.29

     นายวรินทร       พงษ์สุทธิมนัส 19,045,700 0.68

5.  นายสหนันท์  เชนตระกูล 74,557,200 2.66
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 62,207,700 2.22

7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 46,317,300 1.65

8. นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม 37,550,300 1.34

9. ส�านักงานประกันสังคม 28,000,000 1.00

10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 22,310,400 0.80

รวมรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 2,302,551,900 82.23

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 497,448,100 17.77

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,800,000,000 100.00

ทัง้นี ้กลุม่ผู้ถอืหุน้รายใหญ่มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบาย การบรหิาร
จัดการ และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ โดยมี
ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 3 ท่าน จากจ�านวน
กรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ท่าน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทัมีนโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของ
ก�าไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักส�ารองตามกฎหมายจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัท
จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การด�ารงเงนิไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มื หรอื
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปีต่อที่
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั ิเว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้
เป็นครัง้คราว เมือ่เหน็ว่าบรษิทัมผีลก�าไรจากการด�าเนนิงาน และมคีวาม
เหมาะสมในการด�าเนินการจ่ายเงินปันผล แล้วให้รายงานให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2559 มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 0.1575 บาทต่อหุน้ คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสุทธทิีร้่อยละ 70 ในขณะทีปี่ 2558 มกีารจ่าย
เงนิปันผลจ�านวน 0.062 บาทต่อหุน้ คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อ
ก�าไรสุทธิที่ร้อยละ 40

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและหรือ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณา 
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุน
ในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น 

ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล

รายงานประจำาปี 2559131



คณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และ
บริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี 
งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการบัญชี และเกณฑ์การจัดท�างบการเงินอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ ดแูลรบัผิดชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ
และระบบการควบคมุภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตจากบริษัท ส�านักงาน อวีาย จ�ากดั ซึง่เป็น
ผู ้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ เพือ่ให้ผู้สอบบัญชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็
ได้ตามมาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบริษทั
โดยรวมอยูใ่นระดบัทีม่คีวามเหมาะสมเพยีงพอ และสามารถสร้างความ
เชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิเฉพาะบริษทัและ
งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท
นายชาญชัย พันธุ์โสภา

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย                
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส        
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ             
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ
อ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ           
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบพร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ - อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ร่ิมก่อสร้ำงโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์โดยก่อสร้ำงอำคำรหำ้งสรรพสินคำ้ อำคำรส ำนกังำน
ใหเ้ช่ำและโรงแรมบนท่ีดินท่ีท ำสัญญำเช่ำกบัส ำนกังำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษตัริย ์ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ               
กำรแสดงรำยกำรก่อสร้ำงอำคำรหำ้งสรรพสินคำ้และอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
และกำรก่อสร้ำงโรงแรมเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ทั้งน้ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 บริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนของโครงกำรอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำว โดยบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ี
อยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 1,145 ลำ้นบำท และท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรสร้ำง
เป็นจ ำนวนเงิน 69 ลำ้นบำท ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 และ 16 ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่                  
กำรรับรู้ตน้ทุนกำรไดม้ำของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินโดยรวม นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำตน้ทุนของรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจริงวำ่
เก่ียวขอ้งโดยตรงสำมำรถรับรู้เป็นสินทรัพย ์และกำรแสดงรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรรับรู้ตน้ทุนกำรไดม้ำของสินทรัพย ์กำรแสดงรำยกำรและ                                   
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโครงกำรอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรรับรู้ตน้ทุนกำรไดม้ำของสินทรัพย ์กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของกำรก่อสร้ำง
โครงกำรอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำว วำ่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ และฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน โดยกำรสอบถำมฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัโครงกำร
ก่อสร้ำง ท ำควำมเขำ้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นกำรพิจำรณำกำรรับรู้และแสดงรำยกำรตน้ทุนกำรไดม้ำของสินทรัพย ์       
สอบทำนรำยงำนกำรประชุมและสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโครงกำรดงักล่ำว สุ่มตรวจสอบเอกสำร
ประกอบรำยกำรตน้ทุนกำรไดม้ำของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหวำ่งปี และสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน 
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การรับรู้รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม และรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมของศูนย์อาหาร 
บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและรำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมของศูนยอ์ำหำร      
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของรำยไดร้วม รำยไดด้งักล่ำวเกิดข้ึนเป็นประจ ำทุกวนั ประกอบดว้ยรำยไดค่้ำห้องพกั 
ค่ำขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม และบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำร
รับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยได ้โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบ
กำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งใบแจง้หน้ีเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่สอดคลอ้ง
กบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วง
ใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี และท ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดเ้พื่อตรวจสอบควำมผดิปกติท่ีอำจ
เกิดข้ึนของรำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชี  

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให้ควำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินกำรต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฎิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 



รายงานประจำาปี 2559137

5 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร              
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง     
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึง
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำงสำวสุพรรณี ตริยำนนัทกุล 

 
 
 
สุพรรณี ตริยำนนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 กุมภำพนัธ์ 2560 
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 55,938,718          106,794,655        50,592,365          101,802,077        
เงินลงทุนชัว่คราว 8 5,602,423,987     5,648,189,362     5,602,423,987     5,648,189,362     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 67,890,804          96,341,579          146,511,275        141,314,091        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                          -                          1,004,191,504     410,141,504        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน 10 -                          230,000,000        -                          230,000,000        
สินคา้คงเหลือ 11 12,580,171          12,864,078          12,580,171          12,864,078          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดินระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 14,000,000          18,000,000          14,000,000          18,000,000          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,134,811          7,093,306            7,975,414            5,846,867            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,767,968,491     6,119,282,980     6,838,274,716     6,568,157,979     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 12 -                          500,000               -                          500,000               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          702,730,384        702,730,384        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 684,285               147,711               49,900                 49,900                 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 159,285,500        85,079,187          -                          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 2,467,753,504     1,921,552,026     1,322,826,783     1,375,366,636     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,109,800,641     1,102,207,109     819,333,288        881,555,496        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 254,896,470        108,381,645        104,858,622        79,290,572          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดินระยะยาว 18 -                          169,762,257        -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 41,070,861          29,222,062          6,179,336            5,228,399            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,884,918          10,642,060          19,562,134          9,495,092            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,054,376,179     3,427,494,057     2,975,540,447     3,054,216,479     
รวมสินทรัพย์ 9,822,344,670     9,546,777,037     9,813,815,163     9,622,374,458     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 142,500,817        85,909,870          87,516,117          83,597,816          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,111,914            1,972,803            2,111,914            1,972,803            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 94,540,015          90,011,349          94,540,015          90,011,349          
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ - ส่วนท่ีจะรับรู้เป็น
   รายไดภ้ายในหน่ึงปี 20 164,715,812        161,829,455        164,715,812        161,829,455        
เงินมดัจ าค่าเช่ารับระยะสั้น 156,626,865        167,561,377        156,526,865        167,561,377        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31,122,564          21,602,388          29,314,253          20,451,122          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 591,617,987        528,887,242        534,724,976        525,423,922        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,182,518            6,294,432            4,182,518            6,294,432            
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีจะรับรู้เป็น
   รายไดภ้ายในหน่ึงปี 20 556,693,385        717,106,007        556,693,385        717,106,007        
เงินมดัจ าค่าเช่ารับระยะยาว 91,867,505          66,395,579          91,867,505          66,395,579          
ค่าเช่าท่ีดินระยะยาวคา้งจ่าย 18 55,163,142          - -                          -
เงินประกนัผลงาน 29,884,777          6,065,817            7,618,182            2,793,050            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 11,653,768          9,198,606            10,605,531          8,045,209            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 15,303,713          10,004,430          4,363,704            2,634,065            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 764,748,808        815,064,871        675,330,825        803,268,342        
รวมหนีสิ้น 1,356,366,795     1,343,952,113     1,210,055,801     1,328,692,264     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 22
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 2,800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,800,000,000     2,800,000,000     2,800,000,000     2,800,000,000     
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,800,000,000     2,800,000,000     2,800,000,000     2,800,000,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 4,409,618,494     4,409,618,494     4,409,618,494     4,409,618,494     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 115,109,210        77,549,210          115,109,210        77,549,210          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,145,917,321     920,324,370        1,279,031,658     1,006,514,490     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,667,150)          (4,667,150)          -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,465,977,875     8,202,824,924     8,603,759,362     8,293,682,194     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,822,344,670     9,546,777,037     9,813,815,163     9,622,374,458     

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558
ก าไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 1,106,641,481     1,041,535,820     1,106,641,481     1,041,535,820     
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 365,106,475        344,176,413        365,106,475        344,176,413        
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 246,404,331        237,617,592        246,688,412        237,953,683        
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 61,782,522          83,551,954          95,556,707          108,447,702        
   อ่ืน ๆ 83,262,411          61,563,652          78,279,320          60,365,815          
รวมรายได้ 1,863,197,220     1,768,445,431     1,892,272,395     1,792,479,433     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการให้เช่าและบริการ 269,928,274        253,494,420        269,928,274        253,494,420        
ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 183,630,241        189,559,876        183,630,241        189,559,876        
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 195,630,347        188,460,883        195,630,347        188,460,883        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 57,264,406          64,355,888          57,264,406          64,355,888          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 275,493,830        282,385,625        249,779,996        255,255,914        
รวมค่าใช้จ่าย 981,947,098        978,256,692        956,233,264        951,126,981        
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 881,250,122        790,188,739        936,039,131        841,352,452        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14.2 536,574               21,994                 -                          -                          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 881,786,696        790,210,733        936,039,131        841,352,452        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (533,384)             (289,143)             (533,384)             (289,143)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 881,253,312        789,921,590        935,505,747        841,063,309        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (177,101,274)      (160,388,920)      (184,429,492)      (169,815,944)      
ก าไรส าหรับปี 704,152,038        629,532,670        751,076,255        671,247,365        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          1,366,224            -                          1,582,376            
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          (273,245)             -                          (316,475)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          1,092,979            -                          1,265,901            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 704,152,038        630,625,649        751,076,255        672,513,266        

ก าไรต่อหุ้น 28
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.25                     0.24                     0.27                     0.25                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานประจำาปี 2559145

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 881,253,312        789,921,590        935,505,747        841,063,309        
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 161,346,365        160,243,131        154,189,038        158,076,983        
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (242,563)             (1,366,294)          (242,563)             (1,366,294)          
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 765,325               191,797               765,325               191,797               
   รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (162,325,151)      (162,648,389)      (162,325,151)      (162,648,389)      
   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (8,648,196)          (10,322,907)        (8,648,196)          (10,322,907)        
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (536,574)             (21,994)               -                          -                          
   ค่าใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,848,282            4,393,561            2,953,442            3,654,081            
   ดอกเบ้ียรับ (61,782,522)        (83,551,954)        (95,556,707)        (108,447,702)      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 533,384               289,143               533,384               289,143               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 813,211,662        697,127,684        827,174,319        720,490,021        
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 120,404               624,846               292,002               549,656               
   สินคา้คงเหลือ 283,907               (157,352)             283,907               (157,352)             
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดินระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,000,000            -                          4,000,000            -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,963,295)          (16,460,069)        (2,128,547)          (16,861,572)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,338,844)          3,344,531            (1,223,216)          2,827,675            
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,697,725            (6,307,569)          8,351,171            (6,788,627)          
   รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 4,798,886            7,904,998            4,798,886            7,904,998            
   เงินมดัจ าค่าเช่ารับ 14,537,414          13,562,607          14,437,414          13,562,607          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,520,176            206,523               8,863,131            (24,165)               
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (393,120)             -                          (393,120)             -                          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23,818,960          (21,702,287)        4,825,132            (24,399,233)        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 867,293,875        678,143,912        869,281,079        697,104,008        
   จ่ายดอกเบ้ีย (23,117)               (7,241)                 (23,117)               (7,241)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (179,200,334)      (127,026,785)      (179,122,124)      (126,801,320)      
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 688,070,424        551,109,886        690,135,838        570,295,447        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



146

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัลดลง 500,000               -                          500,000               -                          
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 54,416,598          (5,147,683,163)   54,416,598          (5,147,683,163)   
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (594,050,000)      (60,900,000)        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 230,000,000        (230,000,000)      230,000,000        (230,000,000)      
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (270,732,845)      (5,292,112)          (23,459,764)        (224,700)             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (56,905,277)        (26,495,746)        (21,796,533)        (20,381,346)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 510,748               2,433,178            510,748               2,433,178            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (152,033,325)      (54,570,767)        (34,048,936)        (25,613,444)        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (191,309,969)      -                          -                          -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 90,109,866          21,003,598          90,064,494          20,989,865          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (295,444,204)      (5,440,605,012)   (297,863,393)      (5,461,379,610)   
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,483,070)          (1,418,714)          (2,483,070)          (1,418,714)          
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน -                          5,180,000,000     -                          5,180,000,000     
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายออกหุน้เพ่ิมทุน -                          (87,976,882)        -                          (87,976,882)        
เงินปันผลจ่าย (440,999,087)      (173,596,199)      (440,999,087)      (173,596,199)      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (443,482,157)      4,917,008,205     (443,482,157)      4,917,008,205     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (50,855,937)        27,513,079          (51,209,712)        25,924,042          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 106,794,655        79,281,576          101,802,077        75,878,035          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 55,938,718          106,794,655        50,592,365          101,802,077        

-                          -                          -                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเพ่ิมข้ึน 101,845,865        -                          310,300               -                          
   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเพ่ิมข้ึน 7,150,725            59,634                 -                          59,634                 
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน -                          6,475,900            -                          6,475,900            
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 117,043,468        -                          -                          -                          
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดินระยะยาวเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 169,762,257        228,359,375        -                          -                          
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,873,040          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัจำกกำรจดทะเบียน     
ควบบริษทัตำมกฎหมำยไทยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวำคม 2556 และแปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชน
จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2557 โดยมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ ธุรกิจพฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อให้เช่ำ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจศูนย์อำหำร ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 
222/1398 อำคำรเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้นท่ี 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทว ี
กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงว ันท่ี                          
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
  จดัตั้งข้ึน อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2559 2558 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เดอะ แพลทินมั มำร์เก็ต จ ำกดั  
 

พฒันำและใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์          
(ยงัไม่ไดเ้ปิดด ำเนินงำน) 

ไทย 
 

100 100 

บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ำกดั ธุรกิจโรงแรม (ยงัไม่ไดเ้ปิดด ำเนินงำน) ไทย 100 100 
บริษทั แพลทินมั พลำซ่ำ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 
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ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ)  ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก   
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุน

ในกำรร่วมคำ้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สียได ้
ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
ทั้งน้ี กิจกำรตอ้งใชว้ธีิกำรบนัทึกบญัชีเดียวกนัส ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหำกกิจกำรเลือกบนัทึกเงิน
ลงทุนดงักล่ำวตำมวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำวโดยวิธีปรับ
ยอ้นหลงั 

 มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรได้
พิจำรณำแลว้วำ่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวธีิรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมเดิม  

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัส ำคญัของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

 รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรำยไดค้่ำห้องพกั ค่ำขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
และบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนจะบนัทึกเป็นรำยไดต้ำมรำคำในใบแจง้หน้ี (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ส ำหรับค่ำ
สินคำ้ท่ีไดส่้งมอบและค่ำบริกำรท่ีไดใ้หแ้ลว้หลงัจำกหกัส่วนลดและค่ำบริกำรท่ีบวกเพิ่มแลว้ 

 รายได้จากการให้เช่า 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นท่ีภำยในอำคำรจะรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 บริษทัฯรับรู้ค่ำสิทธิกำรเช่ำรับล่วงหนำ้เป็นรำยไดใ้นจ ำนวนท่ีเท่ำๆกนัตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี       
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั    
ในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนตำมวิธีถวัเฉล่ีย หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยเม่ือมีกำรเบิกใช ้ 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนก ำไรหรือขำดทุน  
ข) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 
มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประเทศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหน้ีไทย 
บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 3 - 30 ปี และค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณ
ผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนระหวำ่งก่อสร้ำง 
บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำ

เผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร - 20 - 30  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5 - 20  ปี 
  อุปกรณ์ - 3 - 5  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชใ้นกิจกำรโรงแรมและส ำนกังำน - 3 - 20  ปี 
  ยำนพำหนะ - 5  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง  

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8  สิทธิกำรเช่ำ  
  สิทธิกำรเช่ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ (ถ้ำมี)                        

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำและแสดงรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน และถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงกำรส ำหรับสิทธิกำรเช่ำท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร 

4.9 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน

กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ และต้นทุนค่ำก่อสร้ำงจำกกำรได้สิทธิใน
โครงกำรสร้ำงทำงเดินลอยฟ้ำเช่ือมจำกรถไฟฟ้ำบีทีเอสสถำนีชิดลม (“โครงกำรแบงคอก สกำยไลน์”) โดย
โครงกำรน้ี บริษทัฯร่วมทุนกบัศูนยก์ำรคำ้แห่งหน่ึง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน และภำยหลงักำรรับรู้
รำยกำรคร้ังแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวอยำ่งนอ้ยทุกส้ินปี ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ตน้ทุนของสิทธิในโครงกำรแบงคอก สกำยไลน์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ตำมอำยุสัมปทำนของรถไฟฟ้ำ      
บีทีเอสกบักรุงเทพมหำนคร 

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสิทธิในโครงกำรแบงคอก สกำยไลน์ ท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์มีอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 5 - 10 ปี 
4.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.12 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 
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 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.13 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมิน
มูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะ
ได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะ
ของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.15 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  นอกจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 

บริษัทฯและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดังกล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.17 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 

โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร  

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี            
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
ท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ  
  ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร

ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุ

กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย
ในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำใน

ภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี

และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ี ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร

ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2559 2558 2559 2558  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม - - 0.3 0.3 รำคำตำมปกติธุรกิจ 
ดอกเบ้ียรับ - - 34 25 ร้อยละ 2 - 7 และ ร้อยละ MLR ต่อปี 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 2 6 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกัน      
รำยไดค่้ำบริหำร 8 - 8 - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำจ่ำย 26 31 26 30 อตัรำตำมสัญญำ 
ค่ำส่วนกลำง 29 70 29 70 อตัรำตำมสัญญำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค 3 8 3 8 อตัรำตำมสัญญำ 
ซ้ืออุปกรณ์ 1 - 1 - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกจิกบัผู้บริหำรและกรรมกำร      
ค่ำเช่ำจ่ำย 2 - 2 - อตัรำตำมสัญญำ 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ2558 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหต ุ9)     
   บริษทัยอ่ย - - 22 30 
   กรรมกำร 97 418 97 418 
   รวม 97 418 119 448 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 78,762 44,942 

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเช่ำทีด่นิระยะส้ัน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,000 18,000 14,000 18,000 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1,004,192 410,142 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     
กรรมกำร 1,361 - 1,361 - 

เจ้ำหนี้อ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - 60 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 6,465 15 6,465 
รวม 15 6,465 75 6,465 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2558 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2559 
บริษทั เดอะ แพลทินมั            

มำร์เก็ต จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 213,300 590,750 - 804,050 
บริษทั เดอะ แพลทินมั       

สมุย จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 196,842 3,300 - 200,142 
รวม  410,142 594,050 - 1,004,192 

เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวอยูใ่นรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและร้อยละ MLR ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระ
คืนเม่ือทวงถำม 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 66,283 78,090 59,520 71,988 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,643 1,582 1,299 1,250 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 5 32 3 29 
รวม 67,931 79,704 60,822 73,267 
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ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 30.4.1 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 1,843 1,473 1,816 1,466 
เงินฝำกธนำคำร 54,096 105,322 48,776 100,336 
รวม 55,939 106,795 50,592 101,802 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.100 ถึง 
0.375 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.375 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกิน 3 เดือน 3,050,000 3,300,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้   

เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ี 1,532,210 2,335,019 
พนัธบตัรรัฐบำลและหน่วยงำนภำครัฐ 613,495 - 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชนในประเทศ 384,900 - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - รำคำทุน 2,530,605 2,335,019 
บวก : ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำร 

เปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 21,819 13,170 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - มูลค่ำยติุธรรม 2,552,424 2,348,189 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 5,602,424 5,648,189 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 21,387 26,661 21,387 26,661 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  4,443 3,304 4,443 3,304 
 3 - 6 เดือน 624 608 624 608 
 6 - 12 เดือน 1,093 412 1,093 412 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 1,542 194 1,542 194 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,089 31,179 29,089 31,179 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 97 418 119 448 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  1,442 2,197 1,278 2,197 
รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำรคำ้งรับ 3,045 - 3,045 - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 78,762 44,942 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,218 62,548 34,218 62,548 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 38,802 65,163 117,422 110,135 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  67,891 96,342 146,511 141,314 

10. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นอ่ืนให้แก่บริษทัในประเทศแห่ง

หน่ึงท่ีมีกำรจดัอนัดบัเครดิตองคก์รท่ีระดบั Investment grade ในรูปของตัว๋สัญญำใชเ้งินเป็นจ ำนวนเงิน 230 
ล้ำนบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯได้รับช ำระตัว๋สัญญำใช้เงินดังกล่ำวแล้ว                    
ทั้งจ  ำนวนในเดือนมีนำคม 2559  



162

 

 16 

11. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 2,894 2,502 
วสัดุส้ินเปลือง 9,686 10,362 
รวม 12,580 12,864 

12.  เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระผูกพนั  
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 คือ เงินฝำกออมทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯได้น ำไปค ้ำประกนักำรออก

หนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรแห่งหน่ึง 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ ร้อยละของเงินลงทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีรำคำทุน 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษทั เดอะ แพลทินมั มำร์เก็ต จ ำกดั 683,000 683,000 100 100 683,000 683,000 
บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ำกดั 19,699 19,699 100 100 19,699 19,699 
บริษทั แพลทินมั พลำซ่ำ จ ำกดั 31 31 100 100 31 31 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     702,730 702,730 

14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 บริษทัฯและศูนยก์ำรคำ้แห่งหน่ึงไดร่้วมทุนกนัจดัตั้งบริษทั แบงคอก สกำยไลน์ จ ำกดั (กิจกำรร่วมคำ้) เพื่อ

ด ำเนินกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงและให้บริกำรกำรบ ำรุงรักษำต่อเน่ืองส ำหรับสะพำนทำงเช่ือมระหวำ่ง
สถำนีรถไฟฟ้ำกบัศูนยก์ำรคำ้และอำคำรพลำซ่ำ 
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14.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

กิจกำรท่ีควบคุม
ร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

มูลค่ำตำมวิธี 
ส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แบงคอก      บริหำรและบ ำรุงรักษำสะพำนลอยฟ้ำ ไทย       
สกำยไลน์ จ  ำกดั ตำมโครงกำรแบงคอก สกำยไลน์  49.90 49.90 684.28 147.71 49.90 49.90 

14.2 ส่วนแบ่งก ำไร 
 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน 
ในกำรร่วมคำ้ระหวำ่งปี 

 2559 2558 
บริษทั แบงคอก สกำยไลน์ จ ำกดั 537 22 

14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกจิกำรทีค่วบคุมร่วมกนั 
 จ ำนวนรวมส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยท่ีบริษัทฯมีอยู่ในบริษัท แบงคอก                

สกำยไลน์ จ ำกดั คิดตำมสัดส่วนของกำรร่วมทุนเป็นดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,180 548 
หน้ีสินหมุนเวยีน (808) (252) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,372 296 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 
รำยได ้ 2,970 501 
ค่ำใชจ่้ำย (1,895) (457) 
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 1,075 44 

537

2559

2559
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15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 
พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 
พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ 

ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รำคำทุน 241,336 241,336 1,653,735 1,630,368 1,146,808 556,507 3,041,879 2,428,211 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - (574,126) (506,659) - - (574,126) (506,659) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 241,336 241,336 1,079,609 1,123,709 1,146,808 556,507 2,467,753 1,921,552 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 
พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 
พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ 

ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รำคำทุน 241,336 241,336 1,653,735 1,630,368 1,882 10,322 1,896,953 1,882,026 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - (574,126) (506,659) - - (574,126) (506,659) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 241,336 241,336 1,079,609 1,123,709 1,882 10,322 1,322,827 1,375,367 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 1,921,552 1,756,054 1,375,367 1,443,081 
ซ้ือเพิ่ม 489,621 4,853 23,770 - 
โอนจำกเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำท่ีดินระยะยำว   

(หมำยเหตุ 18) 169,763 228,359 - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (67,466) (67,714) (67,466) (67,714) 
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 16) (36,873) - - - 
โอนไปสินทรัพยอ่ื์น  (8,844) - (8,844) - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,467,753 1,921,552 1,322,827 1,375,367 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำทั้งส้ินประมำณ 7,677   
ลำ้นบำท (2558: จ ำนวน 7,418 ลำ้นบำท) ซ่ึงมูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์
วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ส ำหรับพื้นท่ีอำคำรให้เช่ำ ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใช้ในกำร
ประเมินรำคำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้น
ท่ีวำ่งระยะยำวและอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 619 ลำ้นบำท (2558: จ  ำนวน 647 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯไดช้ ำระเงินกูคื้นทั้งจ  ำนวนแลว้ในไตรมำสท่ี 3 ของ
ปี 2557 ในปัจจุบนั ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำไถ่ถอนภำระค ้ำประกนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดย
มีมูลค่ำสุทธิเป็นจ ำนวนเงิน 6 ลำ้นบำท (2558: จ  ำนวน 7 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงพื้นท่ีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์ังกล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 142 ลำ้นบำท (2558: จ  ำนวน 98 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 566 ลำ้นบำท 
(2558: จ  ำนวน 593 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ
ไดช้ ำระเงินกูคื้นทั้งจ  ำนวนแลว้ในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2557 ในปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำไถ่ถอนภำระค ้ำประกนั 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ตน้ทุนสิทธิ 

ตำมโครงกำร 
แบงคอก สกำยไลน์ 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รำคำทุน 257,501 110,364 27,272 15,226 284,773 125,590 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,306) (7,010) (12,570) (10,198) (29,876) (17,208) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 240,195 103,354 14,702 5,028 254,897 108,382 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตน้ทุนสิทธิ 

ตำมโครงกำร 
แบงคอก สกำยไลน์ 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รำคำทุน 102,472 81,273 27,272 15,226 129,744 96,499 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (12,315) (7,010) (12,570) (10,198) (24,885) (17,208) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 90,157 74,263 14,702 5,028 104,859 79,291 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 108,382 59,993 79,291 59,859 
ซ้ือเพิ่ม 159,184 54,630 33,246 25,673 
ตดัจ ำหน่ำย - (16) - (16) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (12,669) (6,225) (7,678) (6,225) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 254,897 108,382 104,859 79,291 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปิดใช้งำนทำงเช่ือมระหว่ำงอำคำรและทำงเดินลอยฟ้ำบำงส่วน                             
ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 237 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 101 ลำ้นบำท) 
(2558: เฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 61 ลำ้นบำท) ทำงเช่ือมและทำงเดินลอยฟ้ำดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของโครงกำร
แบงคอก สกำยไลน์ ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่ำตดัจ ำหน่ำยของทำงเช่ือมดงักล่ำวจ ำนวน 10 
ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 5 ลำ้นบำท) ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 (2558: เฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 4 ลำ้นบำท)  

18. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเช่ำทีด่ินระยะยำว / ค่ำเช่ำทีด่ินระยะยำวค้ำงจ่ำย 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2554 บริษทั เอส.พี.ที.แมเนจเมนท ์จ ำกดั (หน่ึงในบริษทัท่ีควบกิจกำร) ไดล้งนำมใน
สัญญำเช่ำท่ีดินกับส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์เพื่อใช้ท่ีดินส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำร
หำ้งสรรพสินคำ้และโรงแรม ต่อมำเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2555 บริษทัดงักล่ำวไดโ้อนสิทธิในสัญญำเช่ำท่ีดิน
น้ีใหแ้ก่บริษทั เดอะ แพลทินมั มำร์เก็ต จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั แพลทินมั มำร์เก็ต เพลส จ ำกดั”) (บริษทัยอ่ย) 
ในรำคำตำมสัญญำรวมตน้ทุนกำรกู้ยืม โดยสัญญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนมีระยะเวลำ              
30 ปี นบัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงช่วงแรกตำมเง่ือนไขของสัญญำ หรือส่ีปีนบัจำกวนัท่ี
ผูใ้หเ้ช่ำส่งมอบพื้นท่ีครบทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ (ส่งมอบเม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2557)  

ต่อมำ ในเดือนตุลำคม 2559 บริษทัย่อยดงักล่ำวไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินเพิ่มเติม โดยแกไ้ขก ำหนดระยะเวลำ
กำรก่อสร้ำงตำมสัญญำเช่ำจำกเดิม นบัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงช่วงแรกตำมเง่ือนไขของ
สัญญำหรือส่ีปีนับจำกวันท่ีผู ้ให้เช่ำส่งมอบพื้นท่ีครบทั้ งหมดให้แก่ผู ้เช่ำเม่ือว ันท่ี 7 มกรำคม 2557                  
โดยแกไ้ขเป็นนบัตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2558 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัยอ่ยจ่ำยเงินค่ำเช่ำล่วงหนำ้ไปแลว้เป็นจ ำนวน 588 ลำ้นบำทและค่ำใชจ่้ำย
ในกำรโอนสิทธิกำรเช่ำอีกจ ำนวน 38 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำทั้งส้ินเป็นจ ำนวน 626 ลำ้น
บำท (2558: จ ำนวน 626 ลำ้นบำท)โดยค่ำเช่ำส่วนท่ีเหลือจะช ำระเป็นรำยเดือนจนกวำ่จะส้ินสุดสัญญำ 

108,382 79,291
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ในระหวำ่งปี 2559 และ 2558 เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำท่ีดินระยะยำวมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2559 2558 
ยอดยกมำตน้ปี 169,763 398,122 
โอนเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (หมำยเหตุขอ้ 15) (169,763) (228,359) 
ยอดคงเหลือปลำยปี - 169,763 

ในระหวำ่งปี 2559 ค่ำเช่ำท่ีดินระยะยำวคำ้งจ่ำยมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 55,163 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 55,163 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 1,361 - 1,361 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,220 24,407 29,220 23,416 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 15 6,465 75 6,465 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,159 10,247 26,907 9,648 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 55,445 5,552 1,119 5,552 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 29,301 39,239 28,834 38,517 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 142,501 85,910 87,516 83,598 
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20. รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ 
 รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหน้ำเป็นรำยไดค้่ำเช่ำพื้นท่ีอำคำรศูนยก์ำรคำ้รับล่วงหน้ำท่ีบริษทัฯเรียกเก็บจำกลูกคำ้

ตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำเช่ำ ซ่ึงมีอำย ุ1-10 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีจ ำนวนรำยได้รับล่วงหน้ำท่ีจะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ใน
อนำคตตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 
รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ :   

   ส่วนท่ีรับรู้เป็นรำยไดภ้ำยใน 1 ปี 164,716 161,829 
   ส่วนท่ีรับรู้เป็นรำยไดภ้ำยใน 2 - 5 ปี 547,013 639,304 
   ส่วนท่ีรับรู้เป็นรำยไดม้ำกกวำ่ 5 ปี 9,680 77,802 

รวมรำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ 721,409 878,935 

21. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนแสดงไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 โครงกำร 

ผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนของพนกังำน 

โครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของ

พนกังำน รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 7,687 6,171 1,512 - 9,199 6,171 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :       
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,388 2,476 198 1,444 2,586 3,920 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 230 406 32 68 262 474 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - - (393) - (393) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั       
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - (596) - - - (596) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - 1,716 - - - 1,716 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (2,486) - - - (2,486) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 10,305 7,687 1,349 1,512 11,654 9,199 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โครงกำร 

ผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนของพนกังำน 

โครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของ

พนกังำน รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 6,738 5,974 1,308 - 8,046 5,974 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :       
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,130 1,990 179 1,249 2,309 3,239 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 211 356 29 59 240 415 
โอนยำ้ยพนกังำนจำกบริษทัยอ่ย 301 - 103 - 404 - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - - (393) - (393) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั       
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - (577) - - - (577) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - 1,661 - - - 1,661 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (2,666) - - - (2,666) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 9,380 6,738 1,226 1,308 10,606 8,046 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 โครงกำรผลประโยชน์หลงั

ออกจำกงำนของพนกังำน 
โครงกำรผลประโยชน์ 

ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนในกำรใหเ้ช่ำและบริกำร           340 347 61 386 401 733 
ตน้ทุนกำรประกอบกิจกำรโรงแรม           320 335 - - 320 335 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 1,959 2,200 168 1,126 2,127 3,326 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 2,619 2,882 229 1,512 2,848 4,394 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โครงกำรผลประโยชน์หลงั

ออกจำกงำนของพนกังำน 
โครงกำรผลประโยชน์ 

ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนในกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 340 318 61 381 401 699 
ตน้ทุนกำรประกอบกิจกำรโรงแรม 320 306 - - 320 306 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 1,982 1,722 250 927 2,232 2,649 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 2,642 2,346 311 1,308 2,953 3,654 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 0.6 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 0.6 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 16 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี) (2558: 16 ปี งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 16 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

อตัรำคิดลด 3.0 3.0 3.0 3.0 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
   (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 0.0 - 30.0 0.0 - 30.0 0.0 - 30.0 0.0 - 30.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1.1) 1.3 (1.0) 1.2 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1.3 (1.2) 1.2 (1.1) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1.7) 2.3 (1.6) 2.1 

22. ทุนเรือนหุ้น 
 ปี 2558 

ในระหวำ่งวนัท่ี 12, 13 และ 16 มีนำคม 2558 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
จ ำนวน 700 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 7.40 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 
5,180 ลำ้นบำท บริษทัฯไดรั้บช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวนและไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้จำกจ ำนวน 2,100 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 2,100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ      
1 บำท) เป็นจ ำนวน 2,800 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 2,800 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) กบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2558  
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 ทั้งน้ี ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องเกิดข้ึนเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 70 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได้ 18 ล้ำนบำท) ซ่ึงบริษทัฯได้บนัทึกหักกบัส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
สำมญั 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสำมญัของบริษทัฯจ ำนวน 2,800 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ       
1 บำท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี        
24 มีนำคม 2558 

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ 

24. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 187,215 152,428 187,215 152,396 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (3,564) 210 (3,564) 210 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดจ้ำกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้น

สำมญัเพ่ิมทุน (หมำยเหตุ 22) - 17,595 - 17,595 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี:      
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

เพ่ิมข้ึน (11,849) (19,248) (951) (2,419) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิfผลแตกต่ำงชัว่ครำว

เพ่ิมข้ึน  5,299 9,404 1,729 2,034 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 177,101 160,389 184,429 169,816 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำก          

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 273 - 316 

(11,849)

5,299
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รวม 15,304 10,004 4,364 2,634 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัย่อยมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวน 37 ล้ำนบำท (2558: 
จ ำนวน 24 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัย่อยพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ บริษทัย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้

รำยละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2559 2558 
31 ธนัวำคม 2562 11 11 
31 ธนัวำคม 2563 13 13 
31 ธนัวำคม 2564 13 - 
 37 24 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังำนบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบ    
เขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนธนชำต จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ในระหว่ำงปี  2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได ้               
จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท และเฉพำะของบริษัทฯเป็นจ ำนวนเงิน  5 ล้ำนบำท          
(2558: จ ำนวน 5 ลำ้นบำท และจ ำนวน 4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

26. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลส ำหรับปี 2557 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
   เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2558 174 0.0620 

เงินปันผลส ำหรับปี 2558 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
   เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2559 441 0.1575 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 881,253 789,922 935,506 841,063 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 10 - 20 ร้อยละ 15 - 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 176,145 157,979 187,101 168,213 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (3,564) 210 (3,564) 210 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก 

ในระหวำ่งปี  2,670 2,670 - - 
ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (107) (1,874) - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 3,075 1,854 2,042 1,779 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,775) - (1,772) - 
อ่ืน ๆ 657 (450) 622 (386) 

รวม 1,957 1,404 892 1,393 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 177,101 160,389 184,429 169,816 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,331 1,840 2,121 1,609 
ผลกระทบจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและภำษี 4,058 2,998 4,058 2,998 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 27,885 20,077 - - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดจ้ำกรำยกำรระหวำ่งกนั 6,797 3,686 - - 
อ่ืน ๆ - 621 - 621 

รวม 41,071 29,222 6,179 5,228 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ผลแตกต่ำงทำงบญัชีและภำษีของตน้ทุนอสงัหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนและท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 10,940 7,370 - - 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 4,364 2,634 4,364 2,634 

3,075

657
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รวม 15,304 10,004 4,364 2,634 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัย่อยมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวน 37 ล้ำนบำท (2558: 
จ ำนวน 24 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัย่อยพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ บริษทัย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้

รำยละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2559 2558 
31 ธนัวำคม 2562 11 11 
31 ธนัวำคม 2563 13 13 
31 ธนัวำคม 2564 13 - 
 37 24 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังำนบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบ    
เขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนธนชำต จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ในระหว่ำงปี  2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได ้               
จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท และเฉพำะของบริษัทฯเป็นจ ำนวนเงิน  5 ล้ำนบำท          
(2558: จ ำนวน 5 ลำ้นบำท และจ ำนวน 4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

26. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลส ำหรับปี 2557 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
   เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2558 174 0.0620 

เงินปันผลส ำหรับปี 2558 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
   เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2559 441 0.1575 
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27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 269,760 263,034 252,226 235,481 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 161,388 160,260 154,189 158,094 
ค่ำสำธำรณูปโภค 128,008 132,671 127,784 132,462 
ดอกเบ้ียจ่ำย 533 289 533 289 

28. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 704,152 629,553 751,076 671,247 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 2,800,000 2,656,552 2,800,000 2,656,552 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.25 0.24 0.27 0.25 

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ี สอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ี ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯคือ คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน  บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

(1) ธุรกิจพฒันำและใหเ้ช่ำพื้นท่ีอำคำรศูนยก์ำรคำ้และบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ธุรกิจโรงแรม 
(3) ธุรกิจศูนยจ์  ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนตำมท่ีรำยงำนขำ้งตน้เขำ้ดว้ยกนั นอกจำกน้ี บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่น
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วม
ในงบกำรเงิน  

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับ
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก  

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษทัย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ       
ร้อยละ 10 ของรำยไดกิ้จกำร 
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30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
30.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนประมำณ                         
258 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 16 ลำ้นบำท) (2558: จ ำนวน 702 ลำ้นบำท, เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 40 
ลำ้นบำท) อนัเก่ียวเน่ืองกบักำรก่อสร้ำงอำคำร อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และโครงกำรแบงคอก สกำย
ไลน์ และกำรซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

30.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและบริกำร
ต่ำงๆ โดยอำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว ดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 47 22 47 22 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 416 461 184 139 
มำกกวำ่ 5 ปี 6,930 6,964 114 148 

ทั้งน้ี จ  ำนวนเงินขั้นต ่ำดงักล่ำวมีส่วนหน่ึงบนัทึกเขำ้ไปเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 ตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำแลว้เป็นจ ำนวน 55 ลำ้นบำท 

30.3 สัญญำบริหำรจัดกำร 
30.3.1  บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบริหำรจดักำรโรงแรมกบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินกำรควบคุมดูแลและ

บริหำรจดักำรโรงแรม โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและจ่ำยค่ำตอบแทนตำมอตัรำท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญำดงักล่ำว โดยมีก ำหนดระยะเวลำของสัญญำทั้งส้ิน 10 ปี โดยอำยุของสัญญำเร่ิมมีผล
นบัตั้งแต่กิจกำรโรงแรมเร่ิมมีกำรด ำเนินงำนในระหวำ่งปี 2554 

30.3.2 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เข้ำท ำสัญญำบริหำรจดักำรโรงแรมกับบริษทัแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินกำร
ควบคุมดูแลและบริหำรจัดกำรโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขและจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำดงักล่ำว โดยมีก ำหนดระยะเวลำของสัญญำทั้งส้ิน 15 ปี 
โดยอำยุของสัญญำเร่ิมมีผลนับตั้งแต่กิจกำรโรงแรมเร่ิมมีกำรด ำเนินงำน ในปัจจุบนั โรงแรม
ดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่งกำรออกแบบและเตรียมควำมพร้อมในกำรก่อสร้ำง 
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184

114

22
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30.4 กำรค ำ้ประกนั 
30.4.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 10 ล้ำนบำท                   

(2558: จ ำนวน 5 ลำ้นบำท) 

30.4.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่ผูเ้ช่ำพื้นท่ีอำคำรศูนยก์ำรคำ้ของบริษทัฯ
รวมเป็นจ ำนวน 63 ลำ้นบำท (2558: จ ำนวน 77 ลำ้นบำท) 

30.4.3  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม         
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 35 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 25 ล้ำนบำท)                
(2558: จ ำนวน 30 ลำ้นบำท, เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 25 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติั
บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนั
กำรใชไ้ฟฟ้ำ ค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินใหก้บัเจำ้หน้ีเพื่อกำรก่อสร้ำงอำคำรและอ่ืนๆ 

31. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      

ตรำสำรหน้ี - 2,553 - 2,553 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 7,677 7,677 
     

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      

ตรำสำรหน้ี - 2,348 - 2,348 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 7,418 7,418 
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32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 

“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน และเงินมดัจ ำรับ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว 
และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำย
บริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม และมี
นโยบำยเรียกเก็บเงินมดัจ ำล่วงหนำ้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงสำมำรถควบคุมและป้องกนัควำมเสียหำยท่ี
เป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือน้ีได ้ส ำหรับควำมเส่ียงจำกเงินใหกู้ย้มื เน่ืองจำกผูกู้ย้มืเป็นบริษทัยอ่ยท่ีอยู่
ภำยใตก้ำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรชุดเดียวกนั บริษทัฯจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บผลกระทบจำกควำมเส่ียงของกำร
ใหสิ้นเช่ือน้ี 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน                             
เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินให้กูย้ืม อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินส่วน
ใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี 

มำกกวำ่ 1 ปี 
ถึง 5 ปี 

มำกกวำ่ 5 
ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 54 2 56 0.100 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว 3,060 960 24 - 1,558 5,602 1.55 - 3.07 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 68 68 - 

 3,060 960 24 54 1,628 5,726  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 143 143 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 4 - - - 6 6.50 - 7.23 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำรับระยะสั้น - - - - 157 157 - 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำรับระยะยำว - - - - 92 92 - 

 2 4 - - 392 398  
 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี 

มำกกวำ่ 1 ปี 
ถึง 5 ปี 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 106 1 107 0.125 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว 3,300 - - 2,348 5,648 2.65 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 96 96 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน 230 - - - 230 2.25 

 3,530 - 106 2,445 6,081  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 86 86 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 6 - - 8 6.50 - 7.23 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำรับระยะสั้น - - - 168 168 - 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำรับระยะยำว - - - 66 66 - 

 2 6 - 320 328  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี 

มำกกวำ่ 1 ปี 
ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 49 2 51 0.100 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว 3,060 960 24 - 1,558 5,602 1.55 - 3.07 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 147 147 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 824 - - 180 - 1,004 
 

2.00 - 7.00 
 3,884 960 24 229 1,707 6,803  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 88 88 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 4 - - - 6 6.50 - 7.23 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำรับระยะสั้น - - - - 157 157 - 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำรับระยะยำว - - - - 92 92 - 
 2 4 - - 337 343  
 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี 

มำกกวำ่ 1 ปี 
ถึง 5 ปี 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 101 1 102 0.125 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว 3,300 - - 2,348 5,648 2.65 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 141 141 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 230 - 180 - 410 2.00 - 7.00 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน 230 - - - 230 2.25 

 3,760 - 281 2,490 6,531  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 84 84 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 6 - - 8 6.50 - 7.23 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำรับระยะสั้น - - - 168 168 - 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำรับระยะยำว - - - 66 66 - 

 2 6 - 318 326  
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเป็นสำระส ำคญั 

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำ

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี

เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผู ้
ถือหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.16 : 1 (2558: 0.16 : 1)
และเฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.14 : 1 (2558: 0.16 : 1) 

34. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 
 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ตำมท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตำมท่ีเคย
รำยงำนไว ้

ตำมท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตำมท่ีเคย
รำยงำนไว ้

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 1,041,536 1,017,605 1,041,536 1,017,605 
รำยไดอ่ื้น 61,564 85,494 60,366 84,296 

 กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีรำยงำนไว ้

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2560 



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
 
• ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินรวม 
3.0 ล้านบาท ขณะที่ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจ�านวนเงินรวม 3.5 ล้านบาท 
  
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

• ไม่มี 
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สถานที่ตั้งโครงการของบริษัท

โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย

ที่อยู่   :  62 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ่อผุด อ�าเภอเกาะสมุย 
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์  : 077-425-499, 077-425-500

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้า

ที่อยู่   : 220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
    กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  :  0-2209-1700

ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ที่อยู่   : 222 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 
    ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
    กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  : 0-2121-9999, 0-2121-8000
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ     พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและศูนย์อาหาร
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่    222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 
        ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์       0-2121-9999, 0-2121-8000
โทรสาร        0-2121-9500
เลขทะเบียนบริษัท    0107557000241
ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว  2,800,000,000 บาท 
        (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
ชื่อย่อหลักทรัพย ์    PLAT
เว็บไซต์       www.theplatinumgroup.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์   เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล ์
        ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์       0-2121-9999 ต่อ 55
อีเมล        ir@theplatinumgroup.co.th

ข้อมูลของบุคคลที่อ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
        93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 
        ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
        โทรศัพท์ : 0-2009-9999 
ผู้สอบบัญชี      บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
        ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 
        ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผู้สอบบัญชี       สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    เลขทะเบียน 4498
โทรศัพท์       0-2264-0777
โทรสาร       0-2264-0789
ที่ปรึกษาทางการเงิน    บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
        999/9 ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 
        เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท ์      0-2658-6300

ข้อมูลทั่วไป
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 พูดอย่างไร ทําอย่างนั้น 
น นน น จจะ   ยาง ร   ำา ยางนน   จงจะ ร า ำา รจ 

ร ง า ร า    ะ า ย ย ง รร ร จา น าย  
าร ำา   จรง ำาจรง   จง ปนปจจย ำา น าร ง ร ยร ง น

ะ ราง ร า    า จร    น ง ะ นร

ระ ร รา า ง ระ า จ ระปร น ร า ย  ร นา ร 
น ระรา านปร า ร งจ า ง ร า ยา ย

 จ า ง ร า ยา ย
น    ร า  



รายงานประจำาปี 2559191

จใงวดนใติถส ธ

222/

00401 ฯพทเงุรก ีวทเชารตขเ ีรุบรชพเนนถงวขแ ีรุบรชพเนนถ

0-2121 -9999

www.theplatinumgroup.co.th

ปไบืสนาธิณปชาระรพมาตยอรนินเำดอข
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