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สารบัญ

PACE Properties 

ข้อมูลการเงินสำาคัญทางการเงิน 2556 
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี 
สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ปัจจัยความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การกำากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายการระหว่างกัน  
การวิเคระห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่นๆ 
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มหานครจะกลายเป็นตึกที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย
ด้วยการออกแบบอันโดดเด่น ระดับแลนด์มาร์ค

ลงตัวแห่งความเป็นศูนย์กลางมหานคร

A Time & PACE for

ผลงานชิ้นเยี่ยม
ระดับโลก
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มหานคร โครงการตึกระฟ้าในรูปแบบอาคาร 
ผสมผสาน (Mixed-Use) ตั้งอยู่ใจกลาง 

ศูนย์กลางธุรกิจ ติดกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 
กำาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558
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ที่พักอาศัยสุดหรูในโครงการมหานคร  
ที่กำาลังถูกกล่าวถึง ซึ่งผู้พักอาศัยจะได้เพลิดเพลิน

กับการตกแต่งภายในสุดพิเศษ 
ที่ผสมผสานอย่างลงตัว ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

จำานวนกว่า 200 ห้อง  ขนาด 2-5 ห้องนอน
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก
ที่พักอาศัยที่มีการออกแบบ    

ที่เป็นเอกลักษณ์ สุดหรูหรา สง่างามด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด
บริหารงานโดย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน

A Time & PACE for

การใช้ชีวิต
เหนือระดับ
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โครงการมหาสมุทร วิลล่าตากอากาศและคันทรี่คลับสุดหรูที่หัวหิน 
รายล้อมด้วยทะเลสาบน้ำาใสสีฟ้า ระบบ “man-made” 

แห่งแรกของเอเชีย

A Time & PACE for

นวัตกรรม
แห่งการออกแบบ



9

รายงานประจำาปี 2556

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

วิลล่าตากอากาศ และ คันทรี่คลับสุดหรูแห่งแรก
ในหัวหิน ด้วยรูปแบบทันสมัย หรูหรา 

รายล้อมด้วยทะเลสาบน้ำาใส ความยาวกว่า 800 เมตร 
บนเนื้อที่กว่า 120 ไร่ ในบรรยากาศส่วนตัว 

สุดรื่นรมย์กับธรรมชาติ กำาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558
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ศาลาแดง เรสซิเดนเซส ที่พักอาศัยดีไซน์โดดเด่น
และใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำาเลเยี่ยม เงียบสงบ

ในซอยศาลาแดง 1

A Time & PACE for

นิ่งสงบ
และ

เรียบหรู
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ที่พักอาศัยทำาเลใกล้สวนสาธารณะลุมพินี 
รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน

ห้องพักสุดหรูหรา ก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพ
บนทำาเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพ

ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2554
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โครงการที่พักอาศัยคุณภาพ ตั้งอยู่ในทำาเลที่โดดเด่น
สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง ทั้งถนนพระราม 4 

และถนนสุขุมวิท 
ด้วยบรรยากาศอบอุ่นสไตล์รีสอร์ตใจกลางกรุง

ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์สไตล์บูติคแห่งแรกของกรุงเทพฯ
เพียบพร้อมด้วยพื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง 

ทั้งห้องสมุด สวนหย่อม 
สนามหญ้าและสระว่ายน้ำา

A Time & PACE for

ความเงียบสงบ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

2554 2555 2556

สินทรัพย์ 3,820.10 3,971.80 8,576.60 

หนี้สิน 2,968.40 3,078.50 6,428.80 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 851.70 893.20 2,750.10 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม - - (602.30)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 851.70 893.20 2,147.70 

อัตราส่วนทางการเงิน;

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.80 0.50 1.70

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.40 0.01 1.20

อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 26.20 30.10 34.50

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า) 3.50 3.40 2.30

อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินและบุคคลอื่นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า) 0.80 0.44 0.82

มูลค่าหุ้นทางบัญชี (บาท) 0.59 0.61 1.34

* ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่

2556 ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

โครงการ
ยอดขาย การรับรู้รายได้สะสม ยอดขายรอโอน (Backlog)

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

ไฟคัส เลน 814.5 814.5 857.4 765.4 789.9 832.8 49.1 24.6 24.6

ศาลาแดง  
เรสซิเดนเซส 1,601.8 2,242.7 2,315.2 1,041.3 1,955.6 2,200.7 560.5 287.1 114.5

เดอะ รทิซ์-คาร์ลตนั 
เรสซิเดนเซส 
บางกอก  
@ มหานคร 1,763.1 3,127.0 5,551.8 0.0 0.0 0.0 1,763.1 3,127.0 5,551.8

รวม 4,179.4 6,184.2 8,724.4 1,806.7 2,745.5 3,033.5 2,372.7 3,438.7 5,690.9

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ข้อมูลทางการเงิน
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

สินทรัพย์รวม 
(ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท) ยอดขายที่รอรับรู้รายได้

(ล้านบาท)

2554            2555                  2556
2554       2555       2556

2554       2555       2556

8,577
26.23

3.49

0.80

3.45

0.44

2.34

0.82

30.13
34.55

3,972

3,820

2,968 3,079

6,429

852 893

2,750

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

อัตราก�าไรขั้นต้น
(%)

2554         2555         2556

อัตราส่วนหนี้สิน
(%)

2554         2555         2556

หนี้สิน          ส่วนของผู้ถือหุ้น* โครงการ
ไฟคัส เลน

อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น*

อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินและบุคคลอื่นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น*

โครงการศาลาแดง 
เรสซิเดนเซส       

โครงการ
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน 
เรสซิเดนเซส บางกอก 

* ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

1,763

561

49

3,127

287
25

5,552

11525
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สารจาก 

ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
ประธานกรรมการ

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สวัสดีครับ เรามีความยินดีที่จะนำาเสนอรายงานประจำาปี 2556 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ PACE ผู้นำาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของ

ประเทศไทยต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน
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ในช่วงตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกจิท่ีจะเกดิจากการรวมตวักนัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื 
เออีซีในปี 2558 PACE มีความเชื่อมั่นว่าภายหลังการรวมตัวกันของ เออี
ซี แล้ว จะมีการหลั่งไหลของธุรกิจต่างๆ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร และ
ประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานธุรกิจกันมากขึ้น และจะส่งผลให้มีจำานวนผู้
มาติดต่อธุรกิจ และมีผู้บริหารของกิจการต่างๆ ที่เข้ามาดำาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยเป็นจำานวนมาก ดังนั้น PACE จึงมีความเชื่อมั่นว่าแนวโน้ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะมีโอกาสเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พักอาศัยที่มีคุณภาพในระดับไฮเอนด์ที่เป็นที่ยอมรับ
ของชาวต่างชาติและของชาวไทยจะมีความต้องการมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ 
ยังคาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็จะมีแนวโน้มในการขยายตัวอย่าง
มากเช่นกนั อนัจะมผีลให้ความต้องการโรงแรมในเมอืงใหญ่ และเมอืงท่อง
เทีย่ว รวมถงึความต้องการบ้านหลงัทีส่อง เพือ่เป็นบ้านพกัตากอากาศของ
คนไทย จะมีการเติบโตก้าวตามกันไปด้วย

สำาหรับป ีที่ผ ่ านมา แต ่ละภาคส ่วนที่ เกี่ยวข ้องกับธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ของประเทศได้รบัผลลพัธ์ทีห่ลากหลาย  เศรษฐกจิภายใน
ประเทศมีการเติบโตมากขึ้น โดยที่ภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ของไทยยังคงมีความเช่ือมโยงอยู่กับนโยบายภูมิภาค
ของประเทศเพื่อนบ้าน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศ  อีก
ท้ังภาครัฐยังให้ความสำาคัญต่อนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อวาง
รากฐานในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ม่ันคงของประเทศ จนเป็น
ผลให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีทิศทางในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน  ประกอบกับจำานวนผู้สนใจในโครงการต่างๆของบริษัทฯ ที่มีเพิ่ม
ขึ้นมากอย่างชัดเจนในปีที่ผ่านมา PACE มีความม่ันใจว่าธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ระดบัไฮเอนด์ทีบ่รษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิอยูจ่ะมคีวามมัน่คงทัง้
ในระยะกลางและระยะยาวต่อไปในอนาคต สำาหรบัปี 2556  นับเป็นปีแห่ง
การก้าวย่างที่สำาคัญมากปีหนึ่งของ PACE เพราะนอกจากการนำาบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 แล้ว โครงการต่างๆของบริษัทฯ 
ก็ได้พัฒนาไปตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โครงการคอนโดมิเนียม 
“ศาลาแดง เรสซิเดนเซส” สามารถทำาการขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้จน
เกือบครบทุกห้องชุด โครงการ “มหานคร” โครงการแลนด์มาร์คของบ
ริษัทฯ ก็มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยัง
ได้มีการนำาเสนอโครงการล่าสุดของบริษัทฯ คือ โครงการ “มหาสมุทร” 
โครงการบ้านพักตากอากาศหรูหรา พร้อมด้วย หัวหิน คันทรี่คลับ ซึ่งได้
รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี  

ในส่วนของการพฒันาองค์กรภายในของบรษิทัฯ PACE นอกจากจะให้ความ
สำาคัญในการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาล และการเป็นผู้นำาที่ดีแล้ว ยัง
มุ่งเน้นในการเสริมสร้างการทำางานเป็นทีม เพื่อร่วมกันสร้างยุทธศาสตร์
ที่จะทำาให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ระดับไฮเอนด์ของประเทศให้ได้ รวมไปถึงการวางแผนในการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่กระบวนการขาย ไปจนถึง
การส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงที่สุดตามที่ให้คำามั่นสัญญาไว้กับลูกค้า ใน
ด้านสถานะการเงนิของบรษิทัในปีทีผ่่านมา กเ็ป็นไปตามการคาดหมายทัง้
ในด้านรายได้และค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ตระหนักดีในพันธกิจที่จะต้องทำากำาไร
สงูสดุ ดงัน้ัน จึงได้ให้ความสำาคญัในทกุขัน้ตอนของการทำางานเพือ่ให้มัน่ใจ

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ว่าจะสามารถก่อให้เกดิประสทิธภิาพในการทำากำาไรแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  
เรามั่นใจว่าจากการที่บริษัทฯ มีการทำาการตลาดและการส่งเสริมการขาย
ร่วมกันกับพันธมิตรที่หลากหลาย ประกอบกับความน่าสนใจของรูปแบบ
การพัฒนาโครงการที่เป็นแลนด์มาร์คและเปี่ยมด้วยคุณภาพของบริษัทฯ 
จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชื่อของ PACE เป็นที่กล่าวขานและยอมรับมากขึ้น
เรื่อยๆทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บริจาครายได้
ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการขายสมาชิกหัวหิน คันทร่ีคลับ ในวัน
เปิดตัวโครงการมหาสมุทรให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นอกจากนี้ PACE ยังได้มอบเงินทุนสนับสนุน ในการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ PACE ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยดำาเนินการร่วมกับมูลนิธิโบว์มอนท์ 
(Beaumont Foundation) PACE ตระหนักถึงความสำาคัญในการเป็นผู้
ให้ที่ต้องตอบแทนแก่สังคมไทยอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะขยายความรับ
ผิดชอบที่มีต่อสังคมให้ครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต 

ในฐานะตวัแทนของ PACE บรษิทัฯ ขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ ลกูค้า สถาบนัการ
เงิน สื่อมวลชน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ในการสนับสนุนให้ PACE 
สามารถเป็นบริษัทฯ ที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในปีที่ผ่านมา ย่ิงไปกว่าน้ัน 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะ
ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านที่มุ่งมั่นทุ่มเท
ความสามารถอย่างเต็มกำาลัง เพื่อทำาให้ PACE เป็นผู้นำาในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของประเทศไทย
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1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายโชติพล เตชะไกรศรีี - รองประธานกรรมการ
3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี - กรรมการ
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี - กรรมการ
5. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร - กรรมการ
6. นายพรสัณห์ พัฒนสิน - กรรมการ
7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ

1

4

7

3

5

8

2

6

9
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1.  นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล - ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  นายประเสริฐ ภัทรดิลก - กรรมการตรวจสอบ
3.  นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา - กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ

12 3



18

รายงานประจำาปี 2556

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ผู้นำ�ด้�นก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 
ที่เน้นสินค้�ระดับไฮเอนด์ (HigH End) โดยทุกโครงก�รที่พัฒน�ที่ได้ดำ�เนินก�รไปแล้วและ 

ที่จะสร�้งสรรค์ต่อไปในอน�คต นอกจ�กจะให้คว�มสำ�คัญในเรื่องของทำ�เลที่ตั้งโครงก�รแล้ว  
ยังต้องมีคว�มโดดเด่นในก�รออกแบบ รวมถึงมีม�ตรฐ�นสูงสุด 

ในก�รส่งมอบสินค้�ให้กับลูกค�้อีกด้วย
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

เพซ คือผู้นำ�เทรนด์ใหม่ในก�รพัฒน�โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ของไทยให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับน�น�ช�ติ เร�จะสร้�งคำ�จำ�กัดคว�มและม�ตรฐ�นใหม่ให้กับ

วงก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัย เพื่อก�รใช้ชีวิตอย่�งมีคุณภ�พของทุกคนในสังคม

พันธกิจ (Mission) 

เพซ ให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรมและสร้�งสรรค์
ด้วยนวัตกรรมก�รก่อสร้�งระดับน�น�ช�ติ ทุกโครงก�รต้องมีเอกลักษณ์
โดดเด่นเฉพ�ะตัวพร้อมม�ตรฐ�นก�รก่อสร้�งระดับสูงสุด เพื่อตอบสนอง

คว�มพึงพอใจของลูกค้�ไฮเอนด์ โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญดังนี้ 

- มีทำ�เลที่ตั้งที่ดีและเหม�ะสมกับรูปแบบก�รพัฒน�ของแต่ละโครงก�ร
- ก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรมต้องอยู่ในระดับเวิลด์คล�ส
- เลือกใช้วัสดุคุณภ�พสูง
- มกี�รควบคมุวธิกี�รและขัน้ตอนก�รกอ่สร�้งทีเ่ขม้ขน้และรอบคอบ เพือ่สร�้งผลง�น

ให้ได้ม�ตรฐ�นซีโร่ ดีเฟ็คท์ (zero defect) และส่งมอบให้ได้ต�มกำ�หนด
- มีก�รรับประกันคุณภ�พ
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ความเป็นมาและการพัฒนาที่สำาคัญ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ) มีชื่อภ�ษ�อังกฤษว่� “Pace Development Corporation Public Company 
Limited” ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย เพื่อให้เช่�และ/หรือให้บริก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำ�ระ
เต็มมูลค่�แล้วจำ�นวน 2,054.3 ล้�นบ�ท สำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่ที่ 87/2 อ�ค�รซีอ�ร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมห�นคร  

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันย�ยน 2546 ภ�ยใต้ชื่อ “บริษัท ชินค�ร่� จำ�กัด” ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว 2 ล้�นบ�ท และเมื่อวันที่ 6 
พฤศจิก�ยน 2546 น�ยสรพจน์ เตชะไกรศรี ได้เข้�ม�ซื้อหุ้น และทำ�ก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยชำ�ระเต็มมูลค่�เป็นเงิน 10 ล้�นบ�ท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งโครงก�รที่บริษัทฯ ได้เริ่มทำ�ก�รพัฒน�เป็นโครงก�รแรกคือคอนโดมิเนียมพักอ�ศัยชื่อ โครงก�รไฟคัส 
เลน (Ficus Lane) ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 44/1 ต่อม�น�ยสรพจน์ เตชะไกรศรีได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอีกจำ�นวนหนึ่งเพื่อทำ�ก�รพัฒน�โครงก�รต่�งๆ โดย
มีคว�มมุ่งมั่นที่จะผู้นำ�ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ในตล�ดผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ให้ได้ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้มีพัฒน�ก�รที่สำ�คัญพอสรุปได้ ดังนี้ 

2546 2547 2550 2551

จัดตั้ง บริษัท ชินค�ร่� จำ�กัด

เริ่มดำ�เนิน
ง�นโครงก�ร
ไฟคัส เลน

•	 จัดตั้งบริษัท	วาย	แอล	พี	จำากัด	ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว	50	ล้านบาท	เพื่อพัฒนา
โครงก�รภ�ยใต้ชื่อศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส (Saladaeng Residences) 

•	 จัดตั้ง	บริษัท	เพซ	โปรเจ็ค	วัน	จำากัด	(เพซวัน)	ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว	10	ล้านบาท	
เพื่อพัฒน�โครงก�รมห�นคร ซึ่งเป็นโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบผสมผส�น (มิกซ์-ยูส)

บริษัท ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี จำ�กัด และ บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้ง จำ�กัด เข้�ร่วมถือหุ้นในโครงก�ร
มห�นครโดยก�รซื้อหุ้นบ�งส่วนของน�ยสรพจน์ในโครงก�รมห�นคร และเพื่อประโยชน์ทั้งในด้�น
บริห�รจัดก�รและในด้�นบัญชี โครงก�รมห�นครจึงได้ทำ�ก�รปรับปรุงโครงสร้�งใหม่ โดยจัดตั้งเป็นก
ลุ่มบริษัทฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในก�รจัดก�รธุรกิจแต่ละประเภทที่แตกต่�งกันในโครงก�รมห�นคร สรุป
ได้ดังนี้

- ทำ�ก�รเพิม่ทนุจดทะเบยีนเพซวนั เปน็ 200 ล้�นบ�ทชำ�ระเตม็มลูค่�แลว้ เพือ่ประกอบธรุกจิโรงแรม
บ�งกอกเอดิชั่น (Bangkok Edition Hotel)

- จัดตั้ง บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำ�กัด (เพซทู) ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระเต็มมูลค�่แล้ว 200 ล�้นบ�ท 
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒน�อ�ค�รพักอ�ศัยให้เช่�ระยะย�ว ภ�ยใต้ชื่อ เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดน
เซส บ�งกอก (The Ritz-Carlton Residences Bangkok)

- จดัตัง้ บรษิทั เพซ โปรเจค็ ทร ีจำ�กดั (เพซทร)ี ด้วยทนุจดทะเบยีนทีช่ำ�ระเตม็มลูค่�แลว้ 100 ล�้นบ�ท 
เพื่อประกอบธุรกิจศูนย์ก�รค้�ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ รีเทลคิวบ์ รีเทล ฮิลล์ และสก�ย ออบเซอร์เวชั่น เดค

- จดัตัง้ บรษิทั เพซ เรียลเอสเตท จำ�กดั (พอี�ร์อ)ี ด้วยทนุจดทะเบยีนทีช่ำ�ระเตม็มลูค่�แลว้ 10 ล�้นบ�ท 
เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และได้เข�้ถือหุ้นในเพซวัน เพซทู และ เพซทรี ในสัดส่วนร้อยละ 50
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•	 เปิดตัวโครงการมหาสมุทร	 (MahaSamutr)	 ที่หัวหิน	 ซึ่งเป็น
โครงก�รแบบผสมผส�นที่รวบรวมวิลล่�ต�กอ�ก�ศ พร้อมด้วย 
หัวหิน คันทรี คลับ 

•	 บริษัทฯ	 ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน จำ�นวน 2,054.3 ล้�นบ�ท 
บริษัทฯ ได้เข้�ซื้อหุ้น และรับโอนสิทธิก�รรับชำ�ระเงินกู้และ
ดอกเบีย้ค้�งชำ�ระจ�กบริษทัร่วม คือ ไอบซีี ไทยแลนด์ และ บริษทั 
ไอดเีจ โฮลดิง้ จำ�กดั ทำ�ให ้พอี�รอ์ ีเพซวนั เพซท ูและ เพซทร ีกล�ย
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีสัดส่วนก�รเป็นเจ้�ของ (ทั้งท�ง
ตรง และท�งอ้อม) ดังนี้  

-  พีอ�ร์อี ร้อยละ 67.68

-  เพซวัน ร้อยละ 67.84

-  เพซทู ร้อยละ 67.84

- เพซทรี ร้อยละ 67.84

•	 เริ่มก่อสร้างโครงการมหาสมุทร	ที่หัวหิน

2552 2554 25552553 2556

บริษัทฯ	 ได้เปิดตัวโครงการ
ศ�ล�แดง เรสซิเดนเซสอย่�ง
เป็นท�งก�ร

บริษัทฯ	 ได้ทำาการเปิดสำานักงานขาย	และ
ห้องตัวอย่�งห้องชุดเดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน 
เรสซิเดนเซส บ�งกอก ในโครงก�รมห�คร

•	 ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน
กลุ่มบริษัทฯใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมในก�ร
เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ โดย
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ที่ได้ชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว 
1,454.3 ล้�นบ�ท เพื่อเข้�ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ใน ว�ยแอลพี ร้อยละ 25 ในเพซวัน 
เพซทู เพซทรี และร้อยละ 50 ในพีอ�ร์อี 

•	 บริษัทฯ	 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จำ�กัดและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 600 
ล้�นบ�ท เพือ่เตรยีมเสนอข�ยตอ่ประช�ชน
ทั่วไป ทำ�ให้ทุนจดทะเบียนเป็น เป็น 
2,054.3 ล้�นบ�ท พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 
จำ�กัด (มห�ชน) หรือ PACE

ก�รก่อสร้�งโครงก�รมห�นครมี
คว�มคืบหน้�อย่�งเป็นนัยสำ�คัญ
ภ�ยหลังจ�กง�นว�งเส�เข็มและ
ง�นใต้ดินเสร็จสมบูรณ์
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ว�ย แอล พี จำ�กัด (ว�ย แอล พี) บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำ�กัด (พีอ�ร์
อี) บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำ�กัด (เพซวัน) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำ�กัด (เพซทู) และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำ�กัด (เพซทรี)  

แผนภูมิโครงสร้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เป็นดังนี้

หม�ยเหตุ :  - ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี เป็นบริษัทสัญช�ติอิสร�เอลและจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอิสร�เอล เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อินดัสเทรียล บิลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 

จำ�กัด (ไอบีซี) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์เทล อ�วีฟ ประเทศอิสร�เอล  

 - บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด เป็นบริษัทสัญช�ติไทยและจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเพื่อร่วมทุนในโครงก�รมห�นคร

 - คว�มเป็นเจ้�ของทั้งท�งตรงและท�งอ้อมเท่�กับ 34% + (50% x 67.6751%) = 67.84%

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำ�กัด

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำ�กัด

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำ�กัด

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำ�กัด

50%

50%

50%

บริษัท ว�ย แอล พี จำ�กัด
99.99% 67.6751%

34%

34%

34%

บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

31.4224%

16%

16%

16%

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

ไอบ
ีซี ไท

ยแลน
ด์ แอลท

ีดี

0.9024%
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ที่กำ�ลังพัฒน�และพัฒน�เสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่�งก�รข�ยรวม  
4 โครงก�ร ประกอบด้วย โครงก�รไฟคัส เลน โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส โครงก�รมห�นคร และ โครงก�รมห�สมุทร หัวหิน

ชื่อโครงก�ร
เจ้�ของ
โครงก�ร

ลักษณะโครงก�ร
ช่วงเวล� 

ก�รก่อสร้�ง

1. โครงก�รไฟคัส เลน  
(Ficus Lane)

บริษัทฯ อ�ค�รพักอ�ศัย อ�ค�รสูง 7 ชั้น จำ�นวน 2 อ�ค�ร 
จำ�นวน 70 ยูนิต บนถนนสุขุมวิท 44/1 

ปี 2547-2549

2.  โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส  
(Saladaeng Residences)

ว�ยแอลพี อ�ค�รพักอ�ศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ อ�ค�รสูง 
25 ชั้น และชั้นใต้ดิน จำ�นวน 5 ชั้น จำ�นวนทั้งหมด 
132 ยูนิต บนถนนศ�ล�แดง

ปี 2551-2554

3.  โครงก�รมห�นคร อ�ค�รแบบผสมผส�น ติดกับสถ�นีรถไฟฟ้� 
บีทีเอส ช่องนนทรี ริมถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

ปี 2554-2558

3.1 โรงแรมบ�งกอกเอดิชั่น (Bangkok Edition) เพซวัน โรงแรมบูติค ระดับ 5 ด�ว ริมถนน
นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ จำ�นวน 159 ห้อง

3.2 เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส บ�งกอก 
 (The Ritz-Carlton Residences Bangkok)

เพซทู อ�ค�รพักอ�ศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ จำ�นวน 
200 ยูนิต

ปี 2554-2558

3.3 ศูนย์ก�รค้� เพซทรี ศูนย์ก�รค้�แบบลักชัวรี

3.3.1 อ�ค�รคิวบ์ (รีเทล คิวบ์)
3.3.2 อ�ค�รหลัก (รีเทล ฮิลล์ และ 
         สก�ย ออบเซอร์เวชั่น เดค)

พื้นที่เช่�รวมประม�ณ 5,253 ตรม. 
พื้นที่เช่�รวมประม�ณ 2,434 ตรม. 
พื้นที่จุดชมวิวประม�ณ 2,139 ตรม.

ปี 2554-2557
ปี 2554-2558

4.	 โครงการมหาสมุทร	หัวหิน	(MahaSamutr) บริษัทฯ วิลล่�ต�กอ�ก�ศจำ�นวน 81 หลัง  และคันทรีคลับ 
ตั้งอยู่ในซอย 112 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ปี 2556-2558



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

28

รายงานประจำาปี 2556

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

ประเภทร�ยได้ ดำ�เนินก�ร
โดย

งบก�รเงินรวม

2553 2554 2555 2556

ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ %

1. โครงก�รไฟคัส เลน บริษัทฯ - - - - 24.6 2.3 42.3 12.3

2. โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส ว�ยแอลพี - - 1,041.3 94.7 914.3 83.9 245.1 71.0

 รวมร�ยได้จ�กก�รประกอบธุรกิจ - - 1,041.3 94.7 938.9 86.2 287.4 83.3

3. ร�ยได้อื่น

 ร�ยได้ค่�เช่�และค่�บริก�ร 1.4 6.0 1.6 0.1 1.9 0.2 3.9 1.1

 กำ�ไรจ�กก�รข�ยหน่วยในอ�ค�รชุด
พักอ�ศัยและอุปกรณ์ให้เช�่

10.3 43.5 0.4 0.0 - 0.0 - -

 ดอกเบี้ยรับ 1.6 6.9 36.6 3.3 104.4 9.6 32.3 9.4

 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมบริห�ร - - 10.0 0.9 30.0 2.8 15.0 4.3

 กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 7.7 32.5 - - 0.5 0.0 - -

 อื่นๆ* 2.5 10.5 8.8 0.8 - - - -

 ร�ยได้อื่น 0.1 0.6 1.5 0.1 13.2 1.2 6.6 1.9

 รวมร�ยได้อื่น 23.6 100.0 58.9 5.3 150.0 13.8 57.8 16.7

รวมร�ยได้ 23.6 100.0 1,100.1 100.0 1,088.9 100.0 345.2 100.0

*  รวมกำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์ ร�ยได้จ�กก�รรับเงินค่�สินไหมทดแทน โอนกลับร�ยก�รเงินทดรองรับและจ่�ย โอนกลับร�ยก�รเจ้�หนี้ค่�ก่อสร้�งที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 

โอนกลับร�ยก�รเจ้�หนี้เงินประกันผลง�น

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลักในก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย ให้เช่�หรือให้บริก�ร โดยเน้นก�รพัฒน�โครงก�รอ�ค�รพักอ�ศัย 
ระดับไฮเอนด์ (high-end) ที่มีก�รออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวและมีคุณภ�พระดับสูงเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่มี 
รูปแบบก�รดำ�เนินชีวิตในแบบเฉพ�ะเจ�ะจง มีคว�มต้องก�รและมีรสนิยมก�รบริโภคสินค้�คุณภ�พระดับดีเยี่ยม โดยมีร�ยละเอียดของแต่ละ
โครงก�รดังต่อไปนี้
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โครงการในอดีต

ร�ยละเอียดโครงก�ร (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556)

ที่ตั้งโครงก�ร ซอยสุขุมวิท 44/1 (พิชัยสวัสดิ์) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร

พื้นที่โครงก�ร 2-3-57 ไร่ (1,157 ต�ร�งว�)

พื้นที่ข�ย ประม�ณ 12,109.8 ต�ร�งเมตร

ร�ค�ข�ยเฉลี่ยต่อต�ร�งเมตร ประม�ณ 75,000 บ�ทต่อต�ร�งเมตร

ร�ยละเอียดโครงก�ร อ�ค�รพักอ�ศัย 2 อ�ค�ร อ�ค�รละ 7 ช้ัน

จุดเด่นของโครงก�ร •	 ทำ�เลที่ตั้งที่ดี (Prime Location) โดยตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 44/1 และอยู่ใกล้สถ�นีรถไฟฟ้� บีทีเอส 
สถ�นีพระโขนง 

•	  มีระดับคว�มเป็นส่วนตัวและคว�มปลอดภัยสูง (High Level of Privacy and Security)

จำ�นวนหน่วย ห้องชุดพักอ�ศัย จำ�นวน 70 ยูนิต แบ่งเป็น
•	 ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย แบบ 1-3 ห้องนอน จำ�นวน 60 ยูนิต
•	  ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย แบบ 3-4 ห้องนอน จำ�นวน 6 ยูนิต
•	  ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยแบบ Penthouse จำ�นวน 4 ยูนิต 

มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 910.0 ล้�นบ�ท

ระยะเวล�ในก�รก่อสร้�ง ปี 2547 - ปี 2549

ระยะเวล�เสนอข�ย ปี 2547 - ปัจจุบัน*

คว�มคืบหน้�ในก�รก่อสร้�ง ก่อสร้�งแล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อยละ 100.0

คว�มคืบหน้�ในก�รข�ย ยอดข�ยที่ทำ�สัญญ�แล้วร้อยละ 95.2  ของจำ�นวนพื้นที่ข�ย

สัดส่วนก�รรับรู้ร�ยได้ ร้อยละ 92.1  (จำ�นวน 67 ห้อง)

* ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 โครงก�รไฟคัส เลน เหลือห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยที่ทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยแล้ว แต่ยังไม่ได้โอน จำ�นวน 1 ยูนิต พื้นที่รวม 366.6 ตร.ม. และมีห้อง

ชุดที่ยังไม่ได้ข�ยอีกจำ�นวน 2 ยูนิต พื้นที่รวม 585.09 ตร.ม. 

โครงการไฟคัส เลน (Ficus lane)

บริษัทฯ ได้มีก�รพัฒน�โครงก�รไฟคัส เลน ซึ่งเป็นโครงก�รอ�ค�ร 
พักอ�ศัยโครงก�รแรกของบริษัทฯ โดยเริ่มดำ�เนินก�รก่อสร้�ง 

ตั้งแต่ปี 2547 และก่อสร้�งแล้วเสร็จในปี 2549  
โดยมีร�ยละเอียดโครงก�ร ดังนี้
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โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส  
(saladaeng Residences)

ร�ยละเอียดของโครงก�รมีดังนี้

ร�ยละเอียดโครงก�ร (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556)

ที่ตั้งโครงก�ร ซอยศ�ล�แดง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร

พื้นที่โครงก�ร 584 ต�ร�งว�

พื้นที่ข�ย ประม�ณ 13,087.9 ต�ร�งเมตร

ร�ค�ข�ยเฉลี่ยต่อต�ร�งเมตร ประม�ณ 180,000 บ�ทต่อต�ร�งเมตร

ร�ยละเอียดโครงก�ร อ�ค�รชุดพักอ�ศัยสูง 25 ชั้น โดยมีชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น

จุดเด่นของโครงก�ร •	 ทำ�เลใจกล�งเมือง (Prime Location) โดยตั้งอยู่ในซอยศ�ล�แดง 1 ซึ่งส�ม�รถเข้�ออกได้ถึง  
3 ถนนหลัก ได้แก่ ถนนสีลม ถนนส�ทร และ ถนนพระร�ม 4

•	 อ�ค�รพักอ�ศัยอยู่ใกล้สถ�นีรถไฟฟ้� บีทีเอส สถ�นีศ�ล�แดง และ สถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดิน สถ�นีลุมพินี
•	 อ�ค�รพักอ�ศัยอยู่ใกล้กับสวนลุมพินี ซึ่งเป็นสวนส�ธ�รณะขน�ดใหญ่ ใจกล�งกรุงเทพมห�นคร
•	 อุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน
•	 อ�ค�รพกัอ�ศยัมรีะดับคว�มเปน็สว่นตวัและคว�มปลอดภยัสงู (High Level of Privacy and Security)

จำ�นวนหน่วย ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย จำ�นวน 132 ยูนิต แบ่งเป็น
•	 ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย แบบ 1 ห้องนอน ขน�ดพื้นที่ตั้งแต่ 60-66 ตร.ม. จำ�นวน 50 ยูนิต
•	  ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย แบบ 2 ห้องนอน ขน�ดพื้นที่ตั้งแต่ 89-121 ตร.ม.จำ�นวน 67 ยูนิต
•	  ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย แบบ 3 ห้องนอน ขน�ดพื้นที่ตั้งแต่ 161-206 ตร.ม.จำ�นวน 12 ยูนิต
•	  ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย แบบ Penthouses ขน�ดพื้นที่ตั้งแต่ 211-393 ตร.ม.จำ�นวน 3 ยูนิต

มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 2,338  ล้�นบ�ท

ระยะเวล�ในก�รก่อสร้�ง ปี 2551 - ปี 2554

ระยะเวล�เสนอข�ย ตั้งแต่ไตรม�สที่ 4 ปี 2551 – ปัจจุบัน*

คว�มคืบหน้�ในก�รก่อสร้�ง ง�นโดยรวมแล้วเสร็จ ร้อยละ 100.0

คว�มคืบหน้�ในก�รข�ย ยอดข�ยที่ทำ�สัญญ�แล้วร้อยละ 99.0 ของพื้นที่โครงก�ร

สัดส่วนก�รรับรู้ร�ยได้ ร้อยละ 94.7 (จำ�นวน 127 ห้อง)  

* ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส คงเหลือห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์อีกจำ�นวน 5 ห้อง พื้นที่รวม 689.11 ตร.ม. ซึ่งมีลูกค้�

ทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยแล้ว 4 ห้อง พื้นที่รวม 562.44 ตร.ม. 
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โครงการปัจจุบัน

โครงการมหานคร 

มห�นคร เป็นโครงก�รที่มีรูปแบบก�รใช้ง�นแบบผสมผส�น  
(Mixed-Use)	ประกอบด้วย	1)	ที่พักอาศัยระดับซูเปอร	์ลักชัวรี่	แบรนด	์

เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน 2) โรงแรมลักชัวรี่ บูติค ระดับ 5 ด�ว แบรนด์  
บ�งกอกเอดิชั่น บริห�รโดย เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน โฮเต็ล คัมพ�นี และ  

3) พื้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทล ซึ่งประกอบด้วย รีเทล คิวบ์ รีเทล ฮิลล์  
และพื้นที่จุดชมวิว สก�ย ออบเซอร์เวชั่น เดค  

คว�มโดดเด่น

“มห�นคร” ถูกออกแบบให้เสมือนโอบล้อมด้วยริบบิ้นส�มมิติหรือ 
“พิกเซล” ตลอดคว�มสูงของตัวอ�ค�รก่อให้เกิดโครงสร้�งที่โดดเด่น
สะดุดต�และมีรูปลักษณ์พิเศษ ที่เป็นพื้นที่ซึ่งล้อมรอบไปด้วยกระจก
ร�วกับลอยอยู่บนฟ้� เพื่อมอบทิวทัศน์แบบพ�โนร�ม�ให้ผู้พักอ�ศัย มี
พื้นที่ใช้สอยภ�ยนอกและภ�ยในอ�ค�รที่กว้�งขว�ง 

เมื่อแล้วเสร็จ มห�นคร จะมีคว�มสูง 314 เมตร และเป็นโครงก�รอ�ค�ร
ที่สูงที่สุดในประวัติศ�สตร์ของกรุงเทพฯ โดยโครงก�รแบบผสมผส�น 
(Mixed-Use)	นี้	ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมความงดงามให้กับภูมิทัศน์
ของกรุงเทพฯ และจะเป็นสถ�ปัตยกรรมแลนด์ม�ร์คที่สวยสง่� อลังก�ร 
เคียงคู่เมืองหลวงของประเทศไทย

คว�มเป็นม�ของโครงก�ร

บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินดัสเทรียล บิลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์เทล อ�วีฟ ประเทศอิสร�เอล บริษัทพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ร�ยใหญ่ (โดยบริษัท อินดัสเทรียล บิลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด	เป็นบริษัทในเครือ	ฟิช	แมน	กรุ๊ป	ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทลงทุนอิสระด้านอสังหาริมทรัพย์	ศูนย์การค้า	สื่อสาร	และ	โทรคมนาคมขนาดใหญ่จาก
ประเทศอิสร�เอล) ในก�รก่อตั้ง พีอ�ร์อี เพซวัน เพซทู และ เพซทรี ดำ�เนินก�รพัฒน�โครงก�รมห�นคร ซึ่งดำ�เนินก�รบริห�รหลักโดยคณะผู้บริห�ร
ของบริษัทฯ บนพื้นที่ขน�ดประม�ณ 9 ไร่ 1 ง�น 51.1 ตร.ว. ตั้งอยู่ใจกล�งศูนย์กล�งเขตธุรกิจที่เชื่อมโยงระหว่�งถนนสีลมและถนนส�ทร ที่ตั้ง
โครงการอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีช่องนนทรี	โดยโครงการมหานครจะมีการใช้ประโยชน์ของโครงการในลักษณะผสมผสาน	(Mixed-Use)	
โดยลักษณะตัวอ�ค�รจะเป็นแลนด์ม�ร์กที่โดดเด่นด้�นสถ�ปัตยกรรมและจะเป็นตึกที่สูงที่สุดของกรุงเทพฯ เมื่อเสร็จสมบูรณ์ โครงก�รมห�นคร
นอกจ�กอ�ค�รที่จอดรถแล้วจะประกอบไปด้วยอ�ค�รหลัก 2 อ�ค�ร ดังนี้

อ�ค�ร คว�มสูง ก�รใช้ประโยชน์พื้นที่ ระยะเวล�ก�รก่อสร้�ง

1. 	อาคารหลัก	(Main	Tower)	 77 ชั้น* •	 รีเทล ฮิลล์ (ชั้น 1-5)
•	 โรงแรม (ชั้น 1-20)*
•	 อ�ค�รพักอ�ศัย (ชั้น 23 -73)
•	 พ้ืนท่ีจุดชมวิว สก�ย ออบ-เซอร์เวช่ัน เดค  (ช้ัน 74-77)

ปี 2554 - ปี 2558

2. อาคารคิวบ์	(Cube	Tower)	 7 ชั้น รีเทล คิวบ์ ปี 2554 - ปี 2557 

   * เป็นก�รจัดชั้นของฝ่�ยข�ยโครงก�รโดยมีก�รเว้นเลขที่ชั้นที่ 21 และ 22 ซึ่งเป็นชั้นรอยต่อระหว่�งส่วนของโรงแรมและส่วนของอ�ค�รพักอ�ศัย และมีก�รนับชั้น Transfer 

Floor ซึ่งมีจำ�นวนรวม 6 ชั้น เป็น 3 ชั้น รวมมีจำ�นวนชั้นของอ�ค�รมห�นครทั้งสิ้น 72 ชั้น ซึ่งสอดคล้องกับจำ�นวนชั้นของอ�ค�รมห�นครที่ท�งบริษัทฯ ยื่นแบบคำ�ขอ

อนุญ�ตก่อสร้�งต่อกทม. 
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โรงแรม
โรงแรมบ�งกอกเอดิชั่น
(Bangkok Edition)

อาคารพักอาศัย
เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส บ�งกอก

(The Ritz-Carlton Residences Bangkok) 

ศูนย์การค้า
รีเทล คิวบ์ (Retail Cube)

รีเทล ฮิลล์ (Retail Hill) และ สก�ย  
ออบเซอร์เวช่ัน เดค (Sky Observation Deck)

-  โรงแรมระดับซปุเปอรลั์กชวัรี ่ภ�ยใตแ้บรนด์
ใหมข่องกลุม่แมรอิอท บรหิ�รง�นโดย เดอะ
ริทซ์-ค�ร์ลตัน โฮเต็ล คัมพ�นี (The Ritz-
Carlton Hotel Company)

-  ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ 
ภ�ยใต้แบรนด์ท่ีพักอ�ศัยท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก

- สิทธิก�รเช่�ระยะย�ว 103 ปี* 
- ผู้อยู่อ�ศัยจะได้รับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

เทยีบเท�่กบัก�รพกัในโรงแรมลกัชวัรี ่ระดบั 
5 ด�ว 

- ศูนย์ก�รค้�ที่เน้นร้�นอ�ห�รและเคร่ืองดื่ม 
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อ�ทิ โว้ก เล้�นจ์ 
(Vogue Lounge) และร้�นอ�ห�รลัตเตอ
ลิเย่ เดลโจเอล โรบูชง (L’Atelier de Joel 
Robuchon) เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของ 
ผู้พกัอ�ศัยและพนกัง�นในสำ�นกัง�นบริเวณ
ใกล้เคียง

โดยทั้ง 2 อ�ค�รดังกล่�วจะประกอบไปด้วย ส่วนของโรงแรม ลักชัวรี่ บูติคระดับ 5 ด�ว อ�ค�รพักอ�ศัย (สิทธิก�รเช่�ระยะย�ว)* ระดับซุปเปอร์ 
ลักชัวรี่ และศูนย์ก�รค้�ที่ประกอบไปด้วยร้�นค้�ชั้นนำ�ระดับโลก และพื้นที่จุดชมวิว สก�ย ออบเซอร์เวชั่น เดค ดังนี้

* เมื่อวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2557 บริษัทย่อยได้ซื้อที่ดินบริเวณโครงก�รมห�นครและเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก�รถือครองในโครงก�รมห�นคร จ�กรูปแบบก�รเช่�ระยะย�ว  

หรือลีสโฮลด์ เป็นแบบถือครองกรรมสิทธิ์อย่�งสมบูรณ์ หรือฟรีโฮลด์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คว�มสูง 314 เมตร

สก�ย ออบ-เซอร์เวชั่น

เดอะ ริทซ์-ค�ร์ตัน
สก�ย เรสซิเดนเซส

เดอะ ริทซ์-ค�ร์ตัน
เรสซิเดนเซส

ห้องโถงและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกโรงแรม

มห�นครสแควร์

โรงแรมบ�งกอกเอดิชั่น
รีเทล ฮิลล์

รีเทล คิวบ์
รีเทล ฮิลล์
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ร�ยละเอียดโครงก�รมห�นคร

ที่ตั้งโครงก�ร ติดถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร

พื้นที่โครงก�ร 9 ไร่ 1 ง�น 51.1 ตร.ว�

ร�ยละเอียดโครงก�ร อ�ค�ร 3อ�ค�ร
1. อ�ค�รหลัก ท�วเวอร์ เพื่อพัฒน�เป็นศูนย์ก�รค้� โรงแรม และ อ�ค�รพักอ�ศัย 
2.  อ�ค�รคิวบ์ โลว์ไรส์  เพื่อพัฒน�เป็นศูนย์ก�รค้�
3.  อ�ค�รจอดรถยนต์

ระยะเวล�ในก�รก่อสร้�ง 1. อ�ค�รหลัก ปี 2554 – 2558
2. อ�ค�รคิวบ์ ปี 2554 – 2557
3. อ�ค�รจอดรถยนต์ ปี 2557 – 2558

ระยะเวล�เสนอข�ย 1. อ�ค�รหลัก ปี 2552 - 2558
2. อ�ค�รคิวบ์ ปี 2555 – 2557

จุดเด่นของโครงก�ร •	 ทำ�เลที่ตั้ง : ตั้งอยู่ริมถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ติดรถไฟฟ�้บีทีเอสสถ�นีช่องนนทรี
•	 รูปแบบอ�ค�ร : แนวคิดก�รออกแบบให้ตัวอ�ค�รเสมือนถูกโอบล้อมด้วยริบบิ้นส�มมิติหรือ “พิกเซล” 

ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งล้อมไปด้วยกระจก ทำ�ให้ผู้พักอ�ศัยจะมีมุมมองทิวทัศน์แบบพ�โนร�ม� และเป็นอ�ค�รที่
มีคว�มสูงที่สุดในประเทศไทย

•	 ลักษณะโครงการแบบผสมผสาน	(Mixed-Use):	ประกอบด้วย
1.	 โรงแรม	:		โรงแรมลักชัวรี่ บูติค ระดับ 5 ด�ว ภ�ยใต้แบรนด์ใหม่ของกลุ่มแมริออท บริห�รง�นโดย

เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน โฮเต็ล คัมพ�นี (The Ritz-Carlton Hotel Company)
2.	 อาคารพักอาศัย	 :	ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ ภ�ยใต้แบรนด์ ที่พักอ�ศัยที่มีชื่อเสียง

ระดับโลก เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส บ�งกอก
3.	 ศูนย์การค้า	 :	 ศูนย์ก�รค้�ที่มีแหล่งรวมร้�นค้�ชั้นนำ�ระดับโลกและมีร้�นค้�ที่ตอบสนองต่อคว�ม

ต้องก�รในชีวิตประจำ�วันอย�่งครบถ้วน โดยในส่วนของศูนย์ก�รค้�จะมี 2 ส่วน คือ ส่วนของอ�ค�ร
คิวบ์ คือ รีเทล คิวบ์ และส่วนของอ�ค�รหลัก คือ รีเทล ฮิลล์ และพื้นที่จุดชมวิว สก�ย ออปเซอร์เวชั่น 
เดค (Sky Observation Deck) โดยในส่วนของ รีเทล คิวบ์จะมีท�งเชื่อมกับรถไฟฟ้�บีทีเอส สถ�นี
ช่องนนทรีโดยตรง

คว�มคืบหน้�ในก�รก่อสร้�ง  
(ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556)

1. อ�ค�รหลัก (ส่วนโรงแรม) ร้อยละ 13.38 (ส่วนอ�ค�รพักอ�ศัย) ร้อยละ 19.37 รีเทล ฮิลล์ และพื้นที่ 
จุดชมวิว สก�ย ออปเซอร์เวชั่น เดค (Sky Observation Deck) ร้อยละ 16.4

2. อ�ค�รคิวบ์ ร้อยละ 76.72
3. อ�ค�รจอดรถยนต์ ยังไม่ได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�ง 
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ร�ยละเอียดของแต่ละอ�ค�รในโครงก�รมห�นคร

อ�ค�รหลัก

(ส่วนอาคารพักอาศัย	เดอะ	ริทซ์-คาร์ลตัน	เรสซิเดนเซส)

ร�ยละเอียดอ�ค�รหลัก

พื้นที่โครงก�ร ประม�ณ 93,612 ต�ร�งเมตร (รวมพื้นที่ส่วนที่จอดรถและง�นระบบที่ได้รับก�รปันส่วนแล้ว)

พื้นที่เช่�ระยะย�ว** ประม�ณ 47,915 ต�ร�งเมตร

ร�ค�ให้เช่�เฉลี่ยต่อต�ร�งเมตร ประม�ณ 250,000 บ�ทต่อต�ร�งเมตร

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย นักลงทุนทั้งช�วไทย และช�วต่�งช�ติ

จำ�นวนยูนิต อ�ค�รพักอ�ศัย จำ�นวนประม�ณ 200 ยูนิต แบ่งเป็น
•	 ห้องชุดเพื่อพักอาศัยแบบ	3	-	5	ห้องนอน	(The	Ritz-Carlton	Sky	Residences)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่	

274 - 728 ตร.ม. จำ�นวน 37 ยูนิต
•	 ห้องชุดเพื่อพักอาศัยแบบ	2	-	3	ห้องนอน	(The	Ritz-Carlton	Tower	Residences)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่	

125 - 310 ตร.ม. จำ�นวน 163 ยูนิต 

คว�มคืบหน้�ในก�รให้เช่�ระยะย�ว** มูลค่�ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยระยะย�วที่ทำ�สัญญ�เช่�ระยะย�วแล้วจำ�นวน 112 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 
45.9* ของพื้นที่ทั้งหมดของทั้งหมด

เงื่อนไขก�รชำ�ระเงิน เงินจองเงินทำาสัญญาและเงินดาวน์:	เงินจองและเงินทำ�สัญญ�ประม�ณร้อยละ 15 ของร�ค�ห้องชุดเพื่อ
พักอ�ศัย และเงินด�วน์ประม�ณร้อยละ 20
จำานวนงวดผ่อนดาวน์:	1 - 36 งวด ขึ้นอยู่กับระยะเวล�ที่เหลือของก�รพัฒน�โครงก�ร
เงินโอน:		ประม�ณร้อยละ 65 ของร�ค�ข�ย

*  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 โครงก�รเดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส บ�งกอก มีลูกค้�ที่ได้ทำ�สัญญ�เช่�ระยะย�วรวม 112  ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 21,999.86  

ต�ร�งเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45.9 % ของพื้นที่ให้เช่�รวมจำ�นวน 47,915 ต�ร�งเมตร และคิดเป็นมูลค่�เช่�ต�มสัญญ�รวม 5,551.8  ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้ยังมีลูกค้�

ที่ได้ทำ�สัญญ�จองรวม 10  ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 2,750  ต�ร�งเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7% ของพื้นที่ให้เช่�รวม และคิดเป็นมูลค่�เช่�ต�มสัญญ�จองรวม 807.3  

ล้�นบ�ท รวมเป็นลูกค้�ที่ได้ทำ�สัญญ�เช่�และสัญญ�จองทั้งสิ้นรวม 122  ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 24,749.86  ต�ร�งเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51.7%  ของพื้นที่ให้เช่�

รวม และคิดเป็นมูลค่�เช่�ต�มสัญญ�รวม 6,359.0 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ ยังไม่มีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กมูลค่�ให้เช่�ระยะย�วต�มสัญญ�ดังกล่�ว 

โดยจะรับรู้เป็นร�ยได้เมื่อง�นก่อสร้�งเสร็จและมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

** เมื่อวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2557  บริษัทย่อยได้ซื้อที่ดินบริเวณโครงก�รมห�นครและเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก�รถือครองในโครงก�รมห�นคร จ�กรูปแบบก�รเช่�ระยะย�ว หรือ 

ลีสโฮลด์ เป็นแบบถือครองกรรมสิทธิ์อย่�งสมบูรณ์ หรือฟรีโฮลด์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ร�ยละเอียด อ�ค�รหลัก (ส่วนโรงแรม)

พื้นที่โครงก�ร ประม�ณ 39,682 ต�ร�งเมตร (รวมพื้นที่ส่วนที่จอดรถและง�นระบบที่ได้รับก�รปันส่วนแล้ว)

จำ�นวนห้องพัก 159 ห้อง 

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งช�วไทยและช�วต่�งช�ติ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

35

รายงานประจำาปี 2556

อ�ค�รหลัก (ส่วนศูนย์ก�รค้� – รีเทล ฮิลล์และพื้นที่จุดชมวิว  
สก�ย ออบเซอร์เวชั่น เดค)

ร�ยละเอียด

พื้นที่โครงก�ร ประม�ณ 10,624 ต�ร�งเมตร (รวมพื้นที่ส่วนที่จอดรถและง�นระบบที่ได้รับก�รปันส่วนแล้ว)

พื้นที่ให้เช่� 2,434 ต�ร�งเมตร (รีเทล ฮิลล์) 
2,139 ต�ร�งเมตร (พื้นที่จุดชมวิว สก�ย ออบเซอร์เวชั่น เดค) 

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย ผู้ที่พักอ�ศัยในโรงแรม และอ�ค�รพักอ�ศัยของโครงก�รมห�นครและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งพนักง�น
สำานักงานต่างๆ	ที่อยู่รอบศูนย์การค้า	อาทิ	คอนโดมิเนียม	ดิ	อินฟินิตี้	และคอนโดมิเนียม	เดอะเม็ท	อาคาร
สำ�นักง�นเอเชีย เซ็นเตอร์ เอ็มไพร์ ท�วเวอร์ และ บ�งกอกซิตี้ ท�วเวอร์

อ�ค�รคิวบ์ (ศูนย์ก�รค้� – รีเทล คิวบ์) 

ร�ยละเอียด

พื้นที่โครงก�ร ประม�ณ 9,852  ต�ร�งเมตร (รวมพื้นที่ส่วนที่จอดรถและง�นระบบที่ได้รับก�รปันส่วนแล้ว)

พื้นที่ให้เช่� 5,253 ต�ร�งเมตร 

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย ผู้ที่พักอ�ศัยในโรงแรม และอ�ค�รพักอ�ศัยของโครงก�รมห�นครและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งพนักง�น
สำานักงานต่างๆ	ที่อยู่รอบศูนย์การค้า	อาทิ	คอนโดมิเนียม	ดิ	อินฟินิตี้	และคอนโดมิเนียม	เดอะเม็ท	อาคาร
สำ�นักง�นเอเชีย เซ็นเตอร์ เอ็มไพร์ ท�วเวอร์ และ บ�งกอกซิตี้ ท�วเวอร์

ตัวอย่างโครงการของผู้ประกอบการอ่ืน	
ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

•	 คิว	เฮ้าส	์ลุมพินีไลฟ์เซ็นเตอร	์(Q.House	Lumpini	Life	Center)
•	 ซิตี้	วีว่า	(City	Viva)
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โครงการมหาสมุทร

“โครงก�รมห�สมุทร” เป็นวิลล่�ต�กอ�ก�ศและคันทรี่คลับสุดหรู 
ที่หัวหิน ม�พร้อมกับทะเลส�บและห�ดทร�ยที่มนุษย์สร้�งขึ้น  

(man made)

โครงก�รมห�สมุทรสร้�งสรรค์สภ�พแวดล้อมที่หรูหร�และปลอดภัย 
เหม�ะสำ�หรับเป็นที่พักผ่อนและทำ�กิจกรรมร่วมกันของทุกคนใน
ครอบครวั ทะเลส�บในโครงก�ร “มห�สมทุร” มคีว�มย�วกว�่ 800 เมตร 
บนพื้นที่ประม�ณ 72,000 ตร.ม.ทำ�ให้วิลล่�ทุกหลังส�ม�รถมองเห็น
ทิวทัศน์อันงดง�มของทะเลส�บ รื่นรมย์ไปกับบรรย�ก�ศในก�รพัก
อ�ศัยริมน้ำ� มีกิจกรรมและกีฬ�ท�งน้ำ�ต่�งๆให้เลือกม�กม�ย เช่น ว่�ยน้ำ� 
แพดเดิลบอร์ด ดำ�น้ำ� 

ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจ�กคริสตัล ล�กูนส์ คอร์ปอเรชั่น สีและคุณภ�พ
ของน้ำ�จะไดร้บัก�รตรวจสอบและดแูลรกัษ�อย�่งพถิพีถินั เพือ่คว�มเปน็
มิตรแก่สิ่งแวดล้อมและก�รประหยัดพลังง�น

ร�ยละเอียดโครงก�รมห�สมุทร (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556)

ที่ตั้งโครงก�ร ซอย 112 อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่โครงก�ร ประม�ณ 128 ไร่ 2 ง�น 84.9 ต�ร�งว� 

พื้นที่ข�ย 81 ลักชัวรี่ วิลล่�

ร�ค�ข�ย ประม�ณ 40 ล้�นบ�ทต่อหลัง

ร�ยละเอียดโครงก�ร ที่พักอาศัย:	มห�สมุทร วิลล่� (วิลล่�ต�กอ�ก�ศประม�ณ 81 หลัง) 
คันทรี่	คลับ:	หัวหิน คันทรี่ คลับ บริห�รจัดก�รโดย เพซ และสนับสนุนโดย ไอแอลซี (สำ�หรับสม�ชิก และ
ผู้พักอ�ศัย)
บีชคลับ: มห�สมุทร บีช คลับ บริห�รจัดก�รโดย เพซ และสนับสนุนโดย ไอแอลซี (สำ�หรับผู้พักอ�ศัย)

มูลค่�โครงก�ร ประม�ณ 3,280 ล้�นบ�ท (ไม่รวมมูลค่�ของเดอะคันทรี่ คลับ)

ระยะเวล�ในก�รก่อสร้�ง เริ่มก่อสร้�งในไตรม�สที่ 3 ปี 2556 -  2558

ระยะเวล�เสนอข�ย เปิดตัวและเปิดสำานักงานขายโครงการมหาสมุทรในไตรมาสที่	3	ปี	2557

จุดเด่นของโครงก�ร ทะเลส�บในโครงก�ร “มห�สมุทร” มีคว�มย�วกว่� 800 เมตรบนพื้นที่ประม�ณ 72,000 ตร.ม.

คว�มคืบหน้�ในก�รก่อสร้�ง  
(ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556)

ก�รปรับหน้�ดิน พื้นผิวบริเวณพื้นที่ในโครงก�รสำ�เร็จไปแล้วประม�ณร้อยละ 55.08
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การตลาดและการแข่งขัน

1. การตลาด 

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ได้กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รแข่งขัน ในธุรกิจอ�ค�ร
พักอ�ศัย ศูนย์ก�รค้�และโรงแรม ดังนี้

ธุรกิจอ�ค�รพักอ�ศัย

กลยุทธ์ในก�รแข่งขัน

ด้�นทำ�เลที่ตั้ง

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเลือกทำ�เลที่ตั้งของโครงก�รเป็นอย่�ง
ม�ก เนื่องจ�กทำ�เลที่ตั้งของโครงก�รถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะเลือกโครงก�รที่อยู่ในเขตศูนย์กล�ง
ธุรกิจ ใกล้แหล่งคมน�คม เดินท�งสะดวก เช่น โครงก�รมห�นคร ที่มี
ทำ�เลที่ตั้งอยู่ระหว่�งถนนสีลมและถนนส�ทร ติดกับรถไฟฟ้�บีทีเอส 
สถ�นีช่องนนทรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีก�รขย�ยตัวทั้งในส่วนของอ�ค�ร
สำ�นักง�นและที่พักอ�ศัยที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งจะกล�ยเป็นชุมชนที่มีกำ�ลัง
ซื้อสูงขน�ดใหญ่ในอน�คต 

นอกเหนือจ�กก�รเลือกทำ� เลที่ตั้ ง ในเขตศูนย์กล�งธุรกิจของ
กรุงเทพมห�นครแล้ว บริษัทฯ ยังมีคว�มสนใจที่จะลงทุนพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์ในเขตจังหวัดเมืองท่องเที่ยวสำ�คัญในประเทศไทยด้วย 
อ�ทิ ก�รซื้อที่ดินในเขตหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒน�โครงก�ร
บ้�นพักต�กอ�ก�ศหรือโครงก�รมห�สมุทร เป็นต้น

ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นรูปแบบในก�รพัฒน�โครงก�รให้เหม�ะสมกับศักยภ�พ
ของที่ดินแต่ละแปลง ดังนั้นจึงมิได้จำ�กัดก�รพัฒน�ไว้เพียงแค่อ�ค�ร
เพื่อพักอ�ศัยเท่�นั้น แต่ห�กที่ดินที่บริษัทฯ ได้ม�มีคว�มเหม�ะสมใน
ก�รพัฒน�โครงก�รในลักษณะอื่น โครงก�รก็จะถูกออกแบบพัฒน�
เพื่อให้ส�ม�รถได้ใช้ศักยภ�พที่ดินอย่�งเต็มที่เป็นประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ ดังจะเห็นได้จ�กก�รพัฒน�โครงก�รมห�นครซึ่งถูกออกแบบให้
เป็นโครงการที่มีการใช้สอยแบบผสมผสาน	(Mixed-Use)	โดยโครงการ
ดังกล่�วจะมีทั้งในส่วนศูนย์ก�รค้� โรงแรม และพื้นที่พักอ�ศัยอยู่ภ�ยใน
โครงก�รเดียวกัน เพื่อให้เหม�ะสมกับพื้นที่ในย่�นธุรกิจใจกล�งเมือง
กรุงเทพมห�นคร

นอกจ�กก�รพัฒน�โครงก�รให้เหม�ะสมกับแต่ละพื้นที่โดยมีแนวคว�ม
คิดใหม่ๆ ทันสมัยแล้ว สิ่งสำ�คัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่�กันคือม�ตรฐ�นใน
คุณภ�พของผลิตภัณฑ์ เนื่องจ�กตล�ดเป้�หม�ยของบริษัทฯ เป็นกลุ่ม
ลูกค้�ระดับบน (ลูกค้�ที่มีกำ�ลังซื้อสูง) และเน้นคว�มเป็นซูเปอร์ลักชัวรี ่
ดังนั้น จึงมีคว�มค�ดหวังสูงต่อผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับ บริษัทฯ ได้กำ�หนด
ให้มีม�ตรก�รในก�รตรวจสอบคุณภ�พที่เข้มข้นภ�ยใต้นโยบ�ย Zero 
Defect ก่อนก�รส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้� ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคำ�ชื่นชม
เป็นอย่�งม�กจ�กลูกค้�ในก�รส่งมอบห้องชุดในโครงก�รศ�ล�แดง 
เรสซิเดนเซส 

ด้�นกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยเป็น
สำ�คัญ โดยไม่ได้เน้นถึงกลุ่มลูกค้�ที่มีคว�มต้องก�รในระดับซูเปอร์
ลักชัวรี่เพียงอย่�งเดียว ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำ�ก�รศึกษ�คว�มต้องก�ร
ของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยไปพร้อมกับก�รกำ�หนดลักษณะรูปแบบของ
โครงก�รเพื่อให้ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�ได้อย่�ง
ดีที่สุด อ�ทิ โครงก�รมห�นครซึ่งประกอบด้วย ส่วนอ�ค�รที่พักอ�ศัย 
โรงแรม และ ศูนย์ก�รค้�นั้น บริษัทฯ ได้มีก�รศึกษ�คว�มต้องก�รของ
กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยซึ่งมีทั้งกลุ่มลูกค้�ช�วไทยในเขตศูนย์กล�งธุรกิจ 
กลุ่มลูกค้�นักท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุนช�วต่�งช�ติที่มีรสนิยมและ 
ชืน่ชอบก�รดำ�เนนิชวีติทีท่นัสมยัมมี�ตรฐ�นในระดบัส�กลเปน็ตวัคดัสรร
แบรนด์โรงแรมที่จะม�ใช้ในโครงก�ร และพบว่�โรงแรมเหม�ะกับก�รใช้ 
บ�งกอกเอดชิัน่ และอ�ค�รพกัอ�ศยัเหม�ะกบัก�รใช ้เดอะ รทิซ-์ค�รล์ตนั  
เรสซิเดนเซส ซึ่งทั้งสองแบรนด์เป็นแบรนด์โรงแรมลักชัวรี่บูติค ระดับ 
5 ด�ว บูติคและอ�ค�รพักอ�ศัยระดับส�กลในกลุ่มแมริออท บริห�รโดย 
เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน โฮเต็ล คัมพ�นี  

ด้�นร�ค�

บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รตั้งร�ค�ข�ยไว้ในระดับที่ส�ม�รถแข่งขันได้เมื่อ
เทียบกับร�ค�ตล�ดในระดับเดียวกัน โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มเหม�ะสม
และสอดคล้องของปัจจัยต่�งๆ เช่น คว�มเป็นเอกลักษณ์ของอ�ค�ร 
ทำ�เลที่ตั้งของโครงก�ร ชื่อเสียงของที่พักอ�ศัย สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
ของโครงก�ร ทัศนียภ�พของห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย คว�มเหม�ะสมของ
แต่ละโครงก�ร ระดับกำ�ไรที่เหม�ะสม เป็นต้น โดยบริษัทฯ เน้นถึงคว�ม
คุ้มค่�คุ้มร�ค�ของลูกค้�ที่ได้รับเมื่อเทียบกับคุณภ�พสินค้� 

กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น 

บริษัทฯ เน้นก�รทำ�ง�นโดยทีมง�นมืออ�ชีพ (Professional) จึงได้
จัดจ้�งทีมผู้บริห�รและพนักง�นที่มีคุณภ�พและประสบก�รณ์สูง รวม
ทั้งมีก�รคัดเลือกทีมง�นที่มีชื่อเสียงในก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ เข้�
ม�ร่วมง�น

ด้�นก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์

บริษัทฯ มีนโยบ�ยด้�นก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์ โดยเน้นสื่อ
ประช�สัมพันธ์ที่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยระดับบนได้อย่�งมี
ประสิทธิภาพ	เช่น	การทำาตลาดโดยตรง	(Direct	Marketing)	ซึ่งจะทำาให้
ส�ม�รถสือ่ส�รถงึตวัผลติภณัฑใ์หแ้กก่ลุม่ลกูค�้เป�้หม�ยไดโ้ดยตรงและ
ยงัใชง้บประม�ณนอ้ยกว�่ก�รประช�สมัพนัธใ์นรปูแบบอืน่ หรอืก�รสร�้ง
ห้องตัวอย่าง	(Mock	up	room)	เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับลักษณะการ
จัดว�งห้อง วัสดุที่เลือกใช้ บรรย�ก�ศของโครงก�ร เพื่อที่ลูกค้�จะได้
ตัดสินใจซื้อได้อย่�งมั่นใจและรวดเร็ว เป็นต้น 

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รออกแสดงโครงก�รอ�ค�รพักอ�ศัย 
(Road	Show)	แก่ลูกค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ
นำ�เสนอข้อมูลให้แก่กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยโดยตรง
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ด้�นก�รจำ�หน่�ยและช่องท�งก�รจำ�หน่�ย

บริษัทฯ มีทีมง�นข�ยที่มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ มีประสิทธิภ�พ และมีคว�ม
รู้คว�มเข้�ใจในตัวสินค้�อย่�งดี ทั้งนี้ในส่วนของก�รจำ�หน่�ยห้องชุด
โครงก�รเดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส บ�งกอก บริษัทฯ ได้คัดเลือก
ทีมง�นข�ยท่ีมีประวัติและประสบก�รณ์และเคยใช้ชีวิตในต่�งประเทศ 
เพื่อสื่อส�รและแนะนำ� ข�ย ประช�สัมพันธ์และดูแลลูกค้�หลังก�รข�ย 
ทั้งนี้ ทีมง�นข�ยจะรับรองลูกค้�ทั้งที่เข�้ม�เยี่ยมชมโครงก�รที่สำ�นักง�น
ข�ยและห้องตัวอย่�งที่ได้รับต�มม�ตรฐ�น ณ ที่ตั้งโครงก�ร รวมทั้ง
ลูกค้�ยังส�ม�รถเข้�ม�ดูข้อมูลโครงก�รของบริษัทฯ ผ่�นท�งเว็บไซด์  
www.pacedev.com

บริษัทฯ ยังได้ว่�จ้�งบริษัทที่เป็นตัวแทนข�ยมืออ�ชีพที่มีชื่อเสียงและมี
คุณภ�พม�ร่วมง�นในก�รข�ยให้กับท�งบริษัทฯ อีกท�งหนึ่งด้วย เช่น  
ก�รว�่จ�้งบรษิทั ซบี ีรชิ�รด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) ซึง่เปน็ตวัแทนข�ยชัน้นำ�
ในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยโครงก�รไฟคัส 
เลน โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส  และโครงก�รเดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน 
เรสซิเดนเซส บ�งกอก 

ธุรกิจศูนย์ก�รค้�

กลยุทธ์ในก�รแข่งขัน

ด้�นทำ�เลที่ตั้ง

ศูนย์ก�รค้�ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำ�เลศูนย์กล�งธุรกิจ แวดล้อมด้วย
ถนนธุรกิจส�ยหลัก ได้แก่ ถนนสีลม ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ถนน
ส�ทร โดยศูนย์ก�รค้�ของบริษัทฯ มีจุดดึงดูดที่สำ�คัญคือ ร้�นค้�ชั้นนำ�
ระดับโลกที่ยังไม่เคยเปิดในประเทศไทย	และทำาเลที่ตั้งของศูนย์การค้ามี
ศูนย์ก�รค้�ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันค่อนข้�งน้อย นอกจ�กนี้ ตัวอ�ค�ร
ศูนย์ก�รค้�ไลฟ์สไตล์แอนด์ รีเทล เซ็นเตอร์หรือมห�นคร คิวบ์ซึ่งอยู่ใน
อ�ค�รคิวบ์ ท�งบริษัทฯ ก็มีแผนง�นที่จะทำ�ท�งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้� 
บีทีเอส สถ�นีช่องนนทรีโดยตรงอีกด้วย โดยจ�กก�รสำ�รวจของ DTZ 
Research-Thailand พบว่� ในบริเวณถนนสีลม ถนนส�ทรและบริเวณ
ย่�นอื่นๆ โดยรอบโครงก�รมห�นครมีพื้นที่อ�ค�รสำ�นักง�นม�กกว่� 
1,400,000	ตารางเมตร	เช่น	อาคารเอ็มไพร์	ทาวเวอร์	(Empire	Tower)	
อาคารสาทรซิตี้	(Sathorn	City	Tower)	เป็นต้น	และมีอาคารพักอาศัย
ตั้งอยู่โดยรอบจำ�นวนม�ก เช่น โครงก�รเดอะ เม็ท โครงก�รสุโขทัย  
เรสซิเดนเซส เป็นต้น รวมทั้งยังส�ม�รถเดินท�งได้สะดวกโดยใช้รถไฟฟ้�
บีทีเอส สถ�นีช่องนนทรี ทำ�ให้บริษัทฯ ค�ดว่�จะมีลูกค้�กลุ่มดังกล่�วจะ
เข้�ม�ใช้บริก�รมห�นคร คิวบ์ และพื้นที่จุดชมวิว สก�ย ออบเซอร์เวชั่น 
เดค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รมห�นครค่อนข้�งม�ก

ด้านผลิตภัณฑ์

ก�รจัดว�งและแบ่งประเภทของร้�นค้�ปลีก (Zoning and Tenant 
Mix)	 ถือเป็นหัวใจสำาคัญสำาหรับศูนย์การค้า	 รวมทั้งร้านค้าปลีกซึ่งเช่า
พื้นที่อยู่ เพร�ะมีส่วนที่จะสนับสนุนก�รทำ�ธุรกิจของร้�นค้�ในแต่ละ
ประเภทให้ประสบคว�มสำ�เร็จ โดยศูนย์ก�รค้�ของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 
3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนอ�ห�รและเครื่องดื่ม ส่วนก�รให้บริก�ร เช่น  
ซเูปอรม์ารเ์กต็	รา้นขายยา	และสว่นสนัทนาการ	เชน่	สปา	ฟติเนส	เปน็ตน้

ในด้�นก�รออกแบบ บริษัทฯ ได้ออกแบบศูนย์ก�รค้�ที่มีคว�มแตกต่�ง
จ�กศูนย์ก�รค้�อื่น ตั้งแต่ลักษณะอ�ค�ร ร้�นค้�ที่มีชื่อเสียง รวมทั้ง
ส่วนประกอบภ�ยในศูนย์ก�รค้� เช่น ท�งเดิน สวนบริเวณศูนย์ก�รค้� 
เป็นต้น ซึ่งส่วนต่�งๆ ที่บริษัทฯ ออกแบบม�เป็นอย่�งดีจะเป็นก�รสร้�ง
บรรย�ก�ศและอ�รมณ์ในก�รจับจ่�ยใช้สอย

ด้�นกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

บริษัทฯ คำ�นึงถึงผู้เช่�หลัก (Anchor Tenant) ที่จะเป็นแม่เหล็ก
ดึงดูด ผู้บริโภคให้เกิดคว�มสนใจและกลับม�ใช้บริก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ 
โดยบริษัทฯ ได้ว�งเป้�หม�ยในก�รเชิญชวนผู้เช่�หลักต่�งๆ เช่น ดีน 
แอนด์	เดลูก้า	กูร์เม่ต์	ฟู้ด	ฮอลล์,	โว๊ค	เล้านจ์	ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส	 
ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเลือกเฉพ�ะผู้เช่�
หลักที่มีคุณภ�พและมีคว�มเหม�ะสมกับศูนย์ก�รค้�ของบริษัทฯ และ
ต้องเป็นผู้เช่�ที่ส�ม�รถดึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของศูนย์ก�รค้�ให้เข้�
ม�ใช้บริก�รเพิ่มขึ้นได้ 

ด้�นร�ค�

บริษัทฯ ได้มีก�รกำ�หนดกลยุทธ์ร�ค�ค่�เช่�พื้นที่ในระดับที่สูงกว่� 
คู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียงกันเล็กน้อย เนื่องจ�กปัจจัยคว�มสะดวกใน
ก�รเดินท�ง ทำ�เลที่ตั้งที่แวดล้อมไปด้วยกลุ่มกำ�ลังซื้อสูงที่อยู่ในบริเวณ
เดียวกันเป็นจำ�นวนม�ก 

กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น 

บริษัทฯ ได้กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ก�รค้� โดยเน้นให้
มีมืออ�ชีพในก�รคัดเลือกร้�นค้� ก�รบริห�รจัดก�รศูนย์ก�รค้� โดยได้
ว่�จ้�ง Husband Retail Consulting ให้เป็นที่ปรึกษ�ในก�รกำ�หนด
รูปแบบที่เหมาะสม	 (Retail	 Mix)	 ของผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า	 เพื่อให้
ศูนย์ก�รค้�ของบริษัทฯ ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้พักอ�ศัยและพนักง�น
ในสำ�นักง�นบริเวณใกล้เคียงได้อย่�งดีที่สุด 

ด้�นก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์

บริษัทฯ จะเน้นประช�สัมพันธ์และทำ�กิจกรรมท�งก�รตล�ดกับลูกค้�
เป้�หม�ย ได้แก่ ผู้พักอ�ศัยในอ�ค�รพักอ�ศัยและโรงแรมของโครงก�ร
มห�นครเอง พนักง�นบริษัทต่�งๆ ผู้พักอ�ศัยและลูกค้�โรงแรมบริเวณ
โดยรอบบริเวณศูนย์ก�รค้�ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้�ที่มีกำ�ลังซื้อสูง เช่น 

•	 ลูกค้�ที่พักอ�ศัยในโรงแรมชั้นนำ�ที่ตั้งบริเวณรอบโครงก�ร ประม�ณ 
10 แหง่ เช่น โรงแรมสุโขทยั โรงแรมดุสิตธ�น ีโรงแรมดับเบิล้ยู เปน็ต้น 

•	 ลูกค้�ที่พักอ�ศัยในอ�ค�รพักอ�ศัยช้ันนำ�ที่ตั้งบริเวณรอบโครงก�ร
ซึ่งเป็นลูกค้�ที่มีร�ยได้ต่อครัวเรือนสูง เช่นโครงก�รเอ็มไพร์ เพลส 
(Empire Place) โครงก�รสก�ยวิลล่� (Sky Villas) โครงก�รสุโขทัย 
เรสซเิดนเซส	(Sukhothai	Residences)	โครงการอินฟนิติี	้(Infinity	
Condominium)	โครงการเดอะเม็ท	(The	Met)	เป็นต้น

http://www.pacedev.com
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•	 ลกูค�้ท่ีเปน็พนกัง�นในอ�ค�รสำ�นกัง�นบรเิวณโดยรอบโครงก�ร เชน่ 
อาคารเอม็ไพร	์ทาวเวอร์	(Empire	Tower)	อาคารสาทรซติี	้(Sathorn	
City	Tower)	อาคารสาทรธานี	1	อาคารสาทรธานี	2	(Sathorn	Thani	
I	 and	 II	 Tower)	 และอาคารสาทร	 สแควร์	 (Sathorn	Square	
Tower)

ธุรกิจโรงแรม

กลยุทธ์ในก�รแข่งขัน

ด้�นทำ�เลที่ตั้ง

โรงแรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำ�เลศูนย์กล�งธุรกิจ แวดล้อมด้วยถนน
ธุรกิจส�ยหลัก ได้แก่ ถนนสีลม ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ถนนส�ทร 
ติดกับรถไฟฟ้�บีทีเอส สถ�นีช่องนนทรี มีจุดดึงดูดที่สำ�คัญคือ รูปแบบ
ตึกที่มีคว�มโดดเด่น สะดุดต�และมีคว�มสูงที่สุดในประเทศไทย 

ด้านผลิตภัณฑ	์

โรงแรมจะเน้นจุดข�ย คือ ชื่อเสียงและผู้บริห�รของโรงแรม โดยบริษัทฯ 
ได้เลือกแบรนด์ “เอดิชั่น” ซึ่งเป็น  โรงแรมลักชัวรี่บูติก ระดับ 5 ด�ว 
ซึ่งเป็น แบรนด์ใหม่ของกลุ่มแมริออท บริห�รโดย เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน 
	โฮเต็ล	คัมพานี		ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง	Mr.	Bill	Marriott	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม	Marriott	 และ	Mr.	 Ian	Schrager	 ผู้ซึ่งมี
คว�มเชี่ยวช�ญและมีชื่อเสียงท�งด้�นก�รออกแบบโรงแรมในรูปแบบ
บูติค โฮเต็ลโดยลักษณะรูปแบบโรงแรมที่ใช้แบรนด์ “เอดิชั่น” จะมี
คว�มเหม�ะสมและสอดคลอ้งกบัรปูแบบของโครงก�รมห�นครม�กทีส่ดุ 
นอกจ�กนี้ ก�รที่บริษัทฯ เลือกใช้แบรนด์โรงแรมภ�ยใต้กลุ่มแมริออท 
จะทำ� ให้ โรงแรมบ�งกอกเอดิชั่นมีระบบก�รสำ�รองห้องพักที่มี
ประสิทธิภ�พจ�กก�รที่มีเครือข่�ยครอบคลุมทั่วโลก และลูกค้�จ�กทั่ว
โลกให้คว�มไว้ว�งใจในระดับม�ตรฐ�นของโรงแรม ขน�ดห้องและแนว
ก�รออกแบบ บริก�รต่�งๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว�งตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์โรงแรมโดยเน้นกลุ่มนักธุรกิจที่
ต้องก�รที่พักที่ให้บรรย�ก�ศที่ดี และสะดวกในก�รติดต่อธุรกิจ แต่ใน
ขณะเดยีวกนักม็คีวามทนัสมยัและแตกตา่ง	(Modern	&	Cutting	Edge)	

ลักษณะกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

ลูกค้�หลักของท�งโรงแรม เป็นนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติ 
รวมถึงนักธุรกิจช�วไทยที่มีระดับร�ยได้และกำ�ลังซื้อสูงและลูกค้�ทั่วไป
ที่เข้�ม�ใช้บริก�รห้องอ�ห�ร และห้องจัดเลี้ยงของท�งโรงแรม ซึ่งลูกค้�
ของโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นร�ยย่อย

ด้�นร�ค�

บริษัทฯ ได้มีก�รกำ�หนดอัตร�ค่�ห้องพักและบริก�ร โดยพิจ�รณ�ต�ม
คว�มเหม�ะสมกับตล�ดในแต่ละฤดูก�ล ต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� 
และต้นทุนก�รให้บริก�ร อีกทั้งร�ค�ที่กำ�หนดจะอยู่ในระดับที่เหม�ะสม
กับคุณภ�พและชื่อเสียงของโรงแรมอีกด้วย

ก�รดำ�เนินง�น 

บริษัทฯ ได้กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นโรงแรม โดยเน้นก�รใช้มือ
อ�ชพีในก�รบรหิ�รจดัก�ร โดยว�่จ�้ง เดอะ รทิซ-์ค�รล์ตนั โฮเตล็ คมัพ�น ี
(The Ritz-Carlton Hotel Company) ซึง่เปน็บรษิทับรหิ�รจดัก�รภ�ยใต้ 
กลุ่มแมริออท ในก�รบริห�รจัดก�รโรงแรม 

ด้�นก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์

ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยหลัก ประกอบด้วย ก�รข�ยตรง ก�รข�ยผ่�น
ตัวแทนจำ�หน่�ยห้องพักซึ่งกระจ�ยอยู่ทั่วโลก และระบบก�รสำ�รอง
ห้องพักผ่�นท�งระบบอินเทอร์เนต และเพื่อเป็นก�รสร้�งภ�พพจน์ที่
ดีและทำาให้ลูกค้าเป้าหมายเกิด	 Brand	Awareness	ทางโรงแรมจะมี
ก�รโฆษณ�ท�งสื่อสิ่งพิมพ์ และมีก�รจัดทำ�แผนก�รส่งเสริมก�รข�ย
และมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รเพิ่ม
ยอดขาย	ระบบของ	Marriott

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จ�กผลสำ�รวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่�อสังห�ริมทรัพย์
ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA พบว่� 
ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2556 จะชะลอกว่�ครึ่งแรก
ประม�ณ 10% แต่ก็ยังทำ�ให้ทั้งปี 2556 เติบโตกว่�ทั้งปี 2555 อยู่ 4% 
ในแง่มูลค่าและ	12%	ในแง่จำานวนหน่วยเปิดใหม่	คือ	จะมีหน่วยขายเปิด
ใหม่รวมมูลค่� 310,772 ล้�นบ�ท รวมทั้งหมด 113,584 หน่วย

โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ทั้งหมดในเขตกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล 
ที่เปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี	พ.ศ.	2556	มี	186	โครงการ	
น้อยกว่�ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งทั้งปีมีถึง 416 โครงก�ร รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 
169,645	 ล้านบาท	 และมีจำานวนหน่วยขายเปิดใหม่ทั้งหมด	 61,540	
หน่วย โดยทั้งนี้ 99% เป็นอสังห�ริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อ�ศัย มี
อสังห�ริมทรัพย์ประเภทอื่นบ้�ง แต่น้อยม�ก

ในจำ�นวนอสงัห�รมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่�ศยัทัง้หมด 167,985 ล�้นบ�ท 
ที่เปิดตัวในครึ่งปีแรกนี้	 มีหน่วยขายรวมกันถึง	 61,397	 หน่วย	 หรือ
เท่�กับหน่วยละ 2.736 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ที่ร�ค�
หน่วยขายเฉลี่ยเป็นเงิน	2.937	ล้านบาท	ก็แสดงว่า	สินค้าที่เปิดตัวเน้น
ข�ยในร�ค�ที่ต่ำ�ลง ทั้งนี้เพื่อหวังให้มีปริม�ณผู้ซื้อม�กขึ้น แสดงว่�ตล�ด
กำ�ลังเข้�สู่ภ�วะก�รข�ยที่ชะลอตัวกว่�แต่ก่อน จึงต้องทำ�สินค้�ร�ค�ต่ำ�
ลงเพื่อกระตุ้นกำ�ลังซื้อ

นอกจ�กนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่� ในปี 2556 นั้นมีก�รปรับขึ้นค่�แรง
ขั้นต่ำ� 300 บ�ทและเงินเดือนปริญญ�ตรี 15,000 บ�ท พร้อมม�ตรก�ร
ลดหย่อนภ�ษีสำ�หรับผู้ซื้ออ�ศัยหลังแรก และแผนก�รบริก�รจัดก�รน้ำ�
ในระยะย�วของภ�ครัฐ ถึงแม้มีสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจโลก เช่น ปัญห�
หนี้ยุโรป เสถียรภ�พเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ต�มแต่อัตร�ดอกเบี้ยก็ยังอยู่
ในภ�วะทรงตัว
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ปัจจัยเสี่ยง

- ก�รใช้ร�ค�ประเมินที่ดินฉบับ พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งจะมีผลต่อภ�ระร�ยจ�่ยในก�รซื้อที่อยู่อ�ศัยที่สูงขึ้น 
- สภ�พเศรษฐกิจในระยะข้�งหน้�ที่ยังคงอยู่ภ�ยใต้คว�มเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่
- ร�ค�วัสดุก่อสร้�งปรับขึ้นต�มคว�มต้องก�รใช้ในประเทศและต้นทุนก�รผลิตที่เพิ่มขึ้น
- ร�ค�ที่ดินมีก�รปรับตัวสูงขึ้นอย่�งรวดเร็วในหล�ยๆ พื้นที่ โดยเฉพ�ะพื้นที่ย�่นธุรกิจที่สำ�คัญในกรุงเทพฯ

ปัจจัยเสริม
- ม�ตรก�รลดหย่อนภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�สำ�หรับผู้ที่ซื้อที่อยู่อ�ศัยหลังแรก
- ม�ตรก�รสินเชื่อที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้มีร�ยได้น้อย อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 0.0 เป็นเวล� 3 ปี
- โครงก�ร Soft Loan ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย

ภาวะการแข่งขัน

ก�รแข่งขัน

ธุรกิจอ�ค�รพักอ�ศัย

สำ�หรับพื้นที่ในกรุงเทพมห�นคร - โครงก�รเป็นคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กล�งธุรกิจของกรุงเทพมห�นคร 
ก�รจัดแบ่งประเภทของอ�ค�รพักอ�ศัย (คอนโดมิเนียม) ส�ม�รถจัดแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ต�มระดับร�ค�ข�ยต่อตร.ม. ดังนี้

ประเภท ร�ค�ข�ย (บ�ทต่อ ตร.ม.)

Mid-Low < 80,000

เกรด	บี	/	Up	-	Mid	 80,000 - 120,000

เกรด เอ / High – End 120,000 - 160,000

ลักชัวรี่ 160,000 - 200,000

ซุปเปอร์ลักชัวรี่	/	Ultra	Luxury > 200,000

โครงก�รประเภทเกรด เอ ขึ้นไป จัดว่�เป็นอ�ค�รพักอ�ศัยระดับพรีเมี่ยม  โดย โครงก�รคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันจัดว่�อยู่ในประเภท
ลักชัวรี่ (โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส) และ ประเภทซุปเปอร์ลักชัวรี่ (โครงก�รมห�นคร ส่วนพักอ�ศัย เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส และ
โครงก�รหลังสวน) ซึ่งโครงก�รอ�ค�รพักอ�ศัยระดับพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กล�งธุรกิจดำ�เนินก�รพัฒน�โดยบริษัทมห�ชนในประเทศ 
อ�ทิ บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท พฤกษ� เรียลเอสเตท จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นต้น

หากพิจารณาถึงสถิติจำานวนโครงการคอนโดมิเนียมเปิดตัวในแต่ละปี	ตั้งแต่ปี	2547-	2556	พบว่า	โครงการในระดับพรีเมี่ยมประเภทซุปเปอร์ลักชัวรี ่
และลักชัวรี่ยังมีอยู่ค่อนข้�งน้อย เมื่อเทียบกับโครงก�รระดับเกรด เอ และเกรด บี ดังนั้น จึงถือได้ว่�บริษัทฯ มีคู่แข่งขันน้อยร�ย โดยโครงก�รในเขต
ศูนย์กล�งธุรกิจในย่�นสีลม ส�ทร และร�ชดำ�ริ ที่ถือว่�เป็นคู่แข่งหลักของบริษัทฯ ได้แก่ โครงก�รสุโขทัย เรสซิเดนเซส โครงก�รบันยันทรี กรุงเทพ 
โครงก�รเซนต์รีจีส เรสซิเดนเซส และ โครงก�ร 185 ร�ชดำ�ริ อย่�งไรก็ต�ม เมื่อเปรียบเทียบคุณภ�พของโครงก�รคู่แข่งขันกับโครงก�รมห�นคร
ส่วนอ�ค�รพักอ�ศัย เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส แล้วพบว่� โครงก�รของบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในหล�ยด้�นๆ โดยเฉพ�ะด้�นก�รออกแบบ
ตกแต่ง คว�มมีชื่อเสียงของตร�สินค้� และคุณภ�พของโครงก�ร ซึ่งได้รับก�รยอมรับอย่�งแพร่หล�ยในระดับส�กล
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ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร - ปริมาณสินค้า  

แหล่งที่มา: รายงานการวิจัยของโจนส์ แลง ลาซาลล์ 

ปริมาณสินค้ารวมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  
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จำ
น

วน
ยูน

ิต
 

464 
0% 

9,944 
4% 

30,923 
12% 

127,714 
49% 

91,040 
35% 

Ultra Luxury Luxury High-End Up-Mid Mid-Low

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร - ปริมาณสินค้า (ไตรมาส 4/56)  

แหล่งที่มา: รายงานการวิจัยของโจนส์ แลง ลาซาลล์ 

ปริมาณสินค้ารวมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามระดับ

260,085 ยูนิต 

196 
0% 

9,832 
4% 

27,817 
12% 

108,956 
49% 

77,899 
35% 

Ultra Luxury Luxury High-End Up-Mid Mid-Low

ไตรมาส 4/55 ไตรมาส 4/56  

224,700 ยูนิต 
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ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร - ปริมาณสินค้าในอนาคต  

แหล่งที่มา: รายงานการวิจัยของโจนส์ แลง ลาซาลล์ 

คาดว่าจะมีปริมาณสินค้ารวมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครฯ แบ่งตามระดับ  
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Mid-Low Up-Mid High-End Luxury Ultra Luxury

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร - ความต้องการในอดีต  
ราคาขายที่ผ่านมา  

แหล่งที่มา: รายงานการวิจัยของโจนส์ แลง ลาซาลล์ 
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Mid-Low Up-Mid High-End Luxury Ultra Luxury Overall Sold Rate
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ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร - ความต้องการในปัจจุบัน (ไตรมาส 4/56)  
ราคาขายที่ผ่านมาแบ่งตามโซนและระดับ  

แหล่งที่มา: รายงานการวิจัยของโจนส์ แลง ลาซาลล์
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จำ
น

วน
ยูน

ิต 

Mid-Low Up-Mid High-End Luxury Ultra Luxury

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร - ราคาขายในอดีต  

แหล่งที่มา: รายงานการวิจัยของโจนส์ แลง ลาซาลล์ 

ราคาขายเฉล่ียต่อตร.ม. ในช่วงเปิดตัว แบ่งแยกตามพ้ืนท่ี   
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Secondary Market  

•  แม้ว่าต้นทุนในการพัฒนาในโครงการ รวมท้ังค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างจะยังคงสูงข้ึน 
    แต่ก็ยังสามารถขายได้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะโครงการท่ีต้ังอยู่ในแนวรถไฟฟ้า 
    เน่ืองจากความต้องการของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในใจกลางเมืองสำหรับคอนโดมิเนียม
    โลว์ไรส์ (low-rise) และคอนโดมิเนียมไฮไรส์ (high-rise) ยังมีอยู่
 
 

•  คอนโดมิเนียมใกลแนวรถไฟฟายังคงเปนท่ีตองการของผูซ้ือ จึงสงผลใหราคาปรับตัว
    เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตย.เช่น กรุงเทพช้ันในและทางตะวันตกของกรุงเทพ

 
 

•  อัตราราคาขายท่ีปรับตัวสูงข้ึนของตลาดระดับกลางและระดับลาง เน่ืองจากยังเปน
    ราคาท่ีไม่แพงมากนัก    

 

 

•  คอนโดมิเนียมกวา 41,000 ยูนิตจะแลวเสร็จในป 2557 โดยโครงการใหมท่ีจะเปดตัว
   สวนใหญจะต้ังอยูใกลแนวรถไฟฟา เน่ืองจากความตองการของผูซ้ือและแรงจูงใจจาก
   แผนการพัฒนาเมืองใหมอยางตอเน่ืองของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 2556

 

Primary Market  

GROWTH  
SLOWING  

PRICES  
 FALLING  

PRICES 
RISING  

DECLINE 
SLOWING  

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  

แหลงที่มา: รายงานการวิจัยของโจนส แลง ลาซาลล 

ปริมาณคอนโดมิเนียม จำนวนโครงการ และที่ดินในแต่ละปี ครั้งแรกของปี 2556

แหล่งที่มา: ฝ่ายพัฒนาโครงการ งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

Note: The total number of housing and villas includes completed units, under-construction units and un development units.
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ปี

สำ�หรับบ้�นพักต�กอ�ก�ศในพื้นที่หัวหิน - คอนโดมิเนียม และ วิลล่�ในหัวหิน และ พื้นที่ใกล้เคียง

ในครึ่งแรกของปี 2556 มีโครงก�รคอนโดมิเนียมกว่� 240 ยูนิต ที่สร้�งเสร็จแล้วในพื้นที่หัวหิน ชะอำ� และ ปร�ณบุรี และอีกประม�ณ 520 ยูนิต อยู่
ในระหว่างการพัฒนาที่ดินซึ่งได้เปิดตัวโครงการไปแล้วในครึ่งปีแรกเช่นเดียวกัน	ซึ่งนับว่ามีจำานวนน้อยมากในหลายไตรมาสที่ผ่านมา	ผู้ซื้อโครงการ
คอนโดมิเนียมและบ้�นพักต�กอ�ก�ศในบริเวณชะอำ� หัวหิน และ ปร�ณบุรี ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ในขณะเดียวกัน ก็มีช�วต่�งช�ติที่เกษียณอ�ยุเป็น
เจ้�ของ หรือผู้เช่�คอนโดมิเนียม หรือบ้�นพักต�กอ�ก�ศในบริเวณนั้น
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ยูน
ิต
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3,000

2,000

1,000

-

แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ชะอำ              ชายฝั่งทะเลหัวหิน                  ตัวเมืองหัวหิน    ปราณบุรี

ปริมาณสินค้าแบ่งตามพื้นที่ในแต่ละปี ครึ่งแรกของปี 2556

ปี
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แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ปริมาณสินค้าในอดีตแบ่งตามลักษณะโครงการในแต่ละปี ครึ่งแรกของปี 2556
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คอนโดมิเนียม       ที่ดินเพื่อพัฒนา      ทีดิน

ปี
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ที่ม�ของปริม�ณคอนโดมิเนียมในพื้นที่หัวหิน ชะอำ� และปร�ณบุรี ก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เริ่มอย่�งจริงจังในปี 2547 หลังจ�กที่นักพัฒน�มอง
ห�ทำ�เลใหม่ๆ ที่อยู่ห่�งจ�กบริเวณช�ยฝั่งทะเลและบนเนินเข�โดยเน้นกลุ่มเป้�หม�ยลูกค้�ต่�งช�ติสำ�หรับโครงก�รบ้�นพักต�กอ�ก�ศและลูกค้�
ชาวไทยที่สนใจบ้านพักหลังที่	 2	 ที่มีราคาไม่แพงมากนัก	 นอกจากนี้	 นักพัฒนาท้องถิ่นยังได้เปิดตัวโครงการที่พักอาศัยสำาหรับลูกค้าท้องถิ่นและ
หรือผู้ที่เข้�ม�ทำ�ง�นในพื้นที่หัวหิน ทำ�เลที่อยู่บริเวณช�ยฝั่งทะเลเป็นนิยมม�กที่สุด ซึ่งส่งผลให้ร�ค�ปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นคอนโดมิเนียมจึงกล�ย
เป็นตัวเลือกของที่พักอ�ศัยที่เหม�ะสมม�กที่สุด

ปริมาณที่พักอาศัยแบ่งแยกตามพื้นที่ในครึ่งปีแรกของปี 2556

แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ปราณบุรี
8% ชะอำ

30%

ชายฝั่งทะเลหัวหิน
26%

ตัวเมืองหัวหิน
36%

ปริม�ณที่พักอ�ศัยพร้อมข�ยในหัวหิน ชะอำ� และ ปร�ณบุรี มีจำ�นวน
ทั้งหมดประม�ณ 18,655 ยูนิต แบ่งออกเป็นบริเวณ ในตัวเมืองหัวหิน 
จำ�นวนประม�ณ 6,690 ยูนิต บริเวณใกล้เคียง จำ�นวนประม�ณ 5,560 
ยูนิต และพื้นที่รอบๆ อีกจำ�นวน 4,870 ยูนิต ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชะอำ� และ 
ช�ยฝั่งทะเลหัวหิน ต�มลำ�ดับ ในขณะที่ในเขตปร�ณบุรีมีจำ�นวนเพียง 
1,540 ยูนิต พื้นที่ในตัวเมืองหัวหินมีจำ�นวนคอนโดมิเนียมม�กที่สุด 
เนื่องจ�กมีบริเวณพื้นที่ม�กสุดและยังมีร�ค�ต่ำ�กว่�ที่อื่นๆ ดังนั้นจึง
เหม�ะสำ�หรับโครงก�ร บ้�นพักต�กอ�ก�ศ นอกจ�กนี้ มีนักพัฒน�
อสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่นหลายเจ้าเปิดตัวโครงการ	บ้านพักตากอากาศ	
สำ�หรับผู้ซื้อ และผู้ที่เดินท�งม�ทำ�ง�นในชะอำ� หัวหิน และ ปร�ณบุรี 
เนื่องจ�กอยู่ใกล้สิ่งอำ�นวยคว�ม สะดวกต่�งๆ

คอนโดมิเนียม

(สำ�หรับคอนโดมิเนียม)

อัตราการเพิ่มขึ้นของคอนโดมิเนียมที่สร้างขึ้นในแต่ละปี ในครึ่งปีแรกของปี 2556

แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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ปริมาณคอนโดมิเนียมตั้งแต่ต้นปี  ปริมาณที่พักอาศัยอื่นๆ
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ปริมาณสินค้าแบ่งตามพื้นที่ในแต่ละปี ครึ่งแรกของปี 2556

แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
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ยูน
ิต

ชะอำ              ชายฝั่งทะเลหัวหิน                  ตัวเมืองหัวหิน    ปราณบุรี

ปี
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0

ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่ขายในชะอำ หัวหิน และปราณบุรี ครึ่งแรกของปี 2556

แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ยูน
ิต

ทำเลที่ตั้งโครงการ

ชะอำ              ชายฝั่งทะเลหัวหิน                       ตัวเมืองหัวหิน   ปราณบุรี
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(สำ�หรับคอนโดมิเนียม)

(สำ�หรับคอนโดมิเนียม)

ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมจำ�นวนทั้งหมดกว่� 23,000 ยูนิต จ�ก 75 โครงก�ร ประม�ณ 7,600 ยูนิตยังคงรอข�ยออกสู่ตล�ด โดย พื้นที่ชะอำ�มีโครงก�ร
ใหญ่เฉลี่ยกว่า	6,000	ยูนิต	ได้เปิดตัวในครึ่งหลังของปี	2554	และยังมีอีก	2	โครงการ	ที่มีจำานวน	ยูนิตมาก	กว่า	1,000	ยูนิตของแต่ละโครงการ	
โครงก�รคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ในช�ยฝั่งทะเลหัวหินมีพื้นที่เล็กกว่�เนื่องจ�ก มีพื้นที่ๆ จำ�กัด
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(สำ�หรับคอนโดมิเนียม)

แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

หมายเหตุ: ปีทีคาดว่าจะแล้วเสร็จขึ้นอยู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อัตราการเติมโตของที่พักอาศัยที่คาดว่าจะสร้างเสร็จ ตั้งแต่ปี 2556-2558 แบ่งตามพื้นที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี

ยูน
ิต

ชะอำ              ชายฝั่งทะเลหัวหิน                       ตัวเมืองหัวหิน   ปราณบุรี

ครึ่งหลังปี 2555  2556          2557
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ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นเป็นอุปสรรคที่สำ�คัญต่อธุรกิจก่อสร้�งในประเทศไทย มีหล�ยโครงก�รที่ไม่ส�ม�รถสร้�งเสร็จได้ต�มกำ�หนด กว่� 700 
ยูนิต ที่ค�ดว่�จะสร้�งแล้วเสร็จในครึ่งหลังของปี 2556 แต่โครงก�รถูกเลื่อนกำ�หนดให้แล้วเสร็จไปเป็นปีหน้� และยังมีอีกกว่� 8,500 ยูนิตที่ค�ดว่�
จะแล้วเสร็จในปีหน้� ทำ�ให้ปริม�ณคอนโดมิเนียมในชะอำ� หัวหิน และปร�ณบุรีเพิ่มสูงขึ้นกว่� 18,000 ยูนิตที่รอข�ย มีบริษัทอสังห�ริมทรัพย์หล�ย
แห่งมองห�ทำ�เลใหม่ๆ นอกเหนือจ�กพื้นที่ในกรุงเทพมห�นคร อ�ทิ ชะอำ�และหัวหิน ซึ่งนับว่�เป็นหนึ่งในทำ�เลหลักในอน�คต
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ปริมาณสินค้าในแต่ละปี ครึ่งแรกของปี 2556

แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

หมายเหตุ: รวมจำนวนบ้านและวิลล่าที่สร้างเสร็จแล้วและที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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แหล่งที่มา: ฝ่ายพัฒนาโครงการ งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ปริมาณสินค้าแบ่งตามพิ้นที่ในแต่ละปี ครึ่งแรกของปี 2556
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ยูน
ิต

ปี

ชะอำ              ชายฝั่งทะเลหัวหิน                  ตัวเมืองหัวหิน    ปราณบุรี
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ยูน
ิต

ปริมาณสินค้าแบ่งตามพิ้นที่ในแต่ละปี ครึ่งแรกของปี 2556

แหล่งที่มา: ฝ่ายพัฒนาโครงการ งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ชะอำ              ชายฝั่งทะเลหัวหิน                       ตัวเมืองหัวหิน   ปราณบุรี

Minmum  Maximum  Average

ทำเลที่ตั้งโครงการ

45,000,000

40,000,000

35,000,000

40,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

ยอดสะสมของปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะสร้างเสร็จในครึ่งหลังของปี 2556 แบ่งตามพิ้นที่ ครึ่งแรกของปี 2556

แหล่งที่มา: งานวิจัย บ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ชะอำ              ชายฝั่งทะเลหัวหิน                       ตัวเมืองหัวหิน   ปราณบุรี

ยูน
ิต

ปี

ครึ่งหลังปี 2556                 2557          2558
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(สำ�หรับวิลล่�)

ในตัวเมืองหัวหินมีจำ�นวนบ้�นพักต�กอ�ก�ศจำ�นวนม�กที่ตั้งอยู่ห่�งออกไปจ�กช�ยฝั่งทะเลท�งตะวันตกของถนนเพชรเกษม (ไฮเวย์ ส�ย 4) ซึ่ง
เป็นบริเวณที่แบ่งเขตระหว่�งช�ยฝั่งทะเลและตัวเมืองหัวหิน

(สำ�หรับวิลล่�)

จำ�นวนที่พักอ�ศัยรวมทุกพื้นที่กว่� 1,070 ยูนิต ที่ค�ดว่�จะแล้วเสร็จในครึ่งหลังของปี 2556 และร้อยละ 66 ตั้งอยู่ในบริเวณ ตัวเมืองหัวหิน  
ระยะเวล�ก่อสร้�งแล้วเสร็จของแต่ละโครงก�รขึ้นอยู่กับผู้พัฒน�โครงก�ร เนื่องจ�กโครงก�รบ้�นพักต�กอ�ก�ศในบริเวณชะอำ�และหัวหิน 
บ�งโครงก�รก็ถูกสร้�งขึ้นต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�ซึ่งผู้พัฒน�โครงก�รจะเริ่มสร้�งก็ต่อเมื่อมีลูกค้�ทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยเรียบร้อยแล้ว ทำ�ให้
โครงก�รส่วนใหญ่ยังมีบ�งยูนิตที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง
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ธุรกิจโรงแรม

สำ�หรับพื้นที่ในกรุงเทพมห�นคร ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันมีก�รใช้แบรนด์ต่�งช�ติและบริษัทเจ้�ของแบรนด์เข้�ม�บริห�รจัดก�รในปริม�ณม�กพอ
สมควร เนื่องจ�กคว�มมีชื่อเสียงและก�รบริก�รที่เป็นส�กลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมถึงก�รมีฐ�น ข้อมูลลูกค้�ที่ม�กกว่� ทำ�ให้ส�ม�รถเข้�ถึงคว�ม
ต้องก�รของลูกค้�ได้ตรงจุด ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้� และได้รับคว�มไว้ว�งใจที่จะใช้บริก�ร

สำาหรับบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาบริหารโรงแรมในประเทศไทย	อาทิ	เช่น	อินเตอร์เนชั่นแนล		โฮเต็ลส์	กรุ๊ป	(International	Hotels	Group	:	IHG)	
ซึ่งแบรนด์โรงแรมที่เป็นที่รู้จักภายใต้เชนนี้	เช่น	อินเตอร์คอนติเนนทอล	(Intercontinental)	และ	ฮอลิเดย์	อินน์	(Holiday	Inn)		เชน	เมอริเดียน	
(Meridian)	บริหารโรงแรมชื่อดัง	อาทิ	เวสทิน	(Westin)	และ	เชอราตัน	(Sheraton)	นอกจากนี้ยังมีเชนแอคคอร์	(Accor)	ซึ่งเชนนี้มีหลากหลาย
แบรนด์	ตามระดับความหรูหราและราคา	อาทิ	โซฟิเทล	(Sofitel)	แกรนด์	เมอเคียว	(Grand	Mercure)	โนโวเทล(Novotel)	เป็นต้น	ทั้งนี้เชนโรงแรม
ต่�งประเทศในระดับ 5 ด�ว ในเขตศูนย์กล�งธุรกิจ จัดได้ว่�เป็นคู่แข่งโดยตรงกับโรงแรมบ�งกอกเอดิชั่น (Bangkok Edition) ในโครงก�รมห�นคร

ธุรกิจศูนย์ก�รค�้

สำ�หรับพื้นที่ในกรุงเทพมห�นคร ธุรกิจค้�ปลีกยังคงมีแนวโน้มขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจพัฒน�และบริห�รศูนย์ก�รค้�มีแนวโน้มที่จะ
ขย�ยตัวไปในทิศท�งเดียวกัน ผู้ค้�ปลีกที่ดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้ว มีแผนที่จะขย�ยส�ข�ต่อไปอย่�งต่อเนื่องเช่น เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี  
มีแผนที่จะขยายสาขาในรูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิดที่บริษัทเชี่ยวชาญและดำาเนินการอยู่	หากพิจารณาข้อมูลในไตรมาสที่	4/2556	จะพบว่า	พื้นที่
ค้�ปลีกในกรุงเทพฯ มีประม�ณ 2.44 ล้�นต�ร�งเมตร แบ่งออกเป็น พื้นที่ห้�งสรรพสินค้�จำ�นวน 1.40 ล้�นต�ร�งเมตร และ พื้นที่คอมมิวนิตี้มอลล์
จำ�นวน 0.84 ล้�นต�ร�งเมตร (ธุรกิจศูนย์ก�รค้�ในรูปแบบคอมมิวนิตี้มอลล์เริ่มดำ�เนินก�รในช่วงระหว่�ง 2552 – 2555) 

แนวโน้มในอน�คตของธุรกิจศูนย์ก�รค้�จะเป็นลักษณะของศูนย์ก�รค้�กล�งแจ้ง อ�ทิ คอมมิวนิตี้เซ็นเตอร์ พ�วเวอร์เซ็นเตอร์ ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ 
ร้�นข�ยสินค้�จ�กโรงง�น ซึ่งจะพัฒน�ไปต�มคว�มต้องก�รที่แตกต่�งกันของกลุ่มลูกค้�ในกรุงเทพฯ และต่�งจังหวัดซึ่งยังมีจำ�นวนศูนย์ก�รค้�
กล�งแจ้งน้อยอยู่
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2556

โครงก�ร ลักษณะโครงก�ร ขน�ด
ที่ดิน

จำ�นวนยูนิตทั้งหมด/ 
จำ�นวนยูนิตที่โอน

กรรมสิทธิ์แล้ว หรือ รับ
รู้ร�ยได้แล้ว

ง�นก่อสร้�งที่
เสร็จ  

(ร้อยละ)

หน่วยที่ข�ย/ให้เช่�แล้ว
แต่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ระยะเวล�เสนอข�ย ระยะเวล�
ก่อสร้�ง

ระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะเริ่ม
โอนกรรมสิทธิ์หรือให้เช่�

จำ�นวน 
(ยูนิต) 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)

โครงก�รไฟคัส เลน     อ�ค�รพักอ�ศัย 1,157 
ตร.ว.

70 ยูนิต/ 67  ยูนิต 100 1 24.6 (มูลค่�ข�ย) ตั้งแต่ ปี 2547 – 
ปัจจุบัน

ปี 2547 -  
ปี 2549

เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่
ปี 2549

โครงก�รศ�ล�แดง 
เรสซิเดนเซส 

    อ�ค�รพักอ�ศัย 584 
ตร.ว.

132 ยูนิต/ 127  ยูนิต 100 4 114.5 (มูลค่�ข�ย) 69.3 
(มูลค่�ต�มบัญชี)

ตั้งแต่  ไตรม�สที่ 4 
ปี 2551 - ปัจจุบัน

ปี 2551 -  
ปี 2554

เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ 
ไตรม�สที่ 3 ปี 2554

โครงก�รมห�นคร
 

ก�รใช้พื้นที่ในลักษณะ
ผสมผส�นระหว่�ง
อ�ค�รพักอ�ศัย 
โรงแรม และศูนย์ก�รค้�

9 ไร่ 1 
ง�น 51.1 

ตร.ว.

1. โรงแรม 159 ห้องพัก 6.3 - บริษัทย่อยได้ลงทุนในสิทธิ
ก�รเช่�และค่�ก่อสร้�ง
ทั้งโครงก�รจำ�นวนสุทธิ 

5,075.9  ล้�นบ�ท

ปี 2552 - ปี 2558
 

ปี 2554 - 
ปี 2558

ปี 2558
 

2. ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย 
200 ยูนิต

9.1 112*

    3. ศูนย์ก�รค้�ประม�ณ 
9,826 ตร.ม.

- -    

    - รีเทล ฮิลล์ และ 
สก�ย ออบเซอร์
เวชั่น เดค

16.4 -    

     - รีเทล คิวบ์ 76.72 -        

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงจากนโยบายการจัดซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อนำามาพัฒนาโครงการในอนาคต

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย (รวมเรียกว่� บริษัทฯ) ไม่มีนโยบ�ยซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อรอก�รพัฒน�โครงก�ร (เว้นแต่จะเป็นที่ดินที่กลุ่มบริษัทเล็งเห็นว่�
มีศักยภ�พสูงในก�รพัฒน�และร�ค�อยู่ในระดับที่ให้ผลตอบแทนก�รลงทุนสูง) เนื่องจ�กไม่ต้องก�รก่อภ�ระต้นทุนท�งก�รเงิน และยังต้องก�ร 
หลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนผังเมืองและแนวเวนคืน รวมทั้งคว�มเสี่ยงต่อก�รตกต่ำ�ของร�ค�ที่ดินห�กระบบขนส่งมวลชนที่
มีก�รว�งแผนไว้ล้มเลิกไปหรือยืดระยะเวล�ก�รก่อสร้�งออกไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงอ�จมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่ไม่ส�ม�รถซื้อที่ดินในทำ�เลที่ต้องก�ร 
หรือมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่ร�ค�ที่ดินที่อ�จมีก�รปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ไม่ส�ม�รถจัดห�ที่ดินในทำ�เลที่ดีในก�รพัฒน� หรืออ�จจัดห�ได้แต่
ต้องมีต้นทุนในก�รพัฒน�โครงก�รที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คตได้

อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ มีก�รจัดทำ�แผนก�รจัดห�และจัดซื้อที่ดินล่วงหน้�ให้สอดคล้องกับก�รนำ�ไปพัฒน�โครงก�รในแต่ละปี และเพื่อให้แน่ใจว่�จะ
มีที่ดินส่วนของก�รพัฒน�โครงก�รตลอดเวล� บริษัทฯ จึงได้มีก�รติดต�มและศึกษ�ข้อมูลเรื่องที่ดินอย่�งใกล้ชิด เพื่อให้ทร�บแนวโน้มและศักยภ�พ
ในก�รพัฒน�ของที่ดินในทำ�เลต่�งๆ โดยก�รศึกษ�จ�กทิศท�งก�รเติบโตของแหล่งที่อยู่อ�ศัย เส้นท�งก�รพัฒน�และก�รขย�ยตัวของเขตเมือง มี
ก�รค�ดก�รณ์ทิศท�งก�รเติบโตของเมือง ข้อจำ�กัดท�งกฎหม�ย และตรวจสอบกรรมสิทธิ์อย่�งละเอียดเพื่อลดคว�มเสี่ยงในทุกๆ ด้�นก่อนก�ร
ตัดสินใจซื้อที่ดิน รวมถึงก�รทำ�สำ�รวจและจัดทำ�ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ท�งก�รตล�ดและท�งก�รเงิน 

บริษัทฯ มีก�รจัดห�ที่ดินทั้งผ่�นน�ยหน้�หรือดำ�เนินก�รเอง ซึ่งที่ผ่�นม�มีกลุ่มน�ยหน้�ค้�ที่ดินที่เข้�ม�เสนอที่ดินให้กับบริษัทฯ อย่�งต่อเนื่อง โดย
บริษัทฯ มีแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รต้นทุนค่�ที่ดินด้วยก�รเข้�เจรจ�ติดต่อซื้อที่ดินกับเจ้�ของที่ดินเองโดยตรง ทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมร�ค�ต้นทุน
ที่ดินให้อยู่ในระดับที่ประเมินแล้วว่�ส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�ข�ยแล้วสร้�งร�ยได้และกำ�ไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่�งเหม�ะสม

ความเสี่ยงจากความสำาเร็จของโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีโครงก�รที่พัฒน�เสร็จสิ้นแล้ว 2 โครงก�ร ได้แก่
1. โครงก�ร ไฟคัส เลน (Ficus Lane)
2. โครงก�ร ศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส (Saladaeng Residences)

โครงก�รที่กำ�ลังดำ�เนินก�รพัฒน�อยู่ 2 โครงก�ร ได้แก่
1.	 โครงการมหานคร	(MahaNakhon)
2.	 โครงการมหาสมุทร	หัวหิน	(MahaSamutr)

และโครงก�รในอน�คต 1 โครงก�ร ได้แก่
1. โครงก�รหลังสวน
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โครงก�ร ทำ�เลที่ตั้ง ระยะเวล�
ก�รก่อสร้�ง

(ประม�ณก�ร)

ร้อยละคว�มคืบหน้�โครงก�ร 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

ก�รก่อสร้�ง ก�รข�ย

โครงก�รที่พัฒน�เสร็จสิ้นแล้ว        

1. โครงก�รไฟคัส เลน ซอยสุขุมวิท 44/1
(พิชัยสวัสดิ์) ถนนสุขุมวิท

ปี 2547–2549 100 95.2

2. โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส ซอยศ�ล�แดง 1 ถนนสีลม ปี 2551-2554 100 99.0

โครงก�รที่กำ�ลังดำ�เนินก�รพัฒน�อยู่        

3. โครงก�รมห�นคร**        

 3.1   โรงแรมบ�งกอก เอดิชั่น ติดกับสถ�นีรถไฟฟ้� บีทีเอส สถ�นี
ช่องนนทรี ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

ปี 2554 - 2558 13.38

3.2 เดอะริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส 
บ�งกอก*

ติดกับสถ�นีรถไฟฟ้� บีทีเอส สถ�นี
ช่องนนทรี ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

ปี 2554 - 2558 19.37 45.9

3.3 ศูนย์ก�รค้�        

              3.3.1   อ�ค�รคิวบ์ (รีเทล คิวบ์) ติดกับสถ�นีรถไฟฟ้� บีทีเอส สถ�นี
ช่องนนทรี ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

ปี 2554 - 2557 76.72

              3.3.2   อ�ค�รหลัก ติดกับสถ�นีรถไฟฟ้� บีทีเอส สถ�นี
ช่องนนทรี ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

     

                          - รีเทล ฮิลล์   ปี 2554 - 2558
16.40 

 

                          - สก�ยออบเซอร์เวชั่น เดค   ปี 2554 - 2559  

4. โครงก�รมห�สมุทร หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556 - 2557    

โครงก�รในอน�คต        

5. โครงก�รหลังสวน ซอยหลังสวน ปี 2557 - 2558    

* ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2556 โครงก�รเดอะ รทิซ-์ค�รล์ตนั เรสซเิดนเซส บ�งกอก มลีกูค�้ทีไ่ดท้ำ�สญัญ�เช�่ระยะย�ว** รวม 112 ยนูติ คดิเปน็พืน้ทีร่วม 21,999.86 ต�ร�งเมตร 

หรือคิดเป็นร้อยละ 45.9 % ของพื้นที่ให้เช่�รวมจำ�นวน 47,915 ต�ร�งเมตร และคิดเป็นมูลค่�เช่�ต�มสัญญ�รวม 5,551.8 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้ยังมีลูกค้�ที่ได้ทำ�สัญญ�

จองรวม 10 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 2,750 ต�ร�งเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7% ของพื้นที่ให้เช่�รวม และคิดเป็นมูลค่�เช่�ต�มสัญญ�จองรวม 807.3 ล้�นบ�ท รวมเป็น

ลูกค้�ที่ได้ทำ�สัญญ�เช่�และสัญญ�จองทั้งสิ้นรวม 122 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 24,749.86 ต�ร�งเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51.7% ของพื้นที่ให้เช่�รวม และคิดเป็นมูลค่�

เช่�ต�มสัญญ�รวม 6,359.0 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ ยังไม่มีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กมูลค่�ให้เช่�ระยะย�วต�มสัญญ�ดังกล่�ว โดยจะรับรู้เป็นร�ย

ได้เมื่อง�นก่อสร้�งเสร็จและมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

** เมื่อวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2557 บริษัทย่อยได้ซื้อที่ดินบริเวณโครงก�รมห�นครและเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก�รถือครองในโครงก�รมห�นคร จ�กรูปแบบก�รเช่�ระยะย�ว หรือ 

ลีสโฮลด์ เป็นแบบถือครองกรรมสิทธิ์อย่�งสมบูรณ์ หรือฟรีโฮลด์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงของโครงการมหานครที่มีขนาดใหญ่

โครงก�รมห�นครมีมูลค่�ก�รลงทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมหรือโครงก�รในอดีตที่บริษัทฯ เคยทำ�ม� มีคว�มซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้เสีย
หล�กหล�ย คว�มสำ�เร็จของโครงก�รจึงมีคว�มสำ�คัญ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคว�มสำ�เร็จของบริษัทฯ อย่�งไรก็ต�ม โครงก�รมห�นคร มิใช่
โครงก�รเดียวที่บริษัทฯ พัฒน�อยู่ บริษัทฯ มีโครงก�รที่ได้ดำ�เนินก�รม�แล้ว 2 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รไฟคัส เลน และโครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดน
เซส ซึ่งมีมูลค่�โครงก�รรวมกันประม�ณ 3,248 ล้�นบ�ท โครงก�รมห�นครนับเป็นโครงก�รที่ 3 ที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับผู้อื่น นอกจ�กนี้ บริษัทฯ 
มีแผนง�นที่จะลงทุนในโครงก�รมห�สมุทร หัวหิน และโครงก�รหลังสวน ซึ่งมีมูลค่�โครงก�รรวมประม�ณ 8,700 ล้�นบ�ท (ไม่รวมมูลค่�ในส่วน 
คันทรี่ คลับ) ดังนั้น จึงเห็นได้ว่�บริษัทฯ มิได้พึ่งพ�คว�มสำ�เร็จของโครงก�รมห�นครเพียงโครงก�รเดียว อย่�งไรก็ต�ม คว�มสำ�เร็จของทุกโครงก�ร
ที่บริษัทฯ พัฒน�อยู่ย่อมมีผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เฉกเช่นเดียวกับก�รดำ�เนินธุรกิจโดยทั่วไป
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รต้นทุน

1) คว�มเสี่ยงจ�กคว�มล่�ช้�และคุณภ�พผลง�นของผู้รับเหม�ก่อสร้�ง 

 บริษทัฯ ดำ�เนนิง�นกอ่สร�้งโครงก�รอสังห�รมิทรพัยต์�่งๆ โดยก�รว�่จ�้งผูร้บัเหม�จ�กภ�ยนอก ด้วยเหตทุีบ่รษิทัฯ ไมม่ทีมีง�นกอ่สร�้งของบรษิทัฯ 
เองยอ่มสง่ผลใหเ้กดิคว�มเส่ียงกรณีผูร้บัเหม�ส่งมอบง�นล�่ช้�เนือ่งจ�กผูร้บัเหม�อ�จไมม่คีว�มชำ�น�ญหรอือ�จมปีญัห�ข�ดแคลนแรงง�น หรอื
ผูร้บัเหม�สง่มอบง�นใหท้นัต�มกำ�หนดเวล�แตค่ณุภ�พง�นอ�จไมเ่ปน็ไปต�มม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนด ทำ�ใหบ้รษิทัฯ ไมส่�ม�รถควบคมุตน้ทนุไดอ้ย่�ง
มีประสทิธภิ�พหรอือ�จสง่ผลกระทบใหไ้มส่�ม�รถสง่มอบโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ต�่งๆ ใหแ้กลู่กค้�ได้ตรงต�มกำ�หนดเพือ่เปน็ก�รลดคว�มเสีย่ง
ดังกล่�ว ในก�รบริห�รจัดก�รต้นทุน บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�เรื่องดังกล่�วออกเป็นสองส่วน คือเรื่องก�รควบคุมก�รจัดซื้อให้เป็นไปต�มงบประม�ณ 
และก�รควบคุมเวล�ในก�รก่อสร้�งให้เป็นไปต�มประม�ณก�รที่ได้กำ�หนดไว้ ในก�รลดคว�มเสี่ยงทั้งสองส่วนมีร�ยละเอียดดังนี้

•	 การควบคุมการจัดซื้อให้เป็นไปตามงบประมาณ	

บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายที่จะว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาโครงการ	(Quantity	survey)	ที่มีชื่อเสียง	เช่น	บริษัท	Langdon	&	Seah	Thailand	
Limited เข้�ม�เป็นผู้จัดทำ�ประม�ณก�รโครงก�รสำ�หรับโครงก�รขน�ดใหญ่เช่น โครงก�รมห�นคร เพื่อให้เกิดคว�มแม่นยำ�ในก�รจัดทำ� 
งบประม�ณ โดยที่ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง บริษัทฯ ได้มีก�รจัดทำ�ก�รประมูลเปรียบเทียบร�ค� ในก�รห�ผู้รับเหม�ที่เหม�ะสมทั้งในด้�นคุณภ�พ
และร�ค� อีกทั้งผู้รับเหม�ที่จะได้รับก�รเชิญเข้�ร่วมประมูล บริษัทฯ ได้คัดเลือกทั้งในด้�นคว�มส�ม�รถในเทคนิคก�รก่อสร้�ง ทีมง�น และ
เงินทุน ให้เหม�ะสมกับขน�ดของโครงก�ร เพื่อไม่ให้มีต้นทุนก�รก่อสร้�งสูงเกินไป

•		 การควบคุมเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กำาหนดไว้

ก�รจัดก�รเรื่องก�รควบคุมเวล�ในก�รก่อสร้�งนั้น นอกจ�กบริษัทฯ จะมีทีมง�นที่มีประสบก�รณ์สูงภ�ยในบริษัทฯ เองแล้ว บริษัทฯ  
ยังมีนโยบ�ยในก�รว่�จ้�งบริษัทผู้ควบคุมง�นที่ฝีมือดีม�ควบคุมง�นก่อสร้�ง เพื่อให้ได้คุณภ�พง�นที่ดี และก�รก่อสร้�งเป็นไปต�มกำ�หนด 
นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้นำาเอา	Software	ใหม่ๆ	ที่เกี่ยวกับการออกแบบและการควบคุมการก่อสร้างมาใช้	เพื่อลดการผิดพลาดในระหว่าง
ก�รก่อสร้�งลง ทำ�ให้ส�ม�รถลดเวล�ในก�รแก้ไขง�นลงได้อีกด้วย

2) คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัสดุก่อสร้�ง

 โครงก�รท่ีบรษิทัฯ กำ�ลงัดำ�เนนิก�รพฒัน�อยู ่เชน่ โครงก�รมห�นคร ปจัจบุนัง�นหลกัของอ�ค�ร ไมว่�่จะเปน็ง�นกอ่สร�้งโครงสร�้ง ง�นกอ่สร�้งง�น
ระบบ และง�นผวิอ�ค�ร ซ่ึงมมีลูค�่กว�่รอ้ยละ 75 ของมลูค่�ง�นได้มกี�รจดัจ�้งไปแลว้ ง�นสว่นทีเ่หลอืเปน็ง�นตกแตง่ภ�ยใน และง�นภมูสิถ�ปตัย ์
บริษัทฯ อยู่ระหว่�งปรับแต่งให้เหม�ะสมกับงบประม�ณที่เหลืออยู่ นอกจ�กนี้ โครงก�รยังมีก�รสำ�รองค่�ก่อสร�้งที่อ�จเพิ่มขึ้น (Contingency 
cost) ไว้อีกจำ�นวนหนึ่งด้วย

 สำ�หรับโครงก�รที่จะได้ดำ�เนินก�รต่อไปในอน�คต บริษัทฯ เชื่อว่�ก�รจัดทำ�ประม�ณก�รร�ค�ก่อสร้�งที่สมเหตุสมผล และมีคว�มเป็นไปได้เป็น 
สิ่งสำาคัญ	 ดังนั้น	บริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญในการคัดเลือกบริษัทผู้จัดทำาประมาณราคาโครงการ	 (Quantity	 survey)	 เป็นอย่างมาก	นอกจาก
ก�รจัดทำ�ประม�ณก�รร�ค�ที่ดีและถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับบรรด�ผู้ผลิตและผู้รับเหม�ทุกร�ย 
ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่� ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับก�รยอมรับและเช่ือถือจ�กบรรด�คู่ค้�ดังกล่�วเป็นอย่�งม�ก ก�รห�ข้อมูลเกี่ยวกับภ�วะตล�ดของวัสดุ
ก่อสร้�งและวัสดุท�งเลือกก็ยังต้องตรวจสอบกันอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุก�รณ์ 

คว�มเสี่ยงจ�กกรณีฟ้องร้องอันเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�ง

ก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�งโครงก�รต่�งๆ ของผู้ประกอบก�รอสังห�ริมทรัพย์อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่สิ่งปลูกสร้�งโดยรอบ ซึ่งเป็นคว�มเสี่ยง
ปกติของธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบก�รอสังห�ริมทรัพย์ส่วนใหญ่รวมถึงบริษัทฯ จึงได้มีก�รทำ�ประกันภัยที่เกี่ยวกับก�รก่อสร้�งอ�ค�รไว้ โดยบริษัท
ประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่�เสียห�ยที่เกิดขึ้นต�มเงื่อนไขในกรมธรรม์ นอกจ�กนี้ ก�รจัดทำ�ก�รประกันภัยก�รก่อสร้�งดังกล่�วแล้ว เพื่อ
เป็นก�รป้องกันปัญห�ก�รฟ้องร้อง บริษัทฯ ยังได้มีม�ตรก�รป้องกันคว�มเสียห�ยโดยกำ�ชับให้ผู้ควบคุมง�นก่อสร้�งดูแลตรวจตร�พื้นที่ก่อสร้�ง
ให้เรียบร้อย โดยปฏิบัติดังนี้ 

•	 การป้องกันวัสดุตกหล่น	ให้มีการจัดวางวัสดุสิ่งของให้เป็นระเบียบ	ขนขยะออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกวันโดยนำาตาข่ายถี่ๆ	มาใช้เพื่อป้องกัน
ของตกหล่น 

•	 ลดฝุ่นละออง	ให้ทำาการพรมน้ำาก่อนการขนย้ายขยะเพื่อลดฝุ่นละออง	
•	 ลดเสียงดังรบกวน	ให้ดำาเนินการก่อสร้างเฉพาะเวลาที่ได้รับอนุญาต	หากเกินเวลาต้องแจ้งบ้านข้างเคียงทุกหลังล่วงหน้า
•	 ลดการสั่นสะเทือน	 โดยการเลือกใช้ระบบเข็มเจาะทั้งในส่วนของ	 Barrette	 และ	 Bore	 Pile	 เพื่อลดการสั่นสะเทือน	 และให้มีการทำา	

Diaphragm	Wall	สำาหรับงานใต้ดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวของดินระหว่างถอน	Sheet	Pile	 ในกรณีที่งานดินอยู่ในระดับที่
ลึกลงจ�กระดับดินเดิมม�ก หรือเห็นว่�ก�รถอน Sheet Pile อ�จก่อคว�มเสียห�ยให้กับอ�ค�รข้�งเคียงได้
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อีกทั้งมีก�รกำ�หนดให้ผู้ควบคุมง�นก่อสร้�งและผู้รับเหม�เข้�เยี่ยมเยียนบ้�นข้�งเคียงอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อสอบถ�มถึงปัญห�ที่เกิดจ�กก�รก่อสร้�ง 
และห�กมีคว�มเสียห�ยใดๆ เกิดขึ้นให้รีบดำ�เนินก�รทันที และห�กมีก�รร้องขอคว�มช่วยเหลือในก�รซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ จ�กบ้�นข้�งเคียงไม่
ว่�กรณีใดๆ ก็ ให้เข้�ช่วยเหลืออีกด้วย นอกจ�กในกรณีของบ้�นข้�งเคียงแล้วบริษัทฯ ยังได้กำ�ชับให้ผู้ควบคุมง�นและผู้รับเหม�หมั่นตรวจเช็คจ�ก
สำ�นักง�นเขตที่โครงก�รตั้งอยู่ว่�มีก�รร้องเรียนใดๆ ม�หรือไม่ เพื่อจะได้เข้�เยียวย�ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีข้อพิพ�ท
ท�งกฎหม�ยอันเนื่องม�จ�กก�รก่อสร้�งของโครงก�รไฟคัส เลนและบริษัทฯ ได้บันทึกค่�เผื่อผลเสียห�ยจำ�นวน 9.6 ล้�นบ�ทแล้ว 

คว�มเสี่ยงจ�กก�รแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

1) คว�มเสี่ยงจ�กก�รแข่งขันระหว่�งผู้ประกอบก�รในกลุ่มตล�ดอ�ค�รพักอ�ศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่

 ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์โดยเฉพ�ะในส่วนของก�รพัฒน�อ�ค�รพักอ�ศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่เป็นธุรกิจที่มีก�รแข่งขันกันไม่ม�กนักใน
กรุงเทพมห�นคร โดยในปัจจุบันโครงก�รอ�ค�รพักอ�ศัยที่อยู่ในระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ ได้แก่ โครงก�รเซนต์รีจิส โครงก�รคิว หลังสวน โครงก�ร
สุโขทัย เรสซิเดนเซส โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส เป็นต้น โดยแต่ละโครงก�รดังกล�่วมียอดข�ยอยู่ในระดับที่ดี อย�่งไรก็ต�ม เพื่อให้ก�รข�ย
ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยหรือก�รข�ยสิทธิก�รเช่�ระยะย�วของห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยของบริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จต�มแผนที่ว�งไว้ ก่อนก�รดำ�เนิน
โครงก�ร บรษิทัฯ ไดม้กี�รว�่จ�้งบรษิทัวจิยัชัน้นำ�ทีม่ปีระสบก�รณใ์นก�รวจัิยตล�ดทีพ่กัอ�ศัยทำ�ก�รศึกษ�วจัิยตล�ดเพือ่ใหท้ร�บถึงคว�มตอ้งก�ร
ของลูกค้� ว่�จ้�งมืออ�ชีพที่มีช่ือเสียงเพื่อออกแบบและก่อสร้�งอ�ค�ร ว่�จ้�งผู้รับเหม�และผู้ควบคุมผู้รับเหม�ที่มีประสบก�รณ์และมีคุณภ�พ
ที่ดี และว่�จ�้งมืออ�ชีพด้�นก�รข�ยเพื่อร่วมข�ยโครงก�รต่�งๆ เช่น โครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส ได้มีก�รว่�จ�้ง บริษัท ซีบี ริช�ร์ด เอลลิส 
(ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อบริห�รง�นข�ย หรือก�รว่�จ�้งบริษัท ซีบี ริช�ร์ด เอลลิส (ฮ่องกง) จำ�กัด เพื่อเป็นผู้ทำ�หน้�ที่ข�ยสิทธิก�รเช่�ระยะย�ว
ห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยโครงก�รเดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส บ�งกอก ในฮ่องกง โดยโครงก�รดังกล�่วโครงก�รมห�นครได้ว่�จ�้ง เดอะ ริทซ์-
ค�ร์ลตัน โฮเต็ล คัมพ�นี (The Ritz-Carlton Hotel Company) ซึ่งเป็นบริษัทบริห�รจัดก�รอ�ค�รพักอ�ศัยภ�ยใต้กลุ่มแมริออท ให้เข้�ม� 
บริห�รจัดก�รโครงก�รเดอะ รทิซ์-ค�รล์ตนั เรสซิเดนเซส บ�งกอก เพือ่ทำ�ใหห้อ้งชดุเพือ่พกัอ�ศยัของบรษิทัฯ มคีว�มแตกต�่งจ�กโครงก�รอ�ค�ร
พกัอาศยัของบรษิทัอืน่ๆ	เปน็ตน้	นอกจากนี้	บรษิทัฯ	ยงัมกีารจัดโรดโชว์	(Road	Show)	เพือ่นำาเสนอขอ้มลูหอ้งชดุและจุดเด่นของโครงการแกก่ลุม่
ลกูค�้เป�้หม�ย คว�มเช่ียวช�ญและประสบก�รณข์องผูบ้รหิ�รจ�กก�รข�ยหอ้งชดุเพือ่พกัอ�ศยัสำ�หรบักลุม่ลกูค�้ผูม้รี�ยไดร้ะดบัสงูกเ็ปน็อกีหน่ึง
ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รของบริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จต�มแผนที่ว�งไว้ 

2) คว�มเสี่ยงจ�กก�รแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

 ในปัจจุบันอุตส�หกรรมโรงแรมมีก�รแข่งขันที่สูงขึ้น โดยผู้ประกอบก�รโรงแรมหล�ยร�ยมุ่งเน้นก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�ระดับบนเช่นเดียวกับ
โรงแรมบ�งกอกเอดิชั่น ก�รแข่งขันดังกล�่วอ�จส่งผลกระทบต่อร�ยได้และกำ�ไรของบริษัทฯ อย�่งไรก็ต�ม นอกจ�กก�รควบคุมดูแลอย�่งใกล้ชิด
จ�กผูบ้รหิ�รของบรษิทัฯ แลว้ ก�รว�งกลยทุธด์�้นก�รตล�ดทีช่ดัเจนของโรงแรมบ�งกอกเอดชิัน่ซึง่เปน็เครือ่งหม�ยก�รค�้โรงแรมระดบับนทีม่ชีือ่
เสียงระดับโลกภ�ยใต้กลุ่มแมริออท และบริห�รง�นภ�ยใต้ เดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน โฮเต็ล คัมพ�นี (The Ritz-Carlton Hotel Company) ซึ่งได้รับ
ก�รยอมรบัว�่เปน็กลุม่โรงแรมทีม่รีะบบก�รจองหอ้งพกัทีม่คีว�มสะดวกและน�่เชือ่ถืออนัดับตน้ๆ จะชว่ยสร้�งคว�มเชือ่มัน่ใหแ้กล่กูค้�ทีจ่ะเข�้พกั 
นอกจ�กน้ีฐ�นข้อมูลลูกค้�ท้ังในและต่�งประเทศของกลุ่มแมริออท จะช่วยให้โรงแรมบ�งกอกเอดิช่ันเป็นท่ีรู้จักจ�กลูกค้�ระดับบนอย่�งท่ัวถึงอีกด้วย 

3) คว�มเสี่ยงจ�กก�รแข่งขันในธุรกิจศูนย์ก�รค้�

	 การแข่งขันของศูนย์การค้าทั้งจากการขยายสาขาของผู้ค้าปลีกรูปแบบใหม่	(Modern	Trade	Retailers)	และการขยายตัวของผู้ค้าปลีกที่มุ่งเน้น
กลุม่ลกูคา้รอบๆ	ชุมชน	(Community	Mall)	อาจส่งผลกระทบตอ่อตัราคา่เชา่และคา่บรกิารทีอ่าจตอ้งปรบัตวัลดลง	รวมถงึความเสีย่งในเรือ่งการ
จัดห�ผู้เช่�พื้นที่ที่มีคว�มเหม�ะสมกับไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ (Life Style Center) ของบริษัทฯ อ�จไม่เป็นไปต�มแผนที่ว�งไว้ บริษัทฯ ว�งตำ�แหน่ง
ศูนย์ก�รค้�ในโครงก�รมห�นครไว้เป็นไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ที่เน้นลูกค้�ที่มีกำ�ลังซื้อสูงเพื่อให้มีก�รดำ�เนินง�นศูนย์ก�รค้�ในโครงก�รมห�นครของ 
บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จ บริษัทฯ จึงได้มีก�รว่�จ้�ง ฮัสแบนด์ รีเทล คอนซัลติ้ง (Husband Retail Consulting) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษ�
ด้านศูนย์การค้าที่มีผลงานในการเป็นที่ปรึกษาในประเทศต่างๆ	 เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการกำาหนดรูปแบบที่เหมาะสม	 (Retail	Mix)	 ของผู้เช่า
ศูนย์ก�รค้� ซึ่งจะทำ�ให้ศูนย์ก�รค้�ของบริษัทฯ มีร้�นค้�ประเภทต่�งๆ ที่มีชื่อเสียงเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบก�รใช้ชีวิตอย�่งครบถ้วนโดยเฉพ�ะใน
ส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่ม	(Food	&	Beverage	Service)	เช่น	Dean	&	Deluca	Café	and	Gourmet	Market	เป็นต้น	การสร้างความ 
แตกต่�งจ�กศูนย์ก�รค้�อื่นจะทำ�ให้ศูนย์ก�รค้�ของบริษัทฯ มีลูกค้�เข้�ม�ใช้บริก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยกลุ่มลูกค้�หลักของศูนย์ก�รค้�ประกอบ
ด้วยกลุ่มลูกค้�ที่พักอ�ศัยในโครงก�รเดอะ ริทซ์-ค�ร์ลตัน เรสซิเดนเซส บ�งกอก และโครงก�รอ�ค�รพักอ�ศัยอื่นในบริเวณใกล้เคียง ลูกค�้ที่เข้�
พักโรงแรมบ�งกอก เอดิชั่นและลูกค�้ที่เข�้พักโรงแรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงพนักง�นบริษัทต่�งๆ โดยรอบศูนย์ก�รค�้ ด้วยประสบก�รณ์
ในก�รว�งแผนและจัดห�ร้�นค้�ผู้เช่�ของมืออ�ชีพ ทำ�ให้บริษัทฯมีคว�มมั่นใจว่�ศูนย์ก�รค้�จะประสบคว�มสำ�เร็จต�มที่ว�งแผนไว้ และมีลูกค้�
หมุนเวียนเข้�ม�ใช้บริก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ
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ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะย�วกับธน�ค�รพ�ณิชย์สำ�หรับโครงก�รมห�นคร ซึ่งมีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัวเท่�กับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำา	(MLR)	ลบร้อยละ	0.25	และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี	(MOR)	ตามสัญญาเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการมหานคร
กับธน�ค�รพ�ณิชย์ ฉบับลงวันที่ 9 มีน�คม 2555 และสัญญ�แก้ไขเพิ่มเติมสัญญญ�เงินกู้ยืมฉบับลงวันที่ 10 พฤษภ�คม 2556 ที่กิจก�รที่ควบคุม
ร่วมกันแห่งหนึ่งได้ลงน�มในสัญญ�เงินกู้เพื่อพัฒน�โครงก�รมห�นครกับธน�ค�รพ�ณิชย์จำ�นวน 2 แห่ง และเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินโครงก�รมห�สมุทร 
หัวหินกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	ซึ่งมีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำา	(MLR)	ลบร้อยละ	0.25	หากอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่�วปรับตัวสูงขึ้นอ�จส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ในอน�คต

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ	มีรายได้ไม่สม่ำาเสมอและมีผลการดำาเนินงานขาดทุนในช่วงแรกของการพัฒนาโครงการ

บรษิทัฯ จะมกี�รรบัรูร้�ยไดท้ีไ่มส่ม่ำ�เสมอซึง่เปน็ลกัษณะปกตขิองผูป้ระกอบก�รอสงัห�รมิทรพัย ์ซึง่จะรบัรูร้�ยไดไ้ดก้ต็อ่เมือ่ก�รกอ่สร�้งแลว้เสรจ็และ
ได้มีก�รโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้วเท่�นั้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีโครงก�รอ�ค�รพักอ�ศัยที่ก่อสร้�งแล้วเสร็จและอยู่ระหว่�งก�ร
รอโอนกรรมสิทธิ์ จำ�นวน 2 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รไฟคัสเลน ซึ่งมีห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยที่อยู่ระหว่�งก�รข�ย จำ�นวน 3 ห้อง มูลค่�ต�มบัญชี 45.0 
ล้�นบ�ท (มูลค่�ข�ยประม�ณ 76.1 ล้�นบ�ท) ซึ่งค�ดว่�จะส�ม�รถโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้ร�ยได้ในปี 2557 และโครงก�รศ�ล�แดง เรสซิเดนเซส 
ซึ่งมีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้�ไปแล้วจำ�นวน 127 ห้อง (มูลค่�ข�ยประม�ณ 2,200.8 ล้�นบ�ท) คงเหลือห้องชุดเพื่อพักอ�ศัยที่
ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์อีกจำ�นวน 5 ห้อง มูลค่�ต�มบัญชี 85.2 ล้�นบ�ท (มูลค่�ข�ยประม�ณ 137.9 ล้�นบ�ท) ซึ่งมีลูกค้�ทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยแล้ว 
4 ห้อง (มูลค่�ข�ยประม�ณ 114.5 ล้�นบ�ท) ซึ่งค�ดว่�จะส�ม�รถโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้ร�ยได้เพิ่มขึ้นในปี 2557 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่�ง
ก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�งโครงก�รมห�นคร โดยค�ดว่�จะส�ม�รถเริ่มรับรู้ร�ยได้ในส่วนของอ�ค�รศูนย์ก�รค้�รีเทล คิวบ์ ซึ่งอยู่ในอ�ค�รคิวบ์ (Cube 
Tower)	ซึ่งจะแล้วเสร็จเป็นส่วนแรกในต้นปี	2557	อาคารศูนย์การค้ารีเทล	คิวบ์	มีจำานวนพื้นที่รวมประมาณ	5,253	ตารางเมตร	สำาหรับการรับรู้
ร�ยได้โครงก�รมห�นครในส่วนของร�ยได้จ�กก�รข�ยสิทธิก�รเช่�ระยะย�ว* ในห้องชุดเพื่อพักอ�ศัย ร�ยได้จ�กธุรกิจโรงแรม และร�ยได้จ�กก�รให้
เช่าศูนย์การค้ารีเทล	ฮิลล์	และพื้นที่จุดชมวิวสกาย	ออบเซอร์เวชั่น	เดค	ที่อยู่ในอาคารหลัก	(Main	Tower)	คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ตั้งแต่ปี	
2558 เป็นต้นไป ซึ่งจ�กประม�ณก�รดังกล่�วจะพบว่� ในปี 2556 บริษัทฯ จะมีร�ยได้จ�กก�รให้เช่�พื้นที่ศูนย์ก�รค้�รีเทล คิวบ์ ที่อยู่ในอ�ค�รคิวบ์ 
(Cube	Tower)	เท่านั้น	ดังนั้น	เพื่อเกิดความสม่ำาเสมอในรายได้มากขึ้น	บริษัทฯ	ได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการมหาสมุทร	หัวหิน	และอยู่ระหว่าง
ก�รพัฒน�โครงก�รดังกล่�ว นอกจ�กนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่�งก�รเจรจ�จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒน�โครงก�รโครงก�รอ�ค�รพักอ�ศัยบริเวณถนนหลังสวน 
โดยบริษัทฯ ค�ดว่�จะส�ม�รถเริ่มรับรู้ร�ยได้บ้�นเดี่ยวบ�งส่วนของโครงก�รมห�สมุทร หัวหิน ซึ่งมีมูลค่�โครงก�รรวมประม�ณ 3,280 ล้�นบ�ท 
(ไม่รวมมูลค่�ในส่วนคันทรี่ คลับ) จะก่อสร้�งแล้วเสร็จใน ปี 2558 ส่วนคันทรี่ คลับ ค�ดว่�จะก่อสร้�งแล้วเสร็จในปี 2558 เช่นกัน และในส่วนของ
โครงก�รหลังสวนซึ่งมีมูลค่�โครงก�รรวมประม�ณ 6,000 ล้�นบ�ท ค�ดว่�จะก่อสร้�งแล้วเสร็จใน ปี 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คว�มไม่แน่นอนของ
ร�ยได้จ�กพื้นที่จุดชมวิวสก�ย ออบเซอร์เวชั่น เดค จะขึ้นอยู่กับจำ�นวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รตล�ดและก�ร
ประช�สัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดคว�มนิยมในก�รเข้�เยี่ยมชมพื้นที่จุดชมวิวดังกล่�ว 

* เมื่อวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2557 บริษัทย่อยได้ซื้อที่ดินบริเวณโครงก�รมห�นครและเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก�รถือครองในโครงก�รมห�นคร

 จ�กรูปแบบก�รเช่�ระยะย�ว หรือลีสโฮลด์ เป็นแบบถือครองกรรมสิทธิ์อย่�งสมบูรณ์ หรือฟรีโฮลด์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คว�มเสี่ยงของก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยของหน่วยง�นร�ชก�รหรือหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง

คว�มเสี่ยงของก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยของหน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ กฎหม�ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระร�ชบัญญัติผังเมือง ก�รกำ�หนด
ปริม�ณพื้นที่ใช้สอยของโครงก�รจัดสรร ก�รกำ�หนดอัตร�ส่วนพื้นที่อ�ค�รรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio – FAR) หรือข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ 
ใบอนุญ�ตสิ่งแวดล้อม ซึ่งในก�รนี้ท�งบริษัทฯ พย�ย�มลดคว�มเสี่ยงด้วยก�รศึกษ�ข้อมูลก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยของหน่วยง�นร�ชก�รอย่�ง
ละเอียด และได้ศึกษ�คว�มเป็นไปได้ของโครงก�รโดยพิจ�รณ�ต�มข้อกำ�หนด ข้อบังคับและกฎหม�ยต่�งๆ อย่�งละเอียด ทั้งนี้ ในทุกโครงก�รที่
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งไปแล้วนั้น บริษัทฯ ได้รับใบอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งสิ้น ดังนั้น ก�รเปลี่ยนแปลงกฎหม�ยในส่วนที่
เกี่ยวข้องดังกล่�วจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงก�รที่ได้ดำ�เนินก�รไปแล้วแต่อย่�งใด

ความเสี่ยงด้านการเมือง

คว�มเสียห�ยของโครงก�รจ�กเหตุก�รณ์จร�จล ก�รก่อก�รร้�ย ก�รชุมนุมประท้วง 

แม้บริษัทฯ จะทำ�ประกันภัยครอบคลุมภัยจ�กเหตุก�รณ์จร�จล ก�รก่อก�รร้�ย ก�รชุมนุมประท้วง และเรื่องอื่นที่มีผลม�จ�กปัญห�คว�มไม่มี
เสถียรภ�พท�งก�รเมือง แต่ห�กมีเหตุก�รณ์เหล่�นี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อ “โครงก�รมห�นคร” คว�มเสียห�ยอ�จมีมูลค่�เกินกว่�
วงเงินประกันภัย อีกทั้งยังอ�จส่งกระทบต่อคว�มเชื่อมั่นของลูกค้�และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ธน�ค�รและผู้ร่วมทุน ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อคว�ม
สำ�เร็จของโครงก�รในอน�คตได้
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บริษัทฯ ได้จัดทำ�ประกันภัยคว�มเสี่ยงต�มปกติให้กับทุกโครงก�รเฉพ�ะ “โครงก�รมห�นคร” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง (บริเวณถนนสีลมและ
นร�ธิว�สร�ชนครินทร์) บริษัทฯ ได้จัดทำ�ประกันภัยเพิ่มเติมกับ “อ�คเนย์ ประกันภัย” โดยครอบคลุมภัยที่เกิดจ�กก�รจร�จล ก�รก่อก�รร้�ย และ
วินาศกรรม	(Terrorism	&	Sabotage)	ในวงเงิน	182	ล้านบาท	(สัญญาสิ้นสุด	2	มิถุนายน	2557)	

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายเงินปันผล	

บรษิทัฯ ค�ดว�่ในชว่งทีก่�รกอ่สร�้งโครงก�รมห�นครยงัไมแ่ลว้เสรจ็ งบก�รเงนิรวมของบรษิทัฯ อ�จแสดงผลข�ดทนุ และอ�จมผีลกระทบตอ่งบก�รเงนิ 
ของบริษัทฯ จนไม่อ�จจ่�ยเงินปันผลได้ อย่�งไรก็ต�ม ห�กโครงก�รมห�นครทั้งโครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จและส�ม�รถรับรู้ร�ยได้ได้อย่�งเต็มที่
ในปี 2558 แล้ว บริษัทฯ ค�ดว่�จะทำ�ให้บริษัทฯ มีผลกำ�ไรและส�ม�รถจ่�ยเงินปันผลได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ เนื่องจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลจะพิจ�รณ�
จ�กกำ�ไรสะสมของงบก�รเงินเฉพ�ะเท่�นั้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดก�รรับรู้ร�ยได้ในระหว่�งก�รก่อสร้�งโครงก�รมห�นคร บริษัทฯ จึงได้ทำ�ก�รก่อสร้�ง
โครงก�รมห�สมุทร หัวหิน ซึ่งค�ดว่�จะส�ม�รถรับรู้ร�ยได้ในระหว่�งปี 2557 - 2558 และโครงก�รหลังสวนที่ค�ดว่�จะรับรู้ร�ยได้ในระหว่�งปี 
2558 - 2559 ซึ่งห�กบริษัทฯ มีผลกำ�ไรและไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องก�รจ่�ยเงินปันผลกับสถ�บันก�รเงินใดๆ ที่อ�จมี อันเนื่องม�จ�กก�รกู้ยืมเงินม�เพื่อ
พัฒน�โครงก�รแล้ว ก็จะส�ม�รถจ่�ยเงินปันผลได้ต�มนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทฯ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่างได้ท�าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางในแบบประเมินที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาวะแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ
งานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ี  
คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. องค์กรและสภาวะแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการก�าหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
ปฏบิตังิานท่ีชดัเจนและวดัผลได้ อกีทัง้มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานรวมถึงข้อก�าหนดทีเ่กีย่วกบัจริยธรรมทางธรุกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” มีการประเมินติดตามภาพรวม โดย
ได้ก�าหนดให้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเส่ียงทั้งที่มาจากภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์และก�าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ได้มีการมอบหมายพนักงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน�าไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับที่ดี โดยมีการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่และอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการอนุมัติ การบันทึก การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน และ
การตรวจสอบที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการอนุมัติเพื่อติดตามการท�าธุรกรรมนั้นๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ 
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุม
หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายในระยะเวลา 7 วัน และในส่วน
ของรายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่ม และในระบบฐานข้อมูล สามารถ
สืบค้นง่าย แต่ท�าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่เพื่อสามารถให้ผู้ตรวจสอบบัญชี 
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และจัดท�ารายงานทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตามผลประกอบการตรงกับความเป็นจริง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และได้ทบทวนประเด็นต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน
อย่างสม�่าเสมอ โดยได้ก�าหนดให้มีการรายงานผลการการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างอิสระ ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ บริษัทฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาสั่งแก้ไขอย่างรวดเร็ว และบริษัทฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นต่อคณะกรรมการและบริษัทฯ ได้ก�าหนด
นโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�า
ที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนท์ แอ๊ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิท (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ 
งบการเงินประจ�าปี 2556 ได้เสนอในรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ว่าในการที่จะแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชีในงบการเงินบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ว่างบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลัก การบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น ผู้สอบ
บัญชีได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการก�าหนดขอบเขต วิธีการทดสอบ และ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน ในการนี้ ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะเสนอให้ผู้บริหารรับ
ทราบ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้ การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน
ท้ังหมดท่ีอาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวมนต์ทกานต์ เธียรเนตินันท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแลกิจการ
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1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,054,265,670 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 2,054,265,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท โดยมีทุนช�าระแล้ว 2,054,265,670 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,054,265,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

กลุ่ม นายสรพจน์ เตชะไกรศรี

1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 1,105,312,550 53.806

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี 24,000,100 1.168

3. นายสุเมธ เตชะไกรศรี 11,000,000 0.535

4. นายจุมพล เตชะไกรศรี 10,000,000 0.487

รวมจ�านวนหุ้นกลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรี 1,150,312,650 55.996

5. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 91,000,000 4.430

6. นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา 80,000,000 3.894

7. นายอนันตโชติ เชาวนโยธิน 41,385,400 2.015

8. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 30,000,000 1.460

9. HSBC BANK PLC – CLIENTs GENERAL 27,000,000 1.314

10. นายพงษ์ธร ฐูปนางกูร 26,000,000 1.266

11. อื่น ๆ 608,567,620 29.625

รวม 2,054,265,670 100

3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ดังนี้

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ก�าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส�ารองตามกฎหมาย
ทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการด�าเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อก�าหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้น
กู้ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

ส�าหรับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส�ารองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัย
ส�าคัญ ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การเติบโตของผลการด�าเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยาย
งาน ข้อก�าหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอาร์อี จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าจะได้ช�าระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น และ
ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจ�านวนแล้ว 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณพรสัณห์ พัฒนสิน

ประธานเจ้าหน้าที่
สายปฏิบัติการสายพัฒนา

โครงการ
คุณพรสัณห์ พัฒนสิน

ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา กฏหมาย บัญชี ประชาสัมพันธ์
สำานักประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์

การสื่อสาร
การตลาด

กราฟิก
ดีไซเนอร์

ฐานข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์

การเงิน

ขาย

นักลงทุน
สัมพันธ์

กำากับดูแล
กิจการ

บริหาร
สำานักงานสถาปัตยกรรม

ออกแบบภายใน

วิศวกรรม 
MEP

ประกันคุณภาพ

พัฒนาธุรกิจ

สายบริหาร
สำานักงาน

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายกฎหมาย

คุณศรัฐ 
ปวรเดชาพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่
สายการเงิน

คุณนฑา กิตติอักษร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายการตลาด

คุณคิปซาน 
โอสโล เบ็ค

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสายลูกค้าสัมพันธ์

คุณทรงพล เชาวนโยธิน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณพรสัณห์ พัฒนสิน

ประธานเจ้าหน้าที่
สายปฏิบัติการสายพัฒนา

โครงการ
คุณพรสัณห์ พัฒนสิน

ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา กฏหมาย บัญชี ประชาสัมพันธ์
สำานักประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์

การสื่อสาร
การตลาด

กราฟิก
ดีไซเนอร์

ฐานข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์

การเงิน

ขาย

นักลงทุน
สัมพันธ์

กำากับดูแล
กิจการ

บริหาร
สำานักงานสถาปัตยกรรม

ออกแบบภายใน

วิศวกรรม 
MEP

ประกันคุณภาพ

พัฒนาธุรกิจ

สายบริหาร
สำานักงาน

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายกฎหมาย

คุณศรัฐ 
ปวรเดชาพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่
สายการเงิน

คุณนฑา กิตติอักษร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายการตลาด

คุณคิปซาน 
โอสโล เบ็ค

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสายลูกค้าสัมพันธ์

คุณทรงพล เชาวนโยธิน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน

1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์* ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - -

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 7 6

3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ 7 5

4. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 7 7

5. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ 7 5

6. นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ 7 7

7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

7 6

8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 7 7

9. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 7 7

*ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัปฏิบติัหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ โดยมโีครงสร้างการบรหิารทีช่ดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได้ โดย

1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ได้

2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนด
ในข้อบังคับ ตลท. และมีความรู้และประสบการณ์ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.2 มีการมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

โดยมี นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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2 ผู้บริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพรสัณห์ พัฒนสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ สายพัฒนาโครงการ

3. นายทรงพล เชาวนโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสายงานลูกค้าสัมพันธ์

4. นายคิปซาน โอสโล เบ็ค ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด

5. นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

6. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโสสายกฎหมาย

7. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ผู้อ�านวยการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน

8. นายสหราชย์ ปทุมพงศ์โสธร ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานก่อสร้าง

หมายเหตุ: ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์  
ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3. จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ซ่ึงจัดท�าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ 
นับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ทั้งน้ี ได้แนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทตามเอกสารแนบ 1
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4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ จะค�านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส 
และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อน�าเสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ท้ังนี้ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะถูกก�าหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกก�าหนดโดยขึ้นกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2554

กรรมการบริษัทฯ 

ปี 2554

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทน 

และเบี้ยประชุม 
(บาท)

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. นายโชติพล เตชะไกรศรี 7/7 - 1/1 1/1 220,932

2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 7/7 - 1/1 1/1 171,699

3. นายจุมพล เตชะไกรศรี 6/7 - - - 161,342

4. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร 6/7 - - - 161,342

5. นายพรสัณห์ พัฒนสิน 6/7 - - - 161,342

6. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 7/7 7/7 1/1 1/1 208,932

7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 7/7 7/7 1/1 1/1 171,699

8. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา 7/7 7/7 1/1 1/1 171,699

9. นางสาวนฑา กิติอักษร 6/7 - - - 161,342

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2555

กรรมการบริษัทฯ 

ปี 2555

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทน 

และเบี้ยประชุม 
(บาท)

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. นายโชติพล เตชะไกรศรี 7/7 - 1/1 1/1 332,000

2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 7/7 - 1/1 1/1 258,000

3. นายจุมพล เตชะไกรศรี 7/7 - - - 250,000

4. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร 6/7 - - - 240,000

5. นายพรสัณห์ พัฒนสิน 7/7 - - - 250,000

6. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 7/7 8/8 1/1 1/1 313,000

7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 7/7 8/8 1/1 1/1 298,000

8. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา 7/7 8/8 1/1 1/1 298,000

9. นางสาวนฑา กิติอักษร 6/7 - - - 240,000
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2556

กรรมการบริษัทฯ 

ปี 2556

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทน 

และเบี้ยประชุม 
(บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์1 - - - - 31,304

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี 6/7 - 2/2 1/1 328,173

3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 5/7 - 2/2 1/1 254,000

4. นายจุมพล เตชะไกรศรี 7/7 - - - 250,000

5. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร 5/7 - - - 230,000

6. นายพรสัณห์ พัฒนสิน 7/7 - - - 250,000

7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 6/7 6/7 2/2 1/1 312,000

8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 7/7 7/7 2/2 1/1 330,000

9. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา 7/7 7/7 2/2 1/1 330,000

10. นางสาวนฑา กิติอักษร2 6/6 - - - 216,521

1 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

2 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2554, 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ จ�านวน  
14.4 ล้านบาท 20.2 ล้านบาท และ 24.3 ล้านบาท ตามล�าดับ

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2554, 2555 และ 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
(ล้านบาท)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

จ�านวนผู้บริหาร (ราย) 7 8 8

เงินเดือน 12.7 15.8 17.9

โบนัส 1.6 3.8 5.7

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 0.1 0.6 0.7

รวม 14.4 20.2 24.3

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งน้ี ผู้บริหารได้รับสวัสดิการพิเศษ ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่ง ค่าน�้ามันรถประจ�าต�าแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ
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5 บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่ง
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ 

5.1 จ�านวนบุคลากรทั้งหมด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 49 คน (เป็นพนักงานประจ�าทั้งหมด) 53 คน (เป็น
พนักงานชั่วคราว 2 คน) และ 81 คน ตามล�าดับ

ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนพนักงานในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556

สายงาน 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค.2556

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 9 9

บัญชี – การเงิน 8 7 11

ประชาสัมพันธ์ - การตลาด 4 5 4

งานขาย 5 7 7

กฏหมาย 2 3 4

ออกแบบ-ก่อสร้าง 9 11 15

ธุรการ 12 10 7

ตรวจสอบภายใน - - 1

ทรัพยากรบุคคล 1 1 1

ส�านักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - 3

พัฒนาธุรกิจ - - 2

บริหารจัดการทรัพย์สิน - - 3

บริหารจัดการธุรกิจบริการ - - 11

บรรษัทภิบาล - - 1

ก�ากับดูแลกิจการ - - 1

นักลงทุนสัมพันธ์ - - 1

รวม 49 53 81

5.2 การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-
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5.4 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�า
ปี ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ประกันชีวิต ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลืออื่นๆ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและหวังให้พนักงานมีมาตรฐานการด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถสรุปผลตอบแทนบุคลากรในปี 
2554, 2555 และ 2556 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ 19.7 28.3 47.6

สวัสดิการอื่นๆ 0.1 0.1 0.8

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ* 0.1 0.6 0.8

รวม 19.9 29.0 49.2

* บริษัทฯ เริ่มจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา

5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี -

5.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างมากกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากบริษัทฯ เช่ือว่าการที่บริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนน้ัน 
จะต้องมีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัท รวมถึงมีคุณลักษณะกล้าตัดสินใจ หล่อหลอมจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะต้องประกอบด้วย 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนโยบายบริหาร
งานบุคคล และมีมติอนุมัตินโยบายบริหารงานบุคคลรวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยในส่วนของนโยบายบริหาร
งานบุคคล บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือ ทรัพยากรที่ส�าคัญขององค์กร จึงมีความมุ่งมั่นที่ดูแลรักษา พัฒนา พนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของพนักงาน รวมถึงสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของบริษัทฯ นโยบายในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

•	 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ	มีความรับผิดชอบ	และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ	

•	 พัฒนาพนักงานให้มีความรู้	 ความสามารถ	ความช�านาญ	ทักษะการปฏิบัติงาน	 และการจัดการ	 เพื่อให้เกิดความมั่นคง	 และความเจริญ
ก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม

•	 บริษัทฯ	จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคง	และเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพโดยการ	เล่ือนขั้น	เลื่อนต�าแหน่งงาน	บริษัทฯ	
จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในต�าแหน่งที่ว่างลง

•	 พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่างๆ	ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับต�าแหน่งงานประสบการณ์	คุณสมบัติ	โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม

•	 พัฒนาจิตส�านึก	เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	กติกาทางสังคมของพนักงาน

•	 บริษัทฯ	จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดีให้ปฏิบัติงานและเจริญเติบโตไปพร้อมๆ	กับบริษัทฯ	ให้นานที่สุด

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามสายงานของทุกคนที่จะต้องสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนร่วม 
ด�าเนินการต่างๆ กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย และสามารถชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 60 - ปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์ 
Northeastern 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์ Tufts 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- - 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ 
จ�ากัด

หลักทรัพย์

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน) การแพทย์

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด สาธารณูปโภค

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน)

วัสดุก่อสร้าง

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์เอ็นเนอร์ยี่พลัส 
จ�ากัด

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบ 
ตลาดทุน

2547 – 2551 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านปฏิบัติ
การ

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

ธนาคาร

2547 – 2551 ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท 
จ�ากัด

บริหารสินทรัพย์

2544 – 2551 ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี 
จ�ากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
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อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นายโชติพล เตชะไกรศรี กรรมการผู้มี
อ�านาจลงนาม

37 - ปริญญาโท 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี การเงิน
และธุรกิจระหว่าง
ประเทศ Seattle 
University, USA.

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 
90/2554

1.16 พี่ชายของ 
นายสรพจน ์
เตชะไกรศรี และ 
นายจุมพล 
เตชะไกรศรี
ลูกพี่ลูกน้องกับ 
นายทรงพล 
เชาวนโยธิน

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ/ 
รองประธาน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ร้านกาแฟ

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ 
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากัด

พ�ฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟท ี
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดสรรปันส่วน จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ต่อ)
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการผู้มี
อ�านาจลงนาม
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

36 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- หลักสูตร DAP 
รุ่นที่ 91/2554

53.80 น้องชายของ 
นายโชติพล 
เตชะไกรศรีและ
เป็นพี่ชายนาย
จุมพล 
เตชะไกรศรี
ลูกพี่ลูกน้องกับ
นายทรงพล 
เชาวนโยธิน

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ร้านกาแฟ

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/ 
ผู้อ�านวยการบริหาร

บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จ�ากัด สิ่งพิมพ์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟท ี
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรภาพบางพลีขนส่ง 
จ�ากัด

โลจิสติกส์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดสรรปันส่วน จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ต่อ)
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โครงสร้างการจัดการชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการผู้มี
อ�านาจลงนาม

34 - ปริญญาตรี การเงิน 
การธนาคาร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร DCP 
รุ่น 102/2551

0.48 น้องชายของ 
นายโชติพล 
เตชะไกรศรี และ 
นายสรพจน ์
เตชะไกรศรี
ลูกพี่ลูกน้องกับ
นายทรงพล  
เชาวนโยธิน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ธุรกิจส่งออกและ 
น�าเข้าสินค้า

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟท ี
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน)

ชิ้นส่วนยานยนต์

2545 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน)

ชิ้นส่วนยานยนต์

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดสรรปันส่วน จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ต่อ)
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โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

57 - ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรีการบัญช ี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร DCP รุ่น 
99/2551

- - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารไอซีบีซี จ�ากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน

2550 - 2552 กรรมการอิสร/
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารสินเอเซีย จ�ากัด สถาบันการเงิน

2549 เจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานวางแผน

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

สถาบันการเงิน

นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจ
สอบ

57 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์

- หลักสูตร DCP รุ่น 
20/2545

- - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ 
พลัส จ�ากัด

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส 
จ�ากัด (มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่าย-
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท บูติค นิวซิตี้ จ�ากัด 
(มหาชน)

จัดจ�าหน่ายเสื้อผ้า-
ส�าเร็จรูปสตรี

2547 - ปัจจุบัน รองประธาน
กรรมการ

ชมรมวาณิชธนกิจ ชมรมด้านที่ปรึกษา
ทางการเงิน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการ
ผู้อ�านวยการ

บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ�ากัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คินเดรด จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ 
จ�ากัด

ที่ปรึกษาในการจัดท�า
แผนฟื้นฟูกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ต่อ)
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โครงสร้างการจัดการชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นางสาวเบญจพร 
ไพรสุวรรณา

กรรมการอิสระ/
กรรมการ 
ตรวจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
บัญชีและการเงิน

49 - ปริญญาโท การบัญชี
การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรีการบัญช ี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร DAP  
รุ่น 90/2554

- - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมชั่นลิงค์ จ�ากัด ธุรกิจโฆษณา

2543 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่/ 
ผู้จัดการสายบัญชี
และการเงิน

ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน)

สถาบันการเงิน

นายธีระ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ 36 - ปริญญาโท การเงิน 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี การเงิน 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- หลักสูตร DAP  
รุ่น 91/2554

- - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศันสนีย์ อุตสาหกรรม 
จ�ากัด

ส่งออกผลิตเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปส่งออก

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จ�ากัด สิ่งพิมพ์

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/ 
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทไดนาสตี้ แอพพาเรล จ�ากัด ผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

53 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ

- หลักสูตร DAP  
รุ่น 91/2554

- - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ/รอง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาระบบ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพลีท ดาต้า  
ซิสเต็มส์ จ�ากัด

คอมพิวเตอร์

2550-2554 กรรมการบริหาร 
และ ประธานเจ้า
หน้าที่ฏิบัติการ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ต่อ)
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โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นางสาวนฑา กิตติอักษร กรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานการเงิน

45 - ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์,  
Cal Poly Pomona, 
สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์, 
University of 
California, Los 
Angeles(UCLA), 
สหรัฐอเมริกา

- หลักสูตร DAP 
รุ่นที่ 49/2548

- - 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554-2556 กรรมการ/กรรมการ
บริหาร/ประธานเจ้า
หน้าที่สายงาน 
การเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551-2554 ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานการเงิน2

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2545-2550 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายบัญชีและ 
การเงิน

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ กรรมการบริหาร/ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส 
สายงานกฎหมาย/
เลขานุการบริษัท

46 - ปริญญาโท 
International 
Business, London 
South Bank 
University, UK

- ปริญญา
ตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- หลักสูตรกฎหมาย
ภาษีอากร  
เนติบัณทิตยสภา

- หลักสูตรวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ

- หลักสูตร DAP  
รุ่น 93/2554

- หลักสูตร CSP รุ่น 18

- - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส 
สายกฎหมาย2

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551-2554 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550-2551 ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท ที ดับบลิว อาร์ โฮลดิ้ง 
จ�ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2546-2550 ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ต่อ)
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โครงสร้างการจัดการชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นายคิปซาน โอสโล เบ็ค 
(Kipsan Oslo Beck)

กรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานการตลาด

41 - ปริญญาโท การ
จัดการ, มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

- ปริญญาตรี ธุรกิจ
การค้า, University 
of Auckland

- - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/
ผู้อ�านวยการอาวุโส
สายการตลาด

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/ที่ปรึกษา บริษัท เบ็ค ฮอบเดย์ ทอง จ�ากัด ที่ปรึกษาธุรกิจเดินเรือ

2551 - 2554 ผู้อ�านวยการอาวุโส
สายการตลาด

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2547 - 2553 พิธีกร บริษัท ธนบุรินทร์ จ�ากัด 
(Morning Talk)

สื่อสารมวลชน

2547 - 2550 ที่ปรึกษาทางการ
ตลาด

บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้  
เมเนจเมนท์ จ�ากัด

ศูนย์การค้า, พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ กรรมการบริหาร/ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

34 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
สาขาการเงิน 
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ  
สาขาการเงินและ 
การธนาคาร 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

- - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/
ผู้อ�านวยการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและ 
การเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551-2554 ผู้อ�านวยการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและ 
การเงิน2

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2549-2551 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและ 
การเงิน

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2553-ปัจจุบัน หุ้นส่วนในกิจการ หจก. แอลยูซีเค เซอร์วิสเซส ผู้สอบบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ต่อ)
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โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นายทรงพล เชาวนโยธิน รองประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร/ 
ผู้อ�านวยการ 
สายงานลูกค้า
สัมพันธ์ (รักษา
การ)

39 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัส
สัมชัญ

- บุตรของป้าของ 
นายสรพจน ์
เตชะไกรศรี  
(เป็นลูกพี่ลูกน้อง
กับนายสรพจน์  
เตชะไกรศรี)

2554 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - 2554 รองประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2546 - 2551 หัวหน้างานอาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ�ากัด

ยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์

นายสหราชย์  
ปทุมพงศ์โสธร

ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายก่อสร้าง

47 - ปริญญาตรี 
วิศวกรรมโยธา 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ

- - 2554 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส
ฝ่ายก่อสร้าง

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2551 - 2554 ผู้อ�านวยการอาวุโส บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2546 - 2551 ผู้จัดการโครงการ บริษัท คอร์เนอร์สโตน เมเนจ
เมนท์

ที่ปรึกษาบริหารงาน
ก่อสร้าง

หมายเหตุ : 1 บริษัท ชินคาร่า จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จ�ากัด ซึ่งปัจจุบัน แปรสภาพและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ (ต่อ)



78 รายงานประจำาปี 2556

โครงสร้างการจัดการ

เอกสารแนบ 2
ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2556)

กรรมการและผู้บริหาร 1
บริษัทย่อย/กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ /

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี //, /// ///, XX /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี //, ///, X, Y /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///,YY ///

4. นายจุมพล เตชะไกรศรี //, /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///,YY ///

5. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล //, //// ////

6. นายประเสริฐ ภัทรดิลก //, //// /// //// /// ////

7. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา //, ////

8. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร // //

9. นายพรสัณห์ พัฒนสิน //, Y, YY

10. นางสาวนฑา กิตติอักษร Y, YY

11. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ Y, YY

12. นายคิปซาน โอสโล เบ็ค Y, YY

13. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ Y, YY

14. นายทรงพล เชาวนโยธิน YY

15. นายสหราชย์ ปทุมพงศ์โสธร YY

หมายเหตุ : / = ประธานกรรมการ, // = กรรมการ, ///=กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม, //// = กรรมการตรวจสอบ, x = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, xx = กรรมการผู้จัดการ, Y = กรรมการบริหาร, YY =ผู้บริหาร

1) บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 9) บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 17) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2) บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด 10) บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด 18) บริษัท คินเดรด จ�ากัด

3) บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด 11) บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จ�ากัด 19) บริษัท บูติคนิวซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

4) บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 12) บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 20) บริษัท พลัส แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

5) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 13) บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จ�ากัด 21) บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จ�ากัด (มหาชน)

6) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 14) บริษัท มิตรภาพบางพลีขนส่ง จ�ากัด

7) บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 15) บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

8) บริษัท จัดสรรปันส่วน จ�ากัด 16) บริษัท ลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
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เอกสารแนบ 2
ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2556)

กรรมการและผู้บริหาร 1
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ / / //, //// //, //// // // //

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี //, ///

3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี //, ///, X, Y

4. นายจุมพล เตชะไกรศรี //, ///

5. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล //, ////

6. นายประเสริฐ ภัทรดิลก //, //// /// /// ///,XX

7. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา //, //// ///

8. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร // ///,XX ///

9. นายพรสัณห์ พัฒนสิน //, Y, YY //

10. นางสาวนฑา กิตติอักษร Y, YY

11. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ Y, YY

12. นายคิปซาน โอสโล เบ็ค Y, YY //

13. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ Y, YY ///

14. นายทรงพล เชาวนโยธิน YY

15. นายสหราชย์ ปทุมพงศ์โสธร YY

หมายเหตุ : / = ประธานกรรมการ, // = กรรมการ, ///=กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม, //// = กรรมการตรวจสอบ, x = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, xx = กรรมการผู้จัดการ, Y = กรรมการบริหาร, YY =ผู้บริหาร

22) บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จ�ากัด 27) บริษัท ศันสนีย์ อุตสาหกรรม จ�ากัด 32) บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน)

23) บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จ�ากัด 28) บริษัท คอมพลีท ดาต้า ซิสเต็มส์ จ�ากัด 33) บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

24) บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ�ากัด 29) บริษัท เบ็ค ฮอบเดย์ ทอง จ�ากัด 34) บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด

25) บริษัท โมชั่นลิงค์ จ�ากัด 30) หจก. แอลยูซีเค เซอร์วิสเซส จ�ากัด 35) บริษัท แอดวานซ์เอ็นเนอร์ยี่พลัส จ�ากัด

26) บริษัท ไดนาสตี้ แอพพาเรล จ�ากัด 31) บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด 36) มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ันและซ่ือสัตย์สุจริต โดยมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม
ในการก�ากับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก�าหนดนโยบายสนับสนุนการ
ก�ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายดังนี้

1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจน
ความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 
วัน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2) มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวกโดย
จะแนบแผนท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

3) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้ง 
ค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคดิเหน็ และตัง้ค�าถามในทีป่ระชมุอย่างเตม็ที ่โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและกรรมการและผู้บริหารทีเ่กีย่วข้อง
จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมด้วย

4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยน�าข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่ website ของ 
บริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระ
การประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารจริงจากบริษัทฯ 

การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน 

ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำาคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

องค์กรทำาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำาเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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5) การจดบนัทึกรายงานการประชุมให้บนัทกึให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเรว็ โปร่งใส และบนัทกึประเด็นซกัถามและข้อคิดเหน็ทีส่�าคัญไว้ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ให้บริษัทฯ น�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
ได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

6) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ�านวยความสะดวกให ้
ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ารุด สูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบาย ดังนี้

1) มีนโยบายอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2) มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการก�าหนด
วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก�าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะในวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

4) ให้เพิ่มการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายช่ือกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

5) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้น 
ต่างชาติ

6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลังและในวาระการเลือกตั้ง 
กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

7) มีการก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ  
ถือปฏิบัติและได้ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงาน 
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

หมวดท่ี 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้
เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้บริษัทฯ ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ  
จึงมีนโยบาย ดังนี้

1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงก�าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางต่อไปนี้

•	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

•	 ก�ากับดูแลการด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 สถานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานที่ดีและมีการน�าเสนอรายงานสถานภาพของ 
บริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

•	 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ	ท้ังในด้านบวกและด้านลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

•	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของบริษัทฯ	ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือด�าเนินการใดๆ	 ในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

•	 บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	ในการประชุมผู้ถือหุ้น
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2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

ในการด�าเนินธุรกิจบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท�า
ธุรกรรมบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระท�าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด�าเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือ
ตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

•	 ด�าเนินการอย่างถูกต้อง	เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่	หรือหน่วยงานของรัฐ

•	 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย	กฎเกณฑ์	หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	อาจมีเงื่อนไข	ขั้นตอน	หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน	และ
บริษัทฯ พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้ายตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

•	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ	ศักดิ์ศรี	และสิทธิส่วนบุคคล

•	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

•	 การแต่งตั้งและโยกย้าย	 รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน	 กระท�าด้วยความสุจริตใจ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความ
สามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

•	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้	ความสามารถของพนักงาน	โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ	อาทิ	การจัดอบรมสัมมนา	การฝึกอบรม	
และให้โอกาสอย่างท่ัวถึงกับพนักงานทุกคน 

•	 ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม	 ตามสภาพตลาด	 การแข่งขันทางธุรกิจ	 ลักษณะของงาน	 ผลการปฏิบัติงาน	 และความ
สามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

•	 หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

•	 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�างาน	และก�าหนดวิธีการแก้ไข	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของ 
บริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงาน ดังนี้

•	 มุ่งม่ันท่ีจะจัดหา	พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

•	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม	

•	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง	เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ	โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็น
จริงท้ังในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไข 
ใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

•	 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ	 จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

•	 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า	โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ	
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5)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส�าเร็จทางธุรกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอ
ภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

•	 บริษัทฯ	ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

- จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน 

•	 บริษัทฯ	 มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและ
บริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

•	 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ	เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

•	 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซ้ือ	จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้ 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

•	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

•	 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ได้	บริษัทฯ	จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืนและเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้ 

•	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

•	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	 ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	 เพ่ือผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ 

•	 ไม่กล่าวหาในทางร้าย	หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

•	 ไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า	
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8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

•	 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

•	 มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	อย่างชัดเจน	และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

•	 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ	มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

•	 เคารพต่อขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ	เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

•	 ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ	 ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งที่
ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

•	 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ	กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่	ที่บริษัทฯ	เข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

•	 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	ชีวิตและทรัพย์สิน	อันเนื่องมาจากการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ ได้ ท้ังนี้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะ
ด�าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อ
ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่าเสมอ ทันเวลาแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้ง
อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน 
สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะ
ท�าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

3) บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนัก
ลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�ารวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร 
ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับข่าวสารเป็นประจ�า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�าปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4) บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้น
ฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

5) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  
ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่ 
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ�าปีของ 
บริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
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การกำากับดูแลกิจการการกำากับดูแลกิจการ

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวนรวม 9 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน กรรมการ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซ่ึงมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ที่ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมด ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรม บัญชี และการเงิน

1.2)  บริษัทฯ ได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2) คณะกรรมการชุดย่อย

2.1) บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ ในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ  
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
กรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3) บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังที่จะกล่าวต่อไปหัวข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

4) การประชุมคณะกรรมการ

4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็นและ
เหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.2) มีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการก�าหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส�าหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

4.3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ สามารถ
ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

4.4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอส�าหรับ 
คณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นส�าคัญเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้ 
จากที่ประชุม

4.5) คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็นเพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ  
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย 

4.6) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท�าความรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระ
ดังกล่าว

4.8) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรม
การบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
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5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ภายหลังจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างานของ
คณะกรรมการในปีต่อๆ ไป

6) ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

6.1) ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

6.2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

6.3) ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

6.4)  ค่าตอบแทนที่ก�าหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ�าเป็นและสถานการณ์ของบริษัทฯ มาเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารได้ 

6.5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ – การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบางท่านผ่านการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
จากสถาบันเดียวกัน

8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดแนวทางในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ
ที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมท่ีดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นส�าคัญ
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2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ 

1) คณะกรรมการบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการบริหาร 

4) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ

นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ

นายธีระ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ

นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ

นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ลงลายมือช่ือและประทับตราส�าคัญ 
ของบริษัทฯ หรือ นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ 
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต

2. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง 
แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า

3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้
รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ 
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5. ด�าเนินการให้บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายใน

6. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อน�า
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
น�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม 
วาระและพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที ่
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุนและเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนน�าเสนอ

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ท้ังน้ีการมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่
ท�าให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
ท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ
ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจ�านวน 3 ท่านดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 

- นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน 

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวมนต์ทกานต์ เธียรเนตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็นและ
เหมาะสม

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	

•	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้

•	 พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน	แผนการตรวจสอบประจ�าปีและงบประมาณรวมทั้งบุคลากรว่าเหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตการ
ปฏิบัติงานและเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

•	 พิจารณาการแต่งตั้ง	โยกย้าย	หรือเลิกจ้างผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

•	 พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

•	 พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควร

•	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

•	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 
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หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11. ด�าเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เท่าที่ได้รับการมอบหมาย
หรือร้องขอจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มาร่วมประชุม
หารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือ
ท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ในกรณีจ�าเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
การขอให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรือสอบสวน
ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ คน
หน่ึงหรือหลายคนกระท�าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรวมถึงการด�าเนินการ
ต่างๆ ท่ีกล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และ
เท่าท่ีอ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย
อิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง
ช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะ
ต�่ากว่า ท้ังนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวันท่ีแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 



90 91

รายงานประจำาปี 2556 รายงานประจำาปี 2556

การกำากับดูแลกิจการการกำากับดูแลกิจการ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบของหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการบริหาร

3. นางสาวนฑา กิตติอักษร กรรมการบริหาร

4. นายคิปซาน โอสโล เบ็ค กรรมการบริหาร

5. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ กรรมการบริหาร

6. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการ
บริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด นอกจากนี้ให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบ 

2. จัดท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงานและงบประมาณของ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบ
หมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ�าปีตามที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้โดยในการด�าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
บริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 450 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ในส่วน
ของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ท�ากับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

5.1 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
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6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาด�าเนินการใดๆ ตามอ�านาจหน้าที่ของตนที่ก�าหนดในค�าสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถด�าเนิน
การใดๆ ดังกล่าวได้

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียง
เท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง

8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จ�าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดขององค์
ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มี
การประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะ
เวลาตามสมควรและเพียงพอแก่การท�าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือ
เพื่อให้ด�าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ด�าเนินการใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วงและ/หรือการ
มอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด 
หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

ท้ังน้ีให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

2.4 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5. นายโชติพล เตชะไกรศรี กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคือ นายปิยะ เพชรสด ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง
และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ท้ังน้ีให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้จะเลือกกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับ
ต�าแหน่งอีกได้

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายโชติพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ  
เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม

2. ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน 
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้

5. ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
ท่ีก�าหนด



94 95

รายงานประจำาปี 2556 รายงานประจำาปี 2556

การกำากับดูแลกิจการการกำากับดูแลกิจการ

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด�าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

8. จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น

9. สนับสนุนคณะท�างานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่จ�าเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ท้ังน้ีให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
2 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อแต่งตั้งเข้าด�ารง 
ต�าแหน่ง โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ากัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 24/2551 เร่ืองข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ 
โดยอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต�าแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้า
จ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจ�านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ส�าหรับกรรมการที่จะ
ต้องลาออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ 

5. นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต�าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากต�าแหน่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระได้ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(จ) ศาลมีค�าสั่งให้ออก 
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6. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ เพื่อท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 
งบการเงินได้ 

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหัวข้อ 2.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดข้ันต�่าของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และในกรณีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้สรรหา พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

3. กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และในกรณีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง 
ต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการบรษิทัจ�านวน 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึง่ในสาม (1/3) เป็นกรรมการอสิระ  
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และในกรณีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้
อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา การเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�าเนินการโดยฝ่าย
จัดการ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อ
บริษัท) และบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่อง
ส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการด�าเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลบริษัทย่อยในเรื่องการการท�ารายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท 
มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย
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5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจาก
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการ
ของบริษัทฯ ก่อนน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกคร้ัง โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน 
ท�าการนับแต่วันที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 

3) บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้น
ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะ 
ของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4) บรษิทัฯ ก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเร่ิมตัง้แต่การตกัเตอืนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง  
พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของ 
ความผิดนั้นๆ 

6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ�านวนเงิน 
รวมท้ังสิ้น 3.4 ล้านบาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรรษัทบริบาล 
หรือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Corporate Social Responsibility (CSR)

บริษัทฯ ให ้ความส�าคัญกับการปฏิบัติในด้านบรรษัทบริบาลหรือ
ความรับผิดชอบต ่อผู ้ มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย (Corporate Social 
Responsibility) ตั้งแต ่ก ่อนการเข ้าเป ็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากตระหนักดีว่า เราเปรียบ
เสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) 
อย่างมั่นคงถาวร บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทบริบาล  
และมีการจัดตั้งฝ่าย CSR เพื่อรับผิดชอบงานด้านบรรษัทบริบาลโดย
เฉพาะ ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ในปี พ.ศ. 2556 
เพื่อให้บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่ง
แวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกๆ กลุ่ม และเพื่อให้
ทุกส่วนงานในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางที่ตรงกัน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติและนโยบาย
ด้านบรรษัทบริบาล ดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงร่วมกันเพื่อแรงบันดาลใจ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจในหมู่พนักงาน ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังน้ี

1.1 ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทบริบาลอย่างชัดเจนและน�าไป
ปฏิบัติโดยทั่วกันทั้งองค์กร

1.2 ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ในทุกระดับ มีจิตส�านึกที่ดีในการ
ตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.3 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม สังคมและสิ่ง
แวดล้อม รวมไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เน้นด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม
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1.4 หลกีเลีย่งกจิกรรมทีข่ดัต่อศลีธรรม จรรยาทีด่งีาม หรอืกจิกรรม
ที่ท�าให้ความเช่ือม่ันและความไว้วางใจของลูกค้าและภาคสังคม
ท่ีมีต่อบริษัท เสื่อมถอยลง

1.5 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่นท่ีบริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

1.6 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่อาจ
จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน 
อันเน่ืองมาจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

2. วิสัยทัศน์ด้านบรรษัทบริบาลขององค์กร บริษัทฯ มีเป้าประสงค์
ท่ีจะเป ็นผู ้พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ที่มีความรับผิดชอบด ้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานแนวคิดเรื่องความยั่งยืน
เข ้าไปในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ สนับสนุนส ่งเสริมให ้ เกิด
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องศีลธรรม จรรยา (Ethical Culture) 
อันประกอบด้วยการปฏิบัติตาม (Compliance) การรับผิดชอบ 
(Accountability) และความโปร่งใส (Transparency) เพื่อ
เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการ
มีส ่วนร ่วมในกิจกรรมด้านบรรษัทบริบาลของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ คณะกรรมการคณะต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน 
บริษัทฯ 

3. ขอบเขตของการด�าเนินงานบรรษัทบริบาล บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (The Securities & Exchange Commission 
Thailand) (SEC) ในเรื่องบรรษัทบริบาลจ�านวน 8 หมวด ดังนี้

1) การมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)

2) การด�าเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม (Fair Business Practice)

3) การเคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
อย่างยุติธรรม (Respecting Human Rights & Fair Labor 
Practices)

4) ความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค (Responsibility towards 
Consumers)

5) การพัฒนาสังคมและชุมชน (Social  & Community 
Development)

6) การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment Conservation)

7) การรายงานบรรษัทบริบาล (CSR Report)

8) นวตักรรมและความรบัผดิชอบต่อสังคมขององค์กร (Innovation 
& Corporate Social Responsibility)

แนวทางปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
(Guidelines towards running business with sustainability)

จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ การให้ธุรกิจเจริญ
เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการน�าเอาหลักความยั่งยืน (Sustainability) 
มาประยุกต์ใช้ พร้อมกับรักษาสมดุลขององค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วน 
ได้แก่ ผลก�าไร (Profit) ผู้คนในสังคม (People in the community) 
และโลก (Planet) หรือกล่าวโดยสรุปคือ การมุ่งแสวงหาผลก�าไรใน

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะหลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ ที่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบในทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม พร้อมหามาตรการป้องกนั 
ฟื้นคืน และด�าเนินการตอบแทนสังคม

ในสภาวะธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึง
อาจจะค�านึงถึงผลตอบแทนระยะสั้นของกิจการเป็นหลัก เมื่อผู้ประกอบ
การเผชิญภาวะวิกฤติในด้านใดด้านหนึ่ง ในห้วงเวลาใดห้วงเวลาหน่ึง 
ธุรกิจนั้นมักจะไม่สามารถฝ่าฟันวิกฤติไปได้ แนวคิดทฤษฎีแห่งความ
ยั่งยืนจึงถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจ
ด�าเนินไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีหลักการส�าคัญว่า การ
ด�าเนินธุรกิจไม่ควรค�านึงถึงผลประกอบการในรูปตัวเงิน และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ควรตระหนัก และค�านึงถึงผลกระทบจาก
การด�าเนินธุรกิจนั้นๆ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย 
เนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะ
โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่ บรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 2 แนวทาง ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต ่อ ส่ิงแวดล ้อมและสังคมในกระบวนการ  
(In Process)

การสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ตระหนักว่าจ�าเป็นต้อง
ส่งเสริมการสร้างจิตส�านักภายในองค์กรก่อน แล้วจึงขยายสู่สังคม
ภายนอก โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และลงแรงจากพนักงานของ 
บริษัทฯ เป็นส�าคัญ ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมใน
กระบวนการ ประกอบไปด้วย

1.1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti Corruption)

บริษัทฯ ก�าหนดความคาดหวังต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติ
ตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมประเด็น
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption) ภายใน
องค์กร และต่อบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก) โดยสร้างเป็นจรรยา
บรรณบริษัทฯ ซ่ึงจะถูกถ่ายทอด แนะน�าให้แก่คู่ค้า ผู้รับเหมา และ 
ผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆ ให้ตระหนักและเข้าใจมาตรฐานในการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่แสดงให้เหน็ถงึการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม
และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหัวใจส�าคัญที่น�าไป 
สูค่วามส�าเร็จและการเจริญเตบิโตอย่างย่ังยืนขององค์กร การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะน�าหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจ
ทุกระดับ โดยถือเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และทุกคนจะยึดมั่นใน
ความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มุ่ง
เน้นผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมไปถึงยอมรับในบทลงโทษ หากมี
การตรวจสอบและพิสูจน์พบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ
พนกังานมส่ีวนในการทจุรติคอร์รปัชัน่ภายในองค์กร ทัง้นีบ้รษิทัฯ เปิด
โอกาสให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถ
เสนอแนะแนวทาง มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ และความ
ต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามหลักสากลที่ทั่ว
โลกให้การยอมรับ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้หัวหน้างานในทุกระดับ
ดูแลรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ ความเข้าใจและเข้ารับการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

อบรมท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตามที่บริษัทฯ 
ก�าหนด อย่างเคร่งครัด

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก)

บริษัทฯ จะด�าเนินการตามบทลงโทษ ในกรณีที่ตรวจสอบและพิสูจน์
พบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และหรือพนักงานบริษัทฯ มี
ส่วนในการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก) ในรูป
แบบใดรูปแบบหนึ่งจริง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง ภาพ
ลักษณ์ของบริษัทฯ โดยหากมีการกระท�าใดๆ ที่เช่ือได้ว ่าท�าผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป

ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังได้มีมาตรการการแจ้งเบาะแสการทุจริต และกลไก
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตไว้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยจดัให้มช่ีองทางรบัแจ้งเบาะแส 
หรือ ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ จากการ
ปฏิบัติและหรือพฤติกรรมของพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องหรือ
อาจส่อถึงการทุจริต หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน รวมไปถึง
การกระท�าท่ีขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบคอบ โดยสามารถ
แจ้งเบาะแสโดยตรงหรือ ส่งจดหมายมาที่

สำานกังานประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO OFFICE)

บริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งด�าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสเข้ามา

1.2 การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development)

1.2.1 ส่งเสริม และมุ่งสร้างคุณค่านิยมหลักขององค์กร (PACE 
Values) เพื่อปลูกฝังการท�างานของพนักงานให้มีวัฒนธรรมและค่านิยม
องค์กรท่ีบริษัทฯ คาดหวัง ตามแนวทาง “PACE SPIRIT” ดังนี้

P A C E ประกอบไปด้วย

P – PASSION for Design Excellence หรือแรงปรารถนา
ในการสร้างสรรค์การออกแบบชั้นเลิศ

A – Accountability หรือการมีความส�านึกรับผิดชอบต่อการ
ท�างานท่ีตนเองปฏิบัติ

C – Collaboration หรือการให้ความร่วมมือที่ดีระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทุกภาคส่วน

E – Ethics หรือการมีศีลธรรม จริยธรรมในการท�างาน และ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

S P I R I T ประกอบไปด้วย

S – Sustainability หรือการค�านึงถึงความยั่งยืนของบริษัทฯ 
เป็นส�าคัญในการด�าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ

P – Public Concern หรือการค�านึงถึงสังคม ชุมชนส่วนรวม
เป็นหลัก

I – Innovation หรือการน�าเสนอนวัตกรรมที่ใส่ใจสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

R – Result-oriented หรือการมุ่งเน้นผลงานเพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้า ตรงตามความคาดหวัง

I – Inspiration หรือการเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับคนอื่นในการพัฒนา ออกแบบ น�าเสนอ โครงการ
อสังหาริมทรัพย์

T – Trust and Transparency หรือการมีความน่าเชื่อถือ ไว้
วางใจได้ พร้อมกับมีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกรรมต่างๆ 
และสามารถตรวจสอบได้

1.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน 
ที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรให้มีความสมดุลทั้งในชีวิตส่วนตัวและงาน (Work Life 
Balance) พร้อมจัดกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วม
กัน ตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงพนักงานในระดับอื่นๆ และสนับสนุนให้
เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้านบรรษัทบริบาลอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตาม ด้วยความคาดหวังว่า พนักงาน
จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคาดหวังของบริษัทฯ 

1.2.3 ด�าเนินโครงการปลูกสร้างจิตส�านึกบรรษัทบริบาลแก ่
พนักงานบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ มีความผูกพันกับชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักในความส�าคัญของบรรษัทบริบาล และ
น�าแนวคิดด้านความย่ังยืนไปประยุกต์ใช้ในการท�างานประจ�าวัน โดย
บริษัทฯ ได้เตรียมนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีจ�านวนชั่วโมงในการร่วม
กิจกรรมด้านบรรษัทบริบาลไม่น้อยกว่ารายละ 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ทั้งน้ี 
กิจกรรมบรรษัทบริบาลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กิจกรรม
บังคับ และกิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมบังคับ	ประกอบด้วย	การฝึกอบรมหลักสูตรจริยธรรม
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (2 ชั่วโมง) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวังในการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
อย่างมีจริยธรรม กิจกรรม 112 ต้นกล้าแห่งมหาสมุทร (4 
ชั่วโมง) ปลูกต้นกล้ารวม 112 ต้น เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่
หัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณโครงการมหาสมุทร 
ของบริษัทฯ และกิจกรรม PACE CSR Day (3 ชั่วโมง) เพื่อให้
ความรู้พนักงานเกี่ยวกับบรรษัทบริบาลผ่านการออกก�าลังกาย 
และการสร้างทมี ผ่านกจิกรรมสนัทนาการ ท�าให้เกดิความสมคัร
สมานสามัคคีในหมู่พนักงาน

กิจกรรมอาสาสมัคร ประกอบด้วย กิจกรรมบริจาคเลือด 
กิจกรรมอ่านหนังสือให้แก่ผู้พิการทางสายตา กิจกรรมสร้าง
บ้านให้แก่ผู้ยากไร้ กิจกรรมท�าบุญสร้างพระประธาน กิจกรรม 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพซ เพื่อเด็กด้อยโอกาส กิจกรรมเล้ียงอาหาร
เด็กก�าพร้าและเด็กพิการโดยก�าเนิด เป็นต้น

1.2.4	 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการด�าเนิน 
งานบรรษัทบริบาล ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities & Exchange 
Commission Thailand) ได้แก่

-	 การฝึกอบรม	และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจ (Business Ethics) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และภาค
ปฏิบัติ ในเรื่องธรรมาภิบาลและการด�าเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม รวมทั้ง
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)
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-	 การฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	เพื่อให้พนักงานมีความ
ตระหนักในสิทธิและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างยุติธรรมตามกฎหมายแรงงาน

1.3 การก่อสร้างด้วยความรับผิดชอบ

1.3.1 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนรอบโครงการเป็นกรณี
พิเศษ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของบริษัท
โดยตรง เพิ่มเติมจากการท�าประกันภัยที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารไว้  
บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบอย่าง 
ต่อเน่ือง เพือ่ให้ข้อมลูกบัชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง 
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีมาตรการป้องกันวัสดุตกหล่น ลดเสียงดังรบกวน ลดฝุ่นละออง และ
ลดการสั่นสะเทือนจากการด�าเนินการก่อสร้างโครงการ และยังดูแล
ความสะอาดพื้นที่โครงการก่อสร้าง และพื้นที่สาธารณะใกล้เคียงอย่าง
สม�่าเสมอ

1.3.2 โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด�าเนินการตามกฎระเบียบ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่ง
แวดล้อม ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ยังมีการรณรงค์ให้ผู้รับเหมาและ 
ผู้ก่อสร้างคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหาร กระดาษ และแก้ว  
และมีการปิดประกาศเป็นภาษาต่างๆ 3 ภาษา อีกด้วย

1.3.3 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย มั่นคง 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and 
Environment) เน่ืองจากตระหนักดีว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในเรื่อง
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมคือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ผู้รับเหมา 
ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในเรื่องดังกล่าว ในสถานที่ท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อลดจ�านวนอุบัติเหตุและการสูญเสีย
ให้มีน้อยท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได้ บริษัทฯ จึงก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งานท่ีเข้มงวดในด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มี
การจัดเตรียมท่ีอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมของบ้านพักคนงาน
และคนในครอบครัวคนงานก่อสร้าง

1.4 การจัดหาสินค้า วัสดุ วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

1.4.1 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดหาสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า นอกจากการ
เลือกใช้สินค้า วัสดุ และหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานระดับโลก
แล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณาจัดหาจากบริษัท คู่ค้า ที่มีมาตรฐาน และเน้น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นส�าคัญ

1.4.2 บริษัทฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ�าส�านักงาน โดยมุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสาร 
จะเป็นกระดาษท่ีมีส่วนผสมของอีโคไฟเบอร์ร้อยละ 40 มีการรณรงค์ให้
พนักงานประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า พิมพ์เอกสารเท่าที่จ�าเป็น และ 
ส่งเสริมการใช้กระดาษรีไซเคิลในการท�างานจนเป็นนิสัย เป็นต้น

2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After 
Process)

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After Process) ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน
ข้างเคียงในละแวกที่มีโครงการของบริษัทฯ ตลอดจนภายในองค์กร
เอง เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านบรรษัทบริบาลให้ขยายไปในวงกว้าง และ
มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลในระยะยาว ส�าหรับกิจกรรมใน
เบื้องต้น ประกอบไปด้วย

2.1 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ให้กับชุมชนเมือง และรอบๆ 
บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อทดแทนและคืนสภาพ
แวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน และมีความร่วมมือกันที่จะพัฒนาชุมชนโดย
รอบโครงการ อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร ในการตกแต่ง 
สวนหย่อม การปรับปรุงทัศนียภาพตามสี่แยกไฟจราจร ใน
บริเวณใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้าง
พื้นที่ สีเขียวให้กับสังคมโดยรวม เป็นการยกมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้นอีกด้วย

2.2 กิจกรรมและหรือโครงการเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน

2.2.1 กิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

บริษทัฯ มีนโยบายจัดกจิกรรมรับบริจาคโลหติกบัสภากาชาดไทย
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้พนักงานและผู้เช่าได้มีส่วนร่วมในการ
เป็น “ผู้ให้” ตอบแทนกลับสู่สังคม

2.2.2 โครงการคอมพิวเตอร์เก่าเพื่อน้อง

บริษัทฯ มีนโยบายบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์เก่าของบริษัทฯ 
ที่ยังคงสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างปกติ แก่นักเรียนที่
ขาดแคลน เป็นประจ�า

2.2.3 กิจกรรมเพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
ศาสนาประจ�าชาติ โดยจัดกิจกรรมท�าบุญ เลี้ยงพระ ร่วมกับ
พนักงานบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน 
พร้อมกับ วางแผนการท�าบุญต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
พระประธาน การท�าบุญทอดกฐิน และบริจาคเงินเพื่อวัด ใน
ต่างจังหวัด เป็นต้น

2.2.4 กิจกรรมการบริจาคเพื่อมูลนิธิการกุศล

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนและประชาชนที่ ขาดแคลนอยู่อย่างสม�่าเสมอ โดยผ่าน
มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ 
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กิจกรรมบรรษัทบริบาลที่ผ่านมา
(Past CSR Activities)

บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมบรรษัทบริบาล มาตั้งแต่ก่อนการเข้าเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยมุ่งไปที่ด้านการ
ศึกษาและการพัฒนาเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก กิจกรรมบรรษัท
บริบาลที่บริษัทฯ ด�าเนินการ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ด้วยความ
ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อเด็กเมลิซซ่า คอสโกรฟ จัดงานการกุศลเปิดตัวต้น
คริสต์มาสแห่งการให้ของดีน แอนด์ เดลูก้า (The Dean & Deluca 
Christmas Giving Tree) และการเปิดไฟคริสต์มาสของดีน แอนด์  
เดลูก้า ณ ดีน แอนด์ เดลูก้า คาเฟ่ กรุงเทพฯ ที่มหานครพาวิลเลี่ยน โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนมูลนิธิแห่งนี้

ในปีถัดมา พ.ศ. 2554 เป็นปีที่ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่หลายๆ เขต
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลประสบมหาอุทกภัย บริษัทฯ ได้บริจาคเรือ
ต้นแบบ (ที่สร้างเสร็จแล้ว) มูลค่า 150,000 บาท จ�านวน 2 ล�า ให้แก่
มูลนิธิ ร่วมกตัญญู เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ขาดแคลน

ต่อมาในปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานได้
ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการยกช่อฟ้าอุโบสถและทอดกฐิน
สามัคคีจ�านวน 2555 กอง พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ 
วัดขนุนงาม ต�าบลวังชะพลู อ�าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�าแพงเพชร 
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นอกจากกิจกรรม 
ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาแล้ว บริษัทฯ โดยโครงการมหานคร ยังได้ร่วม
มือกับดีน แอนด์ เดลูก้า และไนน์ เฟซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็น
เจ้าภาพร่วมในการจัดงาน HeArt of Bangkok (Help elevate art 
of Bangkok) ซึ่งเป็นการผนึกก�าลังของศิลปิน 9 ราย อาทิ ขันและเดย์  
ไทเทเนีย่ม บ๊อบบี ้โรเบร์ิต พนูพพิฒัน์ นทิรา กติยิากร ณ อยธุยา และธีรภทัร  
โพสะกฤษณะ ร่วมกันสนับสนุนศิลปะในกรุงเทพฯ และศิลปินรุ่นใหม่ที่
มีทักษะความสามารถ

ส�าหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกที่ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและความ
ตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตลอดทั้งปี โดยในเดือนพฤษภาคม 
บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�านวน 5 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพซ 
(PACE Learning Centre) ขึ้น ณ มูลนิธิเดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ 
โรงเรียนร่วมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุด
ส�าหรับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ยังได้มี
ส่วนร่วมในการช่วยกันจัดหนังสือเรียนต่างๆ เข้าห้องสมุด ภายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ อีกด้วย ต่อมาในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้เปิดตัว
โครงการมหาสมุทร ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ พร้อมกับร่วม
สมทบทุนเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนาจากรายได้ในการขายสมาชิกหัวหินคันทรี่
คลับในโครงการมหาสมุทร จ�านวนรวม 8,750,000 บาท ต่อมา บริษัทฯ 
ยังได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนแก่มูลนิธิไทยรัฐ จ�านวน 200,000 บาท 
และบริจาคเงนิเพือ่สมทบทนุแก่มลูนธิแิสง–ไซ้ก ีเหตระกลู (หนงัสอืพมิพ์
เดลินิวส์) จ�านวน 100,000 บาท และต่อมาในเดือนตุลาคม บริษัทฯ เข้า
ร่วมบริจาครางวัลในการหาทุนเพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่กับโครงการ
โอเปอร์เรชั่น สไมล์ (Operation Smile) ณ โรงแรมดุสิตธานี กิจกรรม
บรรษทับรบิาลของบรษิทัฯ ยงัคงจดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยในเดอืนตุลาคม 
บริษัทฯ โดยคุณพรสัณห์ พัฒนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
(COO) ได้ต้อนรับคณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการ
ออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้การ
บรรยายพร้อมการเย่ียมชมโครงการมหานคร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์งานออกแบบภายใน ซึ่งนักศึกษาทุกๆ กลุ่ม ได้รับความ
รู้ และให้ความสนใจการออกแบบและการตกแต่งภายในของโครงการ
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เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม บริษัทฯ ยังได้บริจาคเครื่อง
คอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะท่ียงัมสีภาพดแีก่มลูนธิิเดอะโบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ซพิ  
โรงเรียนร่วมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียน 
การสอน และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เพซ เพื่อนักเรียน
ที่ด้อยโอกาส จ�านวน 12 เครื่อง อีกด้วย

เพื่อให้กิจกรรมบรรษัทบริบาลของบริษัทฯ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้วางแผนระยะยาวเพื่อให้แนวคิด
บรรษัทบริบาลสามารถผสมผสานร่วมกันกับกระบวนการทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอันหนึ่งอันเดียว อันจะน�ามาซึ่งการด�าเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) อย่างแท้จริง ในเบื้องต้น 
บริษัทฯ โดยฝ่าย CSR จึงได้จัดท�าแบบสอบถามเรื่องบรรษัทบริบาล
เป็นการภายใน เพื่อวัดความรู้ และทัศนคติของพนักงาน รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้น�าเสนอกิจกรรมทางบรรษัทบริบาลที่
พนักงานต้องการจะเห็นและมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริหาร
และพนักงานบริษัทฯ เกิดความผูกพันกับกิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นการ
สรรค์สร้างจากภายในบริษัทฯ เอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้
ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานในเรื่องบรรษัทบริบาล โดยจัดส่งพนักงาน 
เข้ารับการอบรมท่ีเกี่ยวข้อง ณ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility Institute) (CSRI) ในประเด็นต่างๆ ที่ส�าคัญ 
อยู่อย่างสม�่าเสมอ เช่น การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Workshop : Stakeholder Engagement) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อคุณภาพของสถานที่ท�างานและสิทธิ
มนุษยชน (Workshop : Workplace Quality & Human Rights) 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสื่อสารบรรษัทบริบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Workshop : Effective CSR Communication) เพื่อ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ (best practices) 
กับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทอื่นๆ 
ด้วยความหวังท่ีจะน�าเสนอกิจกรรมบรรษัทบริบาลที่ ตอบแทนสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม  
และสามารถวัดผลได้ในอนาคต โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือช่อง
ทางต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น โซเชียลมีเดีย อย่างเฟซบุค ภายใต้ชื่อ 
“PACE CSR” เป็นต้น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิติบุคคล) ชื่อย่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด DEAN ร้านอาหาร เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 

บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ จ�ากัด FP ร้านอาหาร เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด PACED ผู้ให้บริการด้านการบริหารโครงการ เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี และนายโชติพล เตชะไกรศรีถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50  
และ 50 ตามล�าดับ

บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จ�ากัด FIERCE พิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นร้อยละ 88.6

บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด FPH ผู้ลงทุนในบริษัทต่างๆ เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จ�ากัด LUMPINI ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ  
และจัดการอสังหาริมทรัพย์

เป็นบริษัทที่นางยุพา เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นมารดาของ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี  
นายโชติพล เตชะไกรศรี และ นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นกรรมการบริษัท

บริษัท ไดนาสตี้ แอพพาเรล จ�ากัด DYNASTY ผลิตเครื่องแต่งกาย เป็นบริษัทที่นายธีระ วยากรณ์วิจิตร เป็นกรรมการบริษัท

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (บุคคล) ลักษณะความสัมพันธ์

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53

นายโชติพล เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.2
เป็นพี่ชายของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี

นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นบิดาของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5

นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5
เป็นน้องชายของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี

นายธีระ วยากรณ์วิจิตร เป็นกรรมการบริษัทฯ

นายวรวรรธน์ มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (วายแอลพี)

นางสาววัลลิภา มาลีนนท์ เป็นพี่สาวนายวรวรรธน์ มาลีนนท์

นายเกรียงไกร วิจิตรรัตนกิจ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (วายแอลพี)

นางพิม วรรณประภา เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (วายแอลพี)

นายสิภูมิ นาคฉัตรีย์ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (วายแอลพี)

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.4
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ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทฯ เข้าท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการขายสินค้าและบริการ

ผู้ขาย/ 
ผู้ให้บริการ

ผู้ซื้อ/ผู้รับ
บริการ

ประเภทรายการ

ขนาดของรายการ

การก�าหนดราคาและเงื่อนไข ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 55 
(ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท)

เพซทู DEAN รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ •	 เมื่อวันที่	 18	 ม.ค.	 2555	 คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ ได้เห็นชอบให้มีมติยกเลิกสัญญาการ
บริการพื้นที่ (Service Agreement) เดือน
ละ 10,000.0 บาท ระหว่างเพซทูกับ DEAN 
มีผลให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนม.ค. 
2555 และท�าสัญญาใหม่ลงวันที่ 25 ม.ค. 
2555 โดยเพซทใูห้ DEAN เช่าพืน้ที ่205 ตรม. 
ในราคาค่าเช่าเดือนละ 104,500.0 บาท 
(510 บาท/ตร.ม./เดือน)สัญญาดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 2555 ถึง 15 ส.ค. 2555 

•	 วันที่	28	ส.ค.	2555	ได้มีการต่อสัญญาเช่า
พื้นที่เพิ่มอีก 1 ปี โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 
15 ส.ค. 2556 หลังจากนั้น เพซทู ยังคงให้ 
DEAN เช่าต่อในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม โดยไม่มี
การต่อสัญญาเช่า เนื่องจาก DEAN จะท�าการ
ย้ายสถานที่ไปเช่าพื้นที่ ที่ตึก Cube ของ  
เพซทรีแทน ประมาณต้นปี 2557 นี้ 

•	 รายงานประเมินราคาค่าเช่าลงวันที่	 23	
สิงหาคม 2554 ของบริษัท ซิมส์ พร็อพ 
เพอร์ตี้  คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ซึ่งเป ็น 
ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเห็นว่าทรัพย์สิน 
ดั งกล ่ าวควรมีมูลค ่ าค ่ า เช ่ าตลาดที่ 
82,000 บาทต่อเดือน

•	 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้มี
การยกเลิกสัญญาการบริการพื้นที่ฉบับ
เดิมและเข้าท�าสัญญาเช่าฉบับใหม่ซึ่งมี
การปรับราคาค่าเช่าใช้พื้นที่ให้เหมาะสม
กับราคาตลาด

ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด 0.8 0.7

ค่าเช่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ระหว่างงวด 0.4 0.4

ค่าเช่าพื้นที่ 1.1 1.3

รับช�าระระหว่างงวด (1.6) (1.7)

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด 0.7 0.7
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(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ

ผู้ขาย/ 
ผู้ให้บริการ

ผู้ซื้อ/ผู้รับ
บริการ

ประเภทรายการ

ขนาดของรายการ

การก�าหนดราคาและเงื่อนไข ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 55 
(ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท)

เพซทรี DEAN รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และบริการ •	 DEAN	 ได้เข้าท�าสัญญาเช่าพื้นที่และบริการ
กับเพซทรี ที่ตึก Cube ตามสัญญาลงวันที่ 
10 ต.ค. 2556 พื้นที่เช่ารวม 770.20 ตรม. 
ระยะเวลา 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการ
ต่อเดือนดังนี้ 
ปีที่ 1 เดือนละ 587,840.00 บาท 
ปีที่ 2 เดือนละ 689,210.00 บาท
ปีที่ 3 เดือนละ 891,950.00 บาท สัญญา
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 15 พ.ย.2556 ถึง 14 
ก.พ. 2559

•	 รายการดงักล่าวเข้าลกัษณะรายการการค้า
ที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด - -

ค่าเช่าพื้นที่ และบริการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 2.0

รับช�าระระหว่างงวด - -

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - 2.0

เพซทรี FP รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และบริการ •	 PF	 ได้เข้าท�าสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับ
เพซทรี ที่ตึก Cube ตามสัญญาลงวันที่ 1 
ธ.ค 2556 พื้นที่เช่ารวม 531.29 ตรม. ระยะ
เวลา 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการต่อ
เดือนดังนี้ 
ปีที่ 1 เดือนละ 291,217.50 บาท 
ปีที่ 2 เดือนละ 331,297.50 บาท
ปีที่ 3 เดือนละ 411,457.50 บาท สัญญา
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค 2556 ถึง 30 
พ.ย. 2559

•	 รายการดงักล่าวเข้าลกัษณะรายการการค้า
ที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด - -

ค่าเช่าพื้นที่ และบริการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 0.6

รับช�าระระหว่างงวด - -

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - 0.6
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ผู้ขาย/ 
ผู้ให้บริการ

ผู้ซื้อ/ผู้รับ
บริการ

ประเภทรายการ

ขนาดของรายการ

การก�าหนดราคาและเงื่อนไข ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 55 
(ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท)

DEAN เพซวัน
เพซทู และ 
เพซทรี

ค่ารับรอง และ ค่าการตลาด •	 ค่าตอบแทนเป็นไปตามราคาที่	DEAN	คิดกับ
บุคคลทั่วไป

•	 รายการดงักล่าวเข้าลกัษณะรายการการค้า
ที่มีเงื่อนไขทั่วไป 

ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด - 0.1

ค่ารับรองระหว่างงวด  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย)

0.6 1.1

ค่าการตลาดระหว่างงวด  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย)

0.3 0.1

จ่ายช�าระระหว่างงวด (0.8) (1.3)

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด 0.1 -

DEAN บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร •	 ในระหว่างปี	 2555	 บริษัทฯ	 ซื้อกระเช ้า 
ของขวัญ อาหารและเครื่องดื่มจาก DEAN

•	 รายการดงักล่าวเข้าลกัษณะรายการการค้า
ที่มีเงื่อนไขทั่วไป

ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด - 0.1

ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด 0.2 0.3

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.0 -

จ่ายช�าระระหว่างงวด (0.1) (0.4)

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด 0.1 -

DEAN วายแอลพี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร •	 ในระหว่างปี	 2555	 วายแอลพีซื้อกระเช้า 
ของขวัญ อาหารและเครื่องดื่มจาก DEAN

•	 ในระหว่างปี	2556	วายแอลพี	ซื้อสินค้า	จาก	
DEAN เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

•	 รายการดงักล่าวเข้าลกัษณะรายการการค้า
ที่มีเงื่อนไขทั่วไป

ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด - -

ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด 0.3 0.01

จ่ายช�าระระหว่างงวด (0.3) (0.01)

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - - 
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ผู้ขาย/ 
ผู้ให้บริการ

ผู้ซื้อ/ผู้รับ
บริการ

ประเภทรายการ

ขนาดของรายการ

การก�าหนดราคาและเงื่อนไข ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 55 
(ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท)

FIERCE วายแอลพี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร •	 ในระหว่างปี2555	 วายแอลพี	 ได้ลงโฆษณา
โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ในนิตยสาร 
2 Magazine ฉบับเดือนสิงหาคม 2555 
จ�านวน 2 หน้า

•	 รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการเป็นไป
ตามราคาตลาด

ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด - -

ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด 0.1 -

จ่ายช�าระระหว่างงวด (0.1) -

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - - 

LUMPINI เพซทู ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร •	 เมื่อวันที่	 5	 ม.ค.	 2554	 เพซทูได้ท�าสัญญา
ว่าจ้าง LUMPINI เพื่อบริการงานซ่อมบ�ารุง
รักษาที่ส�านักงานขายและห้องตัวอย่างของ
โครงการ ระยะเวลาว่าจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วัน
ที่ 5 ม.ค. 2554 - 4 ม.ค. 2555 ค่าบริการ
เดือนละ 42,800 บาท (ราคารวมภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม) 

•	 วันที่ 	 5	 ม.ค.	 2555	 ได้มีการต่อสัญญา 
ดังกล่าว เพิ่มอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 
2555 - 4 ม.ค. 2556 โดยคิดอัตราค่าบริการ
เท่าเดิม

•	 วันที่ 	 5	 ม.ค.	 2556	 ได้มีการต่อสัญญา 
ดังกล่าว เพิ่มอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 
2556 - 4 ม.ค. 2557 โดยคิดอัตราค่าบริการ
เท่าเดิม

•	 รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการเป็นไป
ตามราคาตลาดและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ:

ภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง ทางเพซทู  
ไม่มีแผนที่จะต่อสัญญา แต่ยังคงใช้บริการ 
LUMPINI เพื่อให ้บริการรักษาความ
สะอาดเป็นรายครั้ง โดยมีการคิดค่าบริการ
เป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบ
เทียบค่าบริการกับผู ้ ให ้บริการรายอื่น 
ทุกครั้ง

ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด 0.1 0.1

ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) 0.5 0.5

จ่ายช�าระระหว่างงวด (0.5) (0.5)

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด 0.1 0.1
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(3) เงินทดรองรับ

ผู้รับเงิน
ทดรอง

ผู้จ่าย 
เงินทดรอง

ประเภทรายการ
ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 54 
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด 
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด 
(ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 55 
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด 
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด 
(ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค 56 
(ล้านบาท)

การก�าหนดราคา 
และเงื่อนไข

ความเห็น 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

วายแอลพี นายอภิชาติ 
เกษมกุลศิริ

เงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า

9.5 - - 9.5 - - 9.5 วันที่ 18 ธ.ค. 2551 บริษัทฯ
ได้ขายห้องชุดจ�านวน 1 ห้อง
ให้ คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ  
ในราคารวม 38.1 ล้านบาท  
ซึ่ ง ต า ม สั ญ ญ า รั บ ช� า ร ะ
ค ่ างวด 25% และ โอน
กรรมสิทธิ์ 75%

รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีราคา
ขายเป็นไปตามราคาตลาดใน
ขณะนั้น และบริษัทฯ คาดว่า 
จะสามารถด�าเนินการโอน
ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ ห ้ แ ล ้ ว เ ส ร็ จ
ภายในปี 2557

วายแอลพี นายธีระ 
วยากรณ์วจิติร

เงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า

6.4 - - 6.4 - (6.4) - วันที่ 6 ธ.ค. 2551 วายแอล
พีได้ขายห้องชุดจ�านวน 1 
ห้องให้คุณ ธีระ วยากรณ์
วิจิตร ในราคารวม 25.4 
ล ้ านบาทซึ่ งตามสัญญา
รับช�าระค่างวด 25% และ 
โอนกรรมสิทธิ์ 75%

เมื่อวันที่  9 พ.ย. 2556  
คุณธีระ วยากรณ์วิจิตร 
ได ้ โอนสิทธิ์จะซื้อห ้องชุด 
ดังกล ่าวให ้ กับบุคคลอื่น 
และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์
ห ้องชุดในวันที่  28 พ.ย. 
2556

รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีราคา
ขายเป็นไปตามราคาตลาดใน
ขณะนั้น ได้มีการโอนสิทธิ์ให้
บุคคลอื่น และโอนกรรมสิทธิ์
แล้วในปี 2556



110

รายงานประจำาปี 2556

รายการระหว่างกัน

ผู้รับเงิน
ทดรอง

ผู้จ่าย 
เงินทดรอง

ประเภทรายการ
ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 54 
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด 
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด 
(ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 55 
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด 
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด 
(ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค 56 
(ล้านบาท)

การก�าหนดราคา 
และเงื่อนไข

ความเห็น 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

บริษัทฯ บจ. ไดนาสตี้ 
แอพพาเรล

เงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า

- - - - 0.3 - 0.3 วนัที ่28 ม.ิย. 2556 บรษิทัได้
ขายสมาชิกตลอดชีพ คันทรี่  
คลับ หัวหิน ให ้คุณธีระ  
วยากรณ์วิจิตร

รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ที่เป็นปกติทางธุรกิจทั่วไป
โดยมีราคาขายเป็นไปตาม
ราคาตลาด

บริษัทฯ นายสุเมธ 
เตชะไกรศรี

เงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า

- - - - 0.3 - 0.3 วันที่ 9 ก.ค. 2556 บริษัท
ได้ขายสมาชิกตลอดชีพ คัน
ทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณสุเมธ  
เตชะไกรศรี

รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ที่เป็นปกติทางธุรกิจทั่วไป
โดยมีราคาขายเป็นไปตาม
ราคาตลาด

บริษัทฯ นายจุมพล
เตชะไกรศรี

เงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า

- - - - 0.3 - 0.3 วนัที ่28 ม.ิย. 2556 บรษิทัได้
ขายสมาชิกตลอดชีพ คันทรี่  
คลับ หัวหิน ให้คุณจุมพล
เตชะไกรศรี

รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ที่เป็นปกติทางธุรกิจทั่วไป
โดยมีราคาขายเป็นไปตาม
ราคาตลาด
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รายการระหว่างกัน

(4) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ประเภทรายการ
ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 54
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)

การก�าหนดราคาและ 
เงื่อนไข

ความเห็น คณะ
กรรมการตรวจสอบ

พีอาร์อี 
เพซวัน 
เพซทู และ 
เพซทรี 

นายสรพจน์ 
เตชะไกรศรี

เงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

386.3

-

-

-

-

-

386.3

-

-

-

-

-

386.3

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 14 และ 
15 ต่อปี

- มกีารคดิดอกเบีย้จากดอกเบีย้ 
ค้างจ่ายที่เกิน 1 ปี

- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ยอดเงินกู้ยืมที่ลดลงระหว่าง

งวด จ�านวน 906.3 ล้านบาท
นั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค.  
2554 จากการโอนหนี้ของ
นายสรพจน ์  เตชะไกรศรี  
ให้แก่ บริษัทฯ

- ทั้ง นี้มีผลให ้มีการหยุดคิด
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ค้างจ่าย
เกิน 1 ปี นับจากวันดังกล่าว

- ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิเรียกร้องใน
ดอกเบี้ยให้แก่ผู ้รับโอนหลัง
จากพ้นระยะเวลา 60 วันนับ
จากผู้กู้ได้รับแบบ อ. 6 จาก
หน่วยงานราชการ 

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น
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รายการระหว่างกัน

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ประเภทรายการ
ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 54
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)

การก�าหนดราคาและ 
เงื่อนไข

ความเห็น คณะ
กรรมการตรวจสอบ

เพซวัน 
เพซทู และ 
เพซทรี

FPH เงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

76.9

-

-

-

-

-

76.9

-

-

-

-

-

76.9

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร ้อยละ 14  
ต่อปี

- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน

•	 ยอดเงินกู้ยืมที่ลดลงระหว่าง
งวด จ�านวน 157.9 ล้านบาท
นั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 
2554 จากการโอนหนี้ของ 
FPH ให้แก่ บริษัทฯ 

•	 ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิเรียกร้องใน
ดอกเบี้ยให้แก่ผู ้รับโอนหลัง
จากพ้นระยะเวลา 60 วันนับ
จากผู้กู้ได้รับแบบ อ. 6 จาก
หน่วยงานราชการ

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น

วายแอลพี นายสรพจน์ 
เตชะไกรศรี

เงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

54.0

8.1

-

3.7

(54.0)

(11.8)

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ไ ด ้ ช� า ร ะ คื น เ งิ น ต ้ น แ ล ะ

ดอกเบี้ยแล ้วทั้งหมดในปี 
2555

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น

•	 รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 
งวดได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท 
และได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 
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รายการระหว่างกัน

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ประเภทรายการ
ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 54
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)

การก�าหนดราคาและ 
เงื่อนไข

ความเห็น คณะ
กรรมการตรวจสอบ

วายแอลพี นายโชติพล 
เตชะไกรศรี

เงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

84.5

18.9

-

3.6

(84.5)

(22.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ได้ช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ 

แล้วทั้งหมดในปี 2555

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น

•	 รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 
งวดได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท 
และได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

วายแอลพี นายสุเมธ
เตชะไกรศรี

เงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

39.0

13.9

-

1.7

(39.0)

(15.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ได้ช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ 

แล้วทั้งหมดในปี 2555

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น

•	 รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 
งวดได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท 
และได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 
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รายการระหว่างกัน

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ประเภทรายการ
ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 54
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)

การก�าหนดราคาและ 
เงื่อนไข

ความเห็น คณะ
กรรมการตรวจสอบ

วายแอลพี นายวรวรรธน์ 
มาลีนนท์

เงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

30.0

9.6

-

0.9

(30.0)

(10.5)

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ได้ช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ 

แล้วทั้งหมดในปี 2555

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น

•	 รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 
งวดได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท 
และได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

วายแอลพี นายเกรียงไกร 
วิจิตรรัตนกิจ

จ่ายเงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

17.2

5.4

-

0.5

(17.2)

(5.9)

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ได้ช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ 

แล้วทั้งหมดในปี 2555

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น

•	 รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 
งวดได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท 
และได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 
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รายการระหว่างกัน

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ประเภทรายการ
ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 54
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)

การก�าหนดราคาและ 
เงื่อนไข

ความเห็น คณะ
กรรมการตรวจสอบ

วายแอลพี นางพิม 
วรรณประภา

เงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

12.8

3.7

-

0.4

(12.8)

(4.1)

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ได้ช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ 

แล้วทั้งหมดในปี 2555

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น

•	 รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 
งวดได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท 
และได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

วายแอลพี นายสิภูมิ 
นาคฉัตรีย์

เงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

8.6

3.1

-

0.3

(8.6)

(3.4)

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ได้ช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ 

แล้วทั้งหมดในปี 2555

•	 รายการดังกล่าวเป็น 
รายการทีเ่กิดขึน้ในอดตี 
และมีความจ� า เป ็น
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในการด�า เ นินธุรกิจ 
ขณะนั้น

•	 รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 
งวดได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท 
และได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ประเภทรายการ
ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 54
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ

31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)

การก�าหนดราคาและ 
เงื่อนไข

ความเห็น คณะ
กรรมการตรวจสอบ

วายแอลพี นายจุมพล เต
ชะไกรศรี

เงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

10.0

0.0

10.0

1.0

(20.0)

(1.0)

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
- มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม
- ไม่มีหลักประกัน
- ได้ช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ 

แล้วทั้งหมดในปี 2555

•	 รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 
งวดได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท 
และได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

บริษัทฯ นายสรพจน์ 
เตชะไกรศรี

เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
 

-

-

505.8

26.4

-

-

505.8

26.4

27

18.1

532.8

44.5

-

-

•	 เงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.075 
– 7.275

- มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อบริษัทฯ
ได้รับเงินจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญแก่ประชาชน

- ไม่มีหลักประกัน
- เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 

บริษัทฯ ได้รับเงินจากการ
เสนอขายหุ ้นสามัญ จึงได้
ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
แล ้ วทั้ งหมดเมื่ อวั นที่  7 
สิงหาคม 2556

•	 ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว 
เป็นรายการที่เกิดขึ้น
ในอดีต และมีความ
จ�าเป็นเพื่อเสริมสภาพ
คล ่องในการด�าเนิน
ธุรกิจ
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(5) รายการคำ้าประกันเงินกู้สถาบันการเงิน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค�้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ค�้าประกัน
ผู้ได้รับ

วงเงินสิน
เชื่อ

ธนาคารที่ให้สินเชื่อ
วงเงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

วงเงินที่ใช้ไป
(ล้านบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ค�้าประกัน ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี  
และนายสุเมธ เตชะไกรศรี

บริษัทฯ ธนาคารนครหลวงไทย 
จ�ากดั (มหาชน) (ภายหลงั 
มีการควบรวมกิจการกับ
ธนาคารธนชาต จ�ากัด 
(มหาชน) และเปลี่ยน
ชื่อเป็นธนาคาร ธนชาต 
จ�ากัด (มหาชน))

80.0 - •	 ในวันที่	 28	 ธ.ค.	 2549	 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาวงเงิน
สินเชื่อ ในวันที่ 10 ก.ค. 2550 บริษัทฯ ได้เข้าท�าบันทึก
ข้อตกลงแก้ไข/เพิ่มเติมสัญญาวงเงินสินเชื่อครั้งที่ 1 และ 
ในวันที่ 3 ก.ย. 2553 ได้เข้าท�าบันทึกข้อตกลงแก้ไข/เพิ่ม
เติมสัญญาวงเงินสินเชื่อครั้งที่ 2 กับธนาคาร ธนชาต จ�ากัด 
(มหาชน) (เดิมคือนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน))เพื่อกู้ยืม
เงินกู้เบิกเกินบัญชีจ�านวน 20.0 ล้านบาท และเงินกู้ระยะ
สั้นตามสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 60.0 ล้านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  
ซึ่งค�้าประกันโดยจดทะเบียนจ�านองห้องชุดในโครงการ
ไฟคัส เลน จ�านวน 23 ห้อง เนื้อที่รวม 1,277.3 ตารางเมตร  
โดยมีผู ้ถือหุ ้นและกรรมการประกอบด้วยนายสุเมธ  
เตชะไกรศรี และ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ค�้าประกันส่วนตัว

•	 บริษัทได้มีช�าระคืนสินเชื่อคงเหลือและปลอดจ�านองห้องชุด	
20/3 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2556

•	 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต	 
และเห็นว ่าเป ็นรายการที่มีความจ�าเป ็น
และเป ็นประ โยชน ์ต ่อการด� า เ นิน ธุร กิจ 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม 
ในการค�้าประกันดังกล่าว
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การวิเคระห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ

ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อาทิ การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมา รวมทั้งการซื้อหุ้นคืนและรับโอนหนี้ของบริษัทย่อยท�าให้สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมี 
นัยส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการใหญ่ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการมหานคร และ โครงการมหาสมุทร 
หัวหิน และคาดว่าจะเปิดตัวโครงการห้องชุดพักอาศัยระดับลักชัวรี่ใหม่อีก 1 โครงการ ในปี 2557 นี้

ผลการด�าเนินงานของปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์จาก
โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และโครงการไฟคัส เลน รวม จ�านวน 287.4 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจ�านวน 57.7 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ทั้งหมด 
345.1 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 841.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 243.7 ของรายได้รวม ซึ่งขาดทุนสุทธิจ�านวน 841.0 ล้านบาท 
ดังกล่าวเป็นการแบ่งปันผลขาดทุนสุทธิส�าหรับส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�านวน 795.4 ล้านบาท และขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
จ�านวน 45.6 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนส�าหรับส่วนต่�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ภายหลังจากการซื้อหุ้นและรับโอนหนี้ของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (บริษัทย่อยในปัจจุบัน) เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% 
เป็นประมาณ 68% ท�าให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ขาดทุนจากการกลับรายการส่วนต่�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - สุทธิ จ�านวน 
584.1 ล้านบาท อย่างไรก็ตามรายการส่วนต่�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ เดิมเคยบันทึกไว้ในส่วนของเจ้าของตั้งแต่ปี 2554 ครั้งนี้เป็นเพียงการรับรู้
รายการดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเท่านั้น ดังนั้นรายการพิเศษดังกล่าวจึงมิใช่ขาดทุนจากการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมิได้ท�าให้
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงแต่ประการใด

ในปี 2555 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์จากโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และโครงการไฟคัส เลน 
รวมเป็นจ�านวน 938.9 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจ�านวน 150.0 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ทั้งหมด 1,088.9 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ 41.6 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 3.8 ของรายได้รวม

รายละเอียดและความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการอาคารพักอาศัยต่างๆ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

โครงการ ด�าเนินการ
โดย

 มูลค่า
โครงการโดย

ประมาณ 

จ�านวนห้อง
ทั้งหมด

มูลค่าโครงการที่รับรู้รายได้แล้ว ร้อยละความ
คืบหน้าใน

การก่อสร้าง

ปีที่เริ่ม/ 
คาดว่าจะเริ่ม
รับรู้รายได้

จ�านวนห้อง ล้านบาท ร้อยละ

โครงการไฟคัส เลน บริษัทฯ 910.0 70 67 832.9 91.5 100 2549

โครงการศาลาแดง            
เรสซิเดนเซส 

วายแอลพี 2,338.0 132 127 2,200.8 94.1 100 2554

โครงการเดอะ ริซท์-
คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส 
บางกอก

เพซทู 12,000.0 200 - - - 19.37 2558
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สรุปผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน  งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134.6 3.4 1,039.3 12.1

ลูกหนี้การค้า 0.3 0.0 13.3 0.2

สินค้าคงเหลือ 307.2 7.7 144.3 1.7

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย - - 278.5 3.2

ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 1.5 0.0 3.3 0.0

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 8.3 0.2 38.7 0.5

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13.8 0.3 19.8 0.2

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 465.8 11.7 1,537.3 17.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 61.1 1.5 - -

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย 138.6 3.5 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย 832.1 21.0 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน 52.1 1.3 - -

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย 6.3 0.2 - -

ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้รอการตัดบัญชี 19.2 0.5 - -

สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ 1,052.6 26.5 2,083.8 24.3

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดิน 51.4 1.3 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าการก่อสร้าง 128.3 3.2 231.9 2.7

งานระหว่างก่อสร้าง 928.6 23.4 3,093.4 36.1

ที่ดิน - - 579.6 6.8

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่า - สุทธิ 26.2 0.7 - -

ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์ - สุทธิ 101.7 2.6 144.0 1.7

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ - - 141.8 1.7

ค่าความนิยม - - 501.8 5.9

สินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 106.6 2.7 259.6 3.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.3 0.0 3.3 0.0

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,506.0 88.3 7,039.3 82.1

รวมสินทรัพย์ 3,971.8 100.0 8,576.6 100.0
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งบแสดงฐานะการเงิน  งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14.9 0.4 244.9 2.9

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - 323.5 3.8

เจ้าหนี้การค้า 89.7 2.3 201.7 2.4

เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.4 0.0 0.6 0.0

เจ้าหนี้อื่น 4.7 0.1 2.6 0.0

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 34.4 0.9 - -

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1.1 0.0 1.8 0.0

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 67.9 1.7 58.8 0.7

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย 532.2 13.4 - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 39.9 1.0 3.3 0.0

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 8.7 0.2 20.7 0.2

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19.2 0.5 12.0 0.1

ค่าก่อสร้างค้างจ่าย 47.1 1.2 29.4 0.3

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.9 0.1 12.8 0.1

รวมหนี้สินหมุนเวียน 864.2 21.8 912.1 10.6

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 368.3 9.3 1,471.3 17.2

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา - - 19.2 0.2

ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 9.5 0.2 9.6 0.1

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,488.6 37.5 2,320.8 27.1

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 340.9 8.6 1,685.5 19.7

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.1 0.1 7.6 0.1

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 1.9 0.0 2.6 0.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,214.4 55.8 5,516.7 64.3

รวมหนี้สิน 3,078.5 77.5 6,428.8 75.0
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งบแสดงฐานะการเงิน  งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 1,454.3 36.6 2,054.3 24.0

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 1,431.1 16.7

ส่วนต่�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (753.8) (19.0) (61.4) (0.7)

ก�าไรสะสม - จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย - - - -

ก�าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 7.0 0.2 15.6 0.2

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 185.8 4.7 (689.5) (8.0)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 893.2 22.5 2,750.1 32.1

รวมส่วนของเจ้าของ - - (602.3) (7.0)

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,971.8 100.0 8,576.6 100.0



122

รายงานประจำาปี 2556

การวิเคระห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์ 938.9 86.2 287.4 83.3

ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์ (656.1) (60.2) (188.1) (54.5)

ก�าไรขั้นต้น 282.9 26.0 99.3 28.8

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1.9 0.2 3.9 1.1

ดอกเบี้ยรับ 104.4 9.6 32.3 9.3

รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร 30.0 2.8 15.0 4.3

รายได้อื่น 13.2 1.2 6.6 1.9

ค่าใช้จ่ายในการขาย (65.7) (6.0) (186.6) (54.1)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (121.9) (11.2) (119.0) (34.5)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (25.6) (2.3) (28.2) (8.2)

ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 0.5 0.0 (0.9) (0.3)

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 219.6 20.2 (177.7) (51.5)

ต้นทุนทางการเงิน (119.2) (10.9) (97.6) (28.3)

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 100.4 9.2 (275.3) (79.8)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (58.9) (5.4) 18.3 5.3

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวด 41.6 3.8 (257.0) (74.5)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

กลับรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน (0.0) (0.0) - -

ขาดทนุจากการกลบัรายการสว่นต่�ากวา่ทนุจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั - สทุธิ - - (584.1) (169.2)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด 41.6 3.8 (841.0) (243.7)

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวด

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.6 3.8 (795.4) (230.5)

ส่วนต่�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - - (45.7) (13.2)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวด 41.6 3.8 (841.0) (243.7)

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.6 3.8 (795.4) (230.5)

ส่วนต่�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - - (45.7) (13.2)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด 41.6 3.8 (841.0) (243.7)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.029 - (0.387) -

จ�านวนหุ้นทั้งหมด ณ สิ้นงวด (ล้านหุ้น) 1,454.3 - 2,054.3 -
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งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (392.0) 401.3 477.3 (369.1)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (0.9) (695.4) (472.8) (723.2)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 394.1 522.1 (148.4) 1,993.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 1.2 228.1 (144.0) 901.0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 49.3 50.5 278.6 134.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 50.5 278.6 134.6 1,035.6 

รายได้

รายได้หลัก

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนา และจะสามารถรับรู้รายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็จ
ตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนความเสี่ยงของหน่วยในอาคารชุดให้แก่ผู้ซื้อแล้ว 

ในปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อพักอาศัยให้กับลูกค้าโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส จ�านวน 
9 ยูนิต รวมมูลค่าห้องชุดและเฟอร์นิเจอร์จ�านวน 245.1 ล้านบาท รวมมูลค่าของห้องชุดของโครงการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าแล้วทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ 94.1 ของมูลค่าโครงการ และมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อพักอาศัยให้ลูกค้าโครงการไฟคัส เลน อีกจ�านวน 1 ยูนิต รวมมูลค่า 
ห้องชุดและเฟอร์นิเจอร์จ�านวน 42.9 ล้านบาท รวมมูลค่าของห้องชุดของโครงการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าแล้วทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 91.5 
ของมูลค่าโครงการ

ส่วนห้องชุดพักอาศัยโครงการ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหานคร มีจ�านวนห้องชุดเพื่อพักอาศัยที่
ลูกค้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิการเช่าแล้ว จ�านวน 112 ยูนิต รวมพื้นที่ประมาณ 21,999.86 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 45.9 ของพื้นที่โครงการ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานของปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายห้องชุดพักอาศัย จ�านวน 938.9 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ในปี 2556 
เป็นจ�านวน 287.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69.4 เนื่องจากในปี 2555 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส เป็นจ�านวน
มาก ในขณะที่ปี 2556 นี้ บริษัทฯ มีจ�านวนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์คงเหลือน้อยลงตามสัดส่วนที่ลดลงของปริมาณลูกค้าที่ได้
ท�าสัญญาแล้ว และบริษัทฯ ก�าลังอยู่ในช่วงการด�าเนินการพัฒนาโครงการใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการมหานคร และ โครงการมหาสมุทร หัวหิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้จากการขายของโครงการมหาสมุทร หัวหิน และโครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เมื่องาน
ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมโอนประมาณปี 2558 เป็นต้นไป

รายได้อื่น

บรษิทัฯ มรีายไดอ้ืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกนั เชน่ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่หอ้งชดุเพือ่พกัอาศยัพรอ้มเฟอรน์เิจอรต์กแตง่และอปุกรณ ์รวมทัง้รายไดจ้ากดอกเบีย้รบั 
ค่าบริหารงาน ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการค่าเช่าอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่จากบริษัทย่อย รวมจ�านวน 3.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 105.3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2555 จ�านวน 1.9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยได้ส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับผู้เช่าพื้นที่ในส่วนอาคาร รีเทล คิวบ์ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการมหานครเรียบร้อยแล้ว และผู้เช่าได้เข้ามาด�าเนินการตกแต่งร้านค้าเพื่อเปิดให้บริการในปี 2557
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ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกำาไร

ต้นทุนขาย

บริษัทฯ มีต้นทุนขายของห้องชุดพักอาศัยโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส จ�านวน 162.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของรายได้จากการ
ขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์ ในปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งต้นทุนขายในปี 2556 นี้ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมี
ต้นทุนขายของห้องชุดพักอาศัยโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส จ�านวน 641.5 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของรายได้จากการขายหน่วย
ในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์

และมีต้นทุนขายของห้องชุดพักอาศัยโครงการไฟคัส เลน จ�านวน 25.2 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุด
พักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์ ในปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งต้นทุนขายในปี 2556 นี้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2555 ซึ่งมีต้นทุนขายของ 
ห้องชุดพักอาศัยโครงการไฟคัส เลน จ�านวน 14.5 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 59.2 ของรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและ
เฟอร์นิเจอร์

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 และ 2556 จ�านวน 213.2 ล้านบาท และ 333.7 ล้านบาท ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน
ปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 56.5 สาเหตุหลักมาจากแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นยอดขายและค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับ
โครงการมหานคร ซึ่งมีห้องชุดพักอาศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ โครงการ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ท�าให้ยอดรวมของมูลค่าที่ 
ท�าสัญญาแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 2,424.8 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่อีกแห่ง คือ โครงการมหาสมุทร หัวหิน เมื่อ
กลางปี 2556 ที่ผ่านมา 

โดยในป ี2555 มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ�านวน 213.2 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้า่ยหลกัประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยทางดา้นการตลาดและการขายจ�านวน 
65.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนผู้บริหารจ�านวน 25.6 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีโอนห้องชุดของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส 
และโครงการไฟคัส เลน รวมจ�านวน 40.7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหารอื่นๆ จ�านวน 81.2 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประจ�าปี 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 333.7 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 
ทางด้านการตลาดและการขายจ�านวน 186.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนผู้บริหารจ�านวน 28.2 ล้านบาท และภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีโอน
ห้องชุดของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส จ�านวน 10.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหารอื่นๆ จ�านวน 108.9 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินในปี 2555 และ 2556 จ�านวน 119.2 ล้านบาท และ 97.6 ล้านบาท ตามล�าดับ ต้นทุนทางการเงินในปี 2556 
ที่ลดลงจ�านวน 21.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการลดจ�านวนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส�าหรับ
การพัฒนาโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และยังได้รับเงินจากการระดมทุนในการน�าบริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อน�าไปซื้อเงินลงทุนซึ่งประกอบด้วยหุ้นและหนี้เงินกู้ยืมของโครงการมหานครจากบริษัท ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี และ บริษัท ไอดีเจ 
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 119.2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของโครงการมหานคร ร้อยละ 62.0 
เป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ร้อยละ 25.8 และเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ร้อยละ 12.1 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 97.6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของโครงการมหานคร ร้อยละ 49.5 
เป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ร้อยละ 43.3 และเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ร้อยละ 7.2 

กำาไรขั้นต้น และกำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 282.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 30.1 จากการรับรู้รายได้จากการขายของโครงการศาลาแดง 
เรสซิเดนเซส และโครงการไฟคัส เลน บริษัทฯ มีก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จ�านวน 219.6 ล้านบาท และมีผลก�าไรประจ�าปี จ�านวน 
41.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 3.8

ในปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 99.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 34.5 จากการรับรู้รายได้
จากการขายห้องชุดพักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และโครงการไฟคัส เลน บริษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้ จ�านวน 177.7 ล้าน และมีผลขาดทุนประจ�าปีจากการแบ่งปันผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�านวน 795.4 ล้านบาท  
คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 243.7
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ผลจากการซื้อหุ้นคืนและรับโอนหนี้ของบริษัทย่อยท�าให้สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  
จะเห็นได้จากงบแสดงฐานะการเงินว่า สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 8,576.6 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 115.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จ�านวน 3,971.8 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 6,428.8 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จ�านวน 3,078.5 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ก็เพิ่มขึ้น
เป็นจ�านวน 2,750.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 207.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จ�านวน 893.2 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อพัฒนาโครงการมหาสมุทร หัวหิน มูลค่าโครงการประมาณ 3,280 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าในส่วนของ 
คันทรี่ คลับ) โดยรายการของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย จ�านวน 278.5 ล้านบาท ที่ดิน (โครงการ
มหานครและโครงการมหาสมุทร หัวหิน) รวมจ�านวน 579.6 ล้านบาท และส่วนของคันทรี่ คลับ (Fixed asset-sport club) จ�านวน 101.3 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,971.8 ล้านบาท สินทรัพย์หลักประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดินของโครงการมหานคร จ�านวน 
1,052.6 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้างของโครงการมหานครจ�านวน 928.6 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยจ�านวน 832.1 ล้านบาท 
และสินค้าคงเหลือของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส โครงการไฟคัส เลน และที่ดินที่ถือไว้เพื่อขายรวมจ�านวน 307.2 ล้านบาท โดยสินทรัพย์
หลักดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนของสินทรัพย์รวมร้อยละ 78.6

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 8,576.6 ล้านบาท สินทรัพย์หลักประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดินของโครงการมหานคร จ�านวน 
2,083.8 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้างของโครงการมหานครจ�านวน 3,093.4 ล้านบาท โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายของ
โครงการมหาสมุทรจ�านวน 278.5 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส โครงการไฟคัส เลน จ�านวน 144.3 ล้านบาท 
และสินทรัพย์เพื่อให้เช่าจ�านวน 141.8 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนของสินทรัพย์รวมร้อยละ 66.9 

สิทธิการเช่าที่ดินและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดิน

ณ สิ้นปี 2555 และ ณ สิ้นปี 2556 มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินของโครงการมหานครสุทธิจ�านวน 1,052.6 ล้านบาท (ซึ่งเป็นมูลค่าที่แบ่งตามสัดส่วน
การลงทุนของกิจการร่วมลงทุน) และจ�านวน 2,083.8 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ ตามรายงานการประเมินราคาโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระแห่ง
หนึ่งซึ่งประเมินไว้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 สิทธิการเช่าดังกล่าวมีมูลค่าจ�านวน 2,822.0 ล้านบาท (คิดเป็นมูลค่า 1,411.0 ล้านบาท ตามสัดส่วน
การลงทุนของกิจการร่วมลงทุน) ส�าหรับระยะเวลาภายใต้สิทธิการเช่าคงเหลือ 99 ปี 

ในปี 2555 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อย) ได้มีการท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพิ่มเติมส�าหรับการก่อสร้างอาคารจอดรถ โดย 
ณ สิ้นปี 2555 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อย) มีการช�าระค่าใช้จ่ายทุนดังกล่าวไว้แล้วจ�านวน 102.7 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้
ต้นทุนในส่วนนี้จ�านวน 51.4 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 บริษัทย่อยได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว
เป็นต้นทุนค่าที่ดิน

ในปี 2556 ที่ดินส่วนเพิ่มส�าหรับสร้างอาคารจอดรถได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ย่อยแล้ว และบันทึกค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์
ไว้เป็น “ที่ดิน” จ�านวนเงินรวม 308.6 ล้านบาท ไว้ในงบแสดงฐานะการ เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดสิทธิการเช่าที่ดิน และเงินจ่ายล่วงหน้าที่สิทธิการเช่าที่ดิน ณ สิ้นงวดต่างๆ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 2555 2556

สิทธิการเช่าที่ดิน-ราคาทุน 2,207.2 2,207.2 

สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ�าหน่ายสะสม (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย) (69.8) (75.3)

สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ�าหน่ายสะสม (บันทึกเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง) (32.2) (48.1)

สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ 2,105.2 2,083.8 

จ�านวนที่แสดงในงบการเงิน 1,052.6 2,083.8 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ 102.7 -

จ�านวนที่แสดงในงบการเงิน 51.4 -
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โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย และงานระหว่างก่อสร้าง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการพัฒนา 2 โครงการ คือ โครงการมหานคร และ โครงการมหาสมุทร หัวหิน 
และมีอีก 1 โครงการที่ก�าลังเตรียมการพัฒนาเร็วๆ นี้

หลังจากพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้นไปแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการไฟคัส เลน (ก่อสร้างในปี 2547 - 2549) และ โครงการศาลาแดง 
เรสซิเดนเซส (ก่อสร้างในปี 2551 - 2554) บริษัทฯ ได้ท�าการโอนการบันทึกมูลค่าการก่อสร้างดังกล่าวไปเป็นรายการสินค้าคงเหลือปี 2555 และ 
2556 เป็นจ�านวน 307.2 และ 144.3 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ส�าหรับโครงการมหานครได้มีการทยอยการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายทุน โดยปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารส�านักงานขาย ห้องตัวอย่าง และการ
ก่อสร้างงานเสาเข็มของอาคารหลักและอาคารศูนย์การค้าได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการมหานคร ณ สิ้นปีต่างๆ 
สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 2555 2556

งานระหว่างก่อสร้าง – โครงการมหานคร 1,978.2 3,265.2 

หัก รายการระหว่างกัน (60.5) (171.8)

งานระหว่างก่อสร้างหลังหักรายการระหว่างกัน 1,917.1 3,093.4 

จ�านวนที่แสดงในงบการเงิน 928.6 3,093.4 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยจ�านวน 2,944.2 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลของการซื้อหุ้นคืนท�าให้มีการตัด
รายการระหว่างกันทั้งจ�านวนเมื่อแสดงในงบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับส�าหรับโครงการมหานคร สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 2555 2556

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยต้นงวด 1,264.3 1,664.3 

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด 400.0 1,279.9 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสิ้นงวด 1,664.3 2,944.2 

จ�านวนที่แสดงในงบการเงิน 832.1 -

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อยต้นงวด 70.3 277.1 

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด 206.8 439.8 

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อยสิ้นงวด 277.1 717.0 

จ�านวนที่แสดงในงบการเงิน 138.6 -

สินค้าคงเหลือ 

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจ�านวน 307.2 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยที่พร้อมจ�าหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ได้แก่ 
ห้องชุดของโครงการไฟคัส เลน จ�านวน 4 หน่วย และห้องชุดของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส จ�านวน 14 หน่วย รวมจ�านวน 289.0 ล้านบาท 
ที่ดินถือไว้เพื่อขายจ�านวน 14.2 ล้านบาท และเฟอร์นิเจอร์เพื่อขายจ�านวน 4.0 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจ�านวน 144.3 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยที่พร้อมจ�าหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ได้แก่ 
ห้องชุดของโครงการไฟคัส เลน จ�านวน 3 หน่วย พื้นที่รวม 951.69 ตร.ม. มูลค่ารวมจ�านวน 59.1 ล้านบาท และห้องชุดของโครงการศาลาแดง  
เรสซิเดนเซส จ�านวน 5 หน่วย พื้นที่รวม 689.11 ตร.ม. มูลค่ารวมจ�านวน 82.5 ล้านบาท 
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แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 3,078.5 ล้านบาท 6,428.8 ล้านบาท ตามล�าดับ หนี้สินหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืมจาก
ผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจ�านวน 1,488.6 ล้านบาท และ 2,320.8 ล้านบาท ตามล�าดับ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมจากบุคคล
ภายนอกจ�านวน 390.2 ล้านบาท และ 2,253.9 ล้านบาท ตามล�าดับ และเงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจ�ารับจากลูกค้ารวมจ�านวน 436.2 ล้านบาท 
และ 1,530.1 ล้านบาท ตามล�าดับ หนี้สินหลักดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนของหนี้สินรวมร้อยละ 75.2 และร้อยละ 95.0 ตามล�าดับ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจ�านวน 2,320.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.9 สาเหตุหลักเนื่องจากผลของ
การควบรวมงบการเงินหลังการซื้อหุ้นคืน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจ�านวน 2,253.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 477.6 จากงวด
สิ้นปี 2555 จ�านวน 390.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ อยู่ในช่วงระหว่างการด�าเนินการพัฒนาโครงการมหานคร รวมทั้งการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการมหาสมุทร หัวหิน ส่งผลให้มีหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นจ�านวนมากขึ้น ประกอบกับผลของการควบรวมงบการเงิน 
หลังการซื้อหุ้นคืน

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และเงินมัดจำาจากลูกค้า

รายละเอียดเงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจ�าจากลูกค้าแยกรายโครงการ ณ สิ้นงวดต่างๆ มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 2555 2556

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 67.9 58.8 

เงินมัดจ�าจากลูกค้า 368.3 1,471.3 

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ�านวน 58.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 จากปีก่อน จ�านวน 67.9 ล้านบาท สืบเนื่องปี 2555 
มีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และห้องชุดโครงการไฟคัส เลน ให้แก่ผู้ซื้อ เป็นจ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม 
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ�าจากลูกค้าที่ซื้อห้องชุดพักอาศัยโครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก จ�านวน 1,471.3 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 299.5 จากงวดสิ้นปี 2555 จ�านวน 368.3 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าท�าสัญญาเพิ่มมากขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2556 มีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�านวน 2,750.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 207.9 เมื่อเทียบกับปี 2555 จ�านวน 893.2 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท�าการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป 600 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท ท�าให้ส่วนทุนเพิ่มขึ้น 600 ล้านบาท และมีส่วน
เกินมูลค่าหุ้นเกิดขึ้น 1,431.1 ล้านบาท และมีผลทุนสะสมเพิ่มขึ้น 875.3 ล้านบาทจากการขาดทุนจากการกลับรายการส่วนต่�ากว่าทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันสุทธิ 584.1 ล้านบาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นปี 2555 และ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 3.4 เท่า และ 3.0 เท่า ตามล�าดับ โดยหนี้สินของบริษัทฯ ประกอบ
ไปด้วยหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงในการช�าระคืน ได้แก่ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ�านวน 58.8 ล้านบาท เงินมัดจ�าจากลูกค้าจ�านวน 1,471.3 ล้านบาท 
และเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากผู้ถือหุ้นจ�านวน 2,320.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.9 จากหนี้สินทั้งหมด ดังนั้นหาก
พิจารณาเฉพาะหนี้สินจากแหล่งเงินทุกภายนอก อันได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 และ ณ สิ้นปี 2556 
อยู่ที่ 0.4 เท่า และ 1.0 เท่า ตามล�าดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจาก IPO ท�าให้ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จาก 893.2 ล้านบาท เป็น 2,147.7 ล้านบาท ในปี 2556 แต่อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้
ยืมเพื่อลงทุนในโครงการมหานครอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวไม่มีแนวโน้มลดลงในอนาคตอันใกล้เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงของการ
พัฒนาโครงการมหานครและยังคงต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างจ่ายรวมจ�านวนทั้งสิ้น 4,574.7 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีภาระในช่วงการพัฒนา
โครงการมหานครเพียงการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินจ�านวน 2,253.9 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นมี
เงือ่นไขการช�าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้เมือ่บรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดรบัสทุธแิลว้ โดยทัง้นี ้อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะลดลงเมือ่บรษิทัฯ มกีาร
ช�าระคนืเงนิกูย้มืดว้ยกระแสเงนิสดทีไ่ดจ้ากการทยอยโอนกรรมสทิธิใ์นหอ้งชดุของโครงการมหานครเมือ่การกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ในป ี2558 โดยประมาณ



128

รายงานประจำาปี 2556

การวิเคระห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

สภาพคล่อง

ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 477.3 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการศาลาแดง  
เรสซิเดนเซส และไฟคัส เลน ส่งผลให้สินค้าคงเหลือลดลงจ�านวน 616.9 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโครงการมหานครจ�านวน 
136.1 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง/ค่าสิทธิการเช่ารวมจ�านวน 118.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปใน
กิจการลงทุนจ�านวน 472.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มเติมจ�านวน 200.0 ล้านบาท การลงทุนในงานระหว่าง
ก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 142.0 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน/ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน/ค่างานก่อสร้าง รวมจ�านวน 112.8 ล้านบาท บริษัทฯ 
มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 148.4 ล้านบาท สืบเนื่องจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ 
ผู้ถือหุ้นจ�านวน 663.4 ล้านบาท และได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจ�านวน 505.8 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2556 อยู่ที่ 1.7 เท่า จากเดิมในปี 2555 อยู่ที่ 0.5 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มา
จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและเงินที่ได้จากการ IPO ส�าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ท�าให้สินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งใช้ในการค�านวณอัตราส่วน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงาน 369.1 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 417.1 
ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างและโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายจ�านวน 661.9 ล้านบาท และภาษีจ่ายจ�านวน 
53.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจการลงทุนจ�านวน 723.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลกระทบกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นทุน
ของบริษัทย่อยเพิ่มเติม 247.8 ล้านบาท จ่ายค่าซื้อที่ดิน/ค่างานก่อสร้างรวมจ�านวน 984.1 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจากัดในการใช้
ลดลง (เพิ่มขึ้น) 78.6 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2556 

ค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ 
และ บริษัทย่อย เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.4 ล้านบาท 

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจภายใน และภายนอกประเทศ

วิกฤตการณ์การเมืองไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2556 จนถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งธุรกิจ
การท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท�าให้นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติชะลอการตัดสินใจและระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่
อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของโครงการอาคารพักอาศัยและโครงการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูทางการตลาดซึง่ชีใ้หเ้หน็อยา่งชดัเจนวา่แนวโนม้ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยร์ะดบัไฮเอนดย์งัเตบิโตไดด้อียา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากมจี �านวน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์เพียงไม่กี่ราย ในขณะที่แนวโน้มความต้องการของลูกค้าในระดับนี้ยังคงมีอยู่อย่างสม่�าเสมอ และเนื่องจาก 
ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงส่งผลให้ลูกค้าชาวต่างชาติมีความสนใจและมีแรงซื้อมากขึ้น เพราะสามารถซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ 
ในราคาที่ดีขึ้น ทั้งนี้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์มักจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมทั้งปัจจัยภายนอกน้อยกว่า
ธุรกิจภาคอื่นๆ

ความสามารถในการทำากำาไรของโครงการมหานครและโครงการมหาสมุทร

บริษัทฯ วางเป้าหมายในการขายห้องชุดพักอาศัยระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ “โครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก” (The Ritz-Carlton 
Residences Bangkok) ให้ได้ร้อยละ 70 ในปี 2557 และจะเริ่มเปิดตัวโครงการวิลล่าตากอากาศระดับลักชัวรี่ “โครงการมหาสมุทร หัวหิน”  
ในปีเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มมีความคืบหน้าในการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการมากขึ้นตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ภาย
หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าโครงการมหานครจะยังประสบผลการด�าเนินงานขาดทุน 
ไม่สามารถท�าก�าไรได้ในช่วงปี 2556 – 2557 และอาจจะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาดังกล่าวได้
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คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน คือ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประเสริฐ 
ภัทรดิลก และนางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม จ�านวน 7 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องส�าคัญๆ พร้อมความเห็นสรุปได้ดังนี้

•	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงิน 
รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป

•	 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ โดยสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านของความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

•	 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	รวมถึงกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับฝ่ายกฎหมาย หน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แล้ว ไม่พบประเด็นใดที่เป็นสาระส�าคัญที่แสดงว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

•	 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่าเป็นรายการจริงทางการ
ค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างเพียงพอเหมาะสม เป็น
ไปตามข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

•	 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี ของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด มีความ
เป็นอิสระและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสมตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี
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นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความส�าคัญในการบริหารงานตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย

สรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการด�าเนินงานภาย
ใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้
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เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และ
ของเฉพาะบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับป ี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามมูลฐานที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2
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วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

ข้าพเจ้าขอให้สังเกต

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยส�าหรับปีส้ินสุด 
วันเดียวกันที่ได้จัดท�าข้ึนตามการประมาณและข้อสมมติฐานใหม่ที่ผู้บริหารใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนสิทธิการเช่าที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้างและ 
ค่าใช้จ่ายร่วมของโครงการของบริษัทย่อยโดยใช้สัดส่วนใหม่ ซ่ึงผู้บริหารได้พิจารณาสัดส่วนใหม่ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณของพื้นที่ก่อสร้าง
ของแต่ละโครงการของบริษัทย่อย ซ่ึงการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 และโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 และ 17 บริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ในการนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปรียบเทียบดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงย้อนหลังดังกล่าวแล้วและเห็นว่ามีความเหมาะสม
และได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่เน้นดังกล่าวข้างต้น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4411
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557
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งบการเงิน

สินทรัพย์

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่” 31 ธนัวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 20, 21 1,039,284,307 134,646,682 278,604,246 4,440,603 254,546 1,364,843 

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 6 13,345,794 328,434 - - 328,434 - 

ลูกหนี้ที่ยังไม่เรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 2,614,283 - - - - - 

สินค้าคงเหลือ 4, 7, 13, 18, 20, 21, 23 144,319,699 307,234,019 945,930,440 59,134,536 59,134,536 73,676,799 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย 4, 9, 10, 18, 21 278,483,378 - - 278,483,378 - - 

ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 705,917 1,480,000 425,120 60,872,939 2,254,084 301,123 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 38,730,635 8,281,928 17,948,152 - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19,788,925 13,825,594 7,812,993 13,967,589 10,494,575 5,554,362 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,537,272,938 465,796,657 1,250,720,951 416,899,045 72,466,175 80,897,127 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงิน

สินทรัพย์ (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่” 31 ธันวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม - - 15,034,898 - - - 

เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย - ราคาทุน 4, 8, 21, 25 - - - 265,872,106 180,000,000 180,000,000 

เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 20, 21, 33 - 61,102,395 30,607,277 - - - 

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย 4 - 138,565,048 35,131,374 440,661,747 277,130,097 70,262,750 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4, 21, 25 - 832,132,834 632,132,834 2,944,200,344 1,664,265,667 1,264,265,667 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน 9, 10 - 52,140,274 - - 52,140,274 - 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย 9, 10 - 6,259,667 - - 6,259,667 - 

ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้รอการตัดบัญชี - 19,151,474 - - - - 

สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ 2, 3, 4, 11, 12, 21, 34 2,083,802,694 1,052,621,717 1,063,342,086 - - - 

ที่ดิน 10, 11, 18, 21 579,562,481 - - 271,023,701 - - 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดิน 11 - 51,370,822 - - - - 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 231,930,573 128,251,934 6,288,515 - - - 

งานระหว่างก่อสร้าง 2, 4, 11, 12, 15, 21, 33 3,093,361,074 928,591,464 560,346,256 101,264,068 - - 

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่า - สุทธิ 4, 7, 13, 18, 21 - 26,183,020 28,223,693 - 26,183,020 28,223,693 

ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่าง 
และอุปกรณ์ - สุทธิ 2, 4, 14, 21 144,026,598 101,648,066 103,580,626 17,256,291 12,619,096 14,567,889 

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ 12, 15, 21 141,823,512 - - - - - 

ค่าความนิยม - สุทธิ 8, 16 501,823,469 - - - - - 

สินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี 3, 17 259,630,471 106,624,577 93,212,499 7,019,305 4,587,254 6,475,816 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,333,461 1,323,753 1,433,681 2,772,661 898,664 894,291 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,039,294,333 3,505,967,045 2,569,333,739 4,050,070,223 2,224,083,739 1,564,690,106 

รวมสินทรัพย์ 8,576,567,271 3,971,763,702 3,820,054,690 4,466,969,268 2,296,549,914 1,645,587,233 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่” 31 ธนัวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7, 10, 13, 18, 21 244,855,146 14,918,244 18,527,371 244,855,146 14,918,244 18,527,371 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 19 323,496,551 - - 139,109,925 - - 

เจ้าหนี้การค้า 201,707,659 89,709,721 68,264,813 11,743,957 - - 

เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 586,701 440,455 284,825 15,046 117,042 - 

เจ้าหนี้อื่น 2,635,691 4,697,103 2,286,227 - - - 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระใน
หนึ่งปี

4, 5, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 21, 34 - 34,375,000 280,166,610 - 16,375,000 14,750,000 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,836,242 1,123,127 296,345 1,313,899 319,319 296,345 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 4, 7, 20 58,799,531 67,908,023 204,329,364 26,346,122 17,268,552 30,902,299 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย 4 - 532,180,047 - - 532,180,047 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4 - - - 204,341,598 - - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,331,405 39,898,013 27,375,090 962,981 26,962,740 17,757,498 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 22 20,712,846 7,037,471 17,340,403 13,137 13,137 10,314 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 11,981,114 19,195,497 6,778,902 8,096,517 17,272,115 4,719,563 

ค่าก่อสร้างค้างจ่าย 29,404,341 47,075,763 63,588,115 - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,771,618 3,913,657 14,830,739 8,551,632 2,037,237 1,522,744 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 912,118,845 862,472,121 704,068,804 645,349,960 627,463,433 88,486,134 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่” 31 ธันวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 20, 33 1,471,326,895 368,285,350 184,309,423 - - -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 22 19,219,879 1,679,468 - - - -

ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 7, 23 9,649,539 9,525,035 9,400,531 9,649,539 9,525,035 9,400,531

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย 4, 16 2,320,841,287 1,488,647,567 1,683,066,549 - - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 

14, 21, 34 1,685,517,826 340,935,051 384,250,000 - 8,935,051 34,250,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 7,576,716 5,098,114 2,024,155 4,012,243 1,329,475 2,024,155

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 24 2,576,385 1,900,848 1,277,676 2,576,385 1,900,848 1,277,676

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,516,708,527 2,216,071,433 2,264,328,334 16,238,167 21,690,409 46,952,362

รวมหนี้สิน 6,428,827,372 3,078,543,554 2,968,397,138 661,588,127 649,153,842 135,438,496

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่” 31 ธันวาคม 2556 “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

- ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 2,054,265,670 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 2,054,265,670 2,054,265,670 2,054,265,670 2,054,265,670 2,054,265,670 2,054,265,670

- ทุนที่ออกและช�าระแล้ว (หุ้นสามัญ 2,054,265,670 หุ้น ในปี 
2556 และ 1,454,265,670 หุ้น ในปี 2555 หุ้นละ 1 บาท) 2,054,265,670 1,454,265,670 1,454,265,670 2,054,265,670 1,454,265,670 1,454,265,670

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 25 1,431,062,052 - - 1,431,062,052 - -

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 2, 16 (61,374,560) (753,779,902) (753,779,902) - - -

ส่วนเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ - - 1,427 - - -

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

- จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 26 15,643,231 6,956,795 - 15,643,231 6,956,795 -

- ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) 3, 17 (689,542,319) 185,777,585 151,170,357 304,410,188 186,173,607 55,883,067

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,750,054,074 893,220,148 851,657,552 3,805,381,141 1,647,396,072 1,510,148,737

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (602,314,175) - - - - -

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 2,147,739,899 893,220,148 851,657,552 3,805,381,141 1,647,396,072 1,510,148,737

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,576,567,271 3,971,763,702 3,820,054,690 4,466,969,268 2,296,549,914 1,645,587,233

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2555

หมายเหตุ 2556 “ปรับปรุงใหม่” 2556 “ปรับปรุงใหม่”

รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
และเฟอร์นิเจอร์ 287,415,701 938,946,481 42,317,757 24,570,000

ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและ
เฟอร์นิเจอร์ (188,118,934) (656,056,336) (25,204,615) (14,542,263)

ก�าไรขั้นต้น 99,296,767 282,890,145 17,113,142 10,027,737

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 4 3,869,783 1,899,019 - 1,109,269

ดอกเบี้ยรับ 4 32,252,168 104,361,117 164,123,904 206,879,070

เงินปันผลรับ 8 - - 119,999,520 -

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ - สุทธิ (934,695) 467,796 (378,519) -

รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร 4 15,000,000 30,000,000 60,000,000 61,500,000

รายได้อื่น 4 6,550,529 13,226,934 8,816,788 8,824,682

ค่าใช้จ่ายในการขาย 2, 4, 27 (186,611,622) (65,731,867) (85,511,049) (10,329,974)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4, 27 (118,954,621) (121,938,662) (86,601,288) (47,414,180)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4, 28 (28,171,824) (25,567,539) (25,161,934) (22,701,039)

ต้นทุนทางการเงิน 4 (97,561,793) (119,185,174) (42,235,414) (30,802,031)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน (275,265,308) 100,421,769 130,165,150 177,093,534

ขาดทุนจากการกลับรายการส่วนต�่ากว่าทุนจากการ
รวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน - สุทธิ (584,050,448) - - -

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (859,315,756) 100,421,769 130,165,150 177,093,534

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 3, 17 18,271,863 (58,857,746) (3,242,133) (39,846,199)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 3, 17 (841,043,893) 41,564,023 126,923,017 137,247,335

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กลับรายการก�าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
ของเงินลงทุน - (1,427) - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 3, 17 (841,043,893) 41,562,596 126,923,017 137,247,335

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



139

รายงานประจำาปี 2556

งบการเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2555

หมายเหตุ 2556 “ปรับปรุงใหม่” 2556 “ปรับปรุงใหม่”

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (795,373,208) 41,564,023 126,923,017 137,247,335

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2 (45,670,685) - - -

(841,043,893) 41,564,023 126,923,017 137,247,335

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (795,373,208) 41,562,596 126,923,017 137,247,335

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2 (45,670,685) - - -

(841,043,893) 41,562,596 126,923,017 137,247,335

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของ 
บริษัทใหญ่ (บาท) (0.466) 0.029 0.074 0.094

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 25 1,705,772,519 1,454,265,670 1,705,772,519 1,454,265,670

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนต�่ากว่าทุน ส่วนเปลี่ยนแปลง ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

ทุนเรือนหุ้น จากการรวม มูลค่าเงินลงทุนใน จัดสรรเป็น ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้การ หลักทรัพย์เผื่อขาย ส�ารองตาม ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มี ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ช�าระแล้ว มลูค่าหุน้สามญั ควบคมุเดยีวกนั - สุทธิ กฎหมาย (ขาดทนุสะสม) บริษัทใหญ่ อ�านาจควบคุม - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่เคย

รายงาน 1,454,265,670 - (753,779,902) 1,427 - 57,957,858 758,445,053 - 758,445,053

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 3, 17 - - - - - 93,212,499 93,212,499 - 93,212,499

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 1,454,265,670 - (753,779,902) 1,427 - 151,170,357 851,657,552 - 851,657,552

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 26 - - - - 6,956,795 (6,956,795) - - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ 3, 17 - - - (1,427) - 41,564,023 41,562,596 - 41,562,596

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 1,454,265,670 - (753,779,902) - 6,956,795 185,777,585 893,220,148 - 893,220,148

เพิ่มทุนเรือนหุ้น 25 600,000,000 1,431,062,052 - - - - 2,031,062,052 - 2,031,062,052

กลับรายการส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ  

ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 16 - - 692,405,342 - - - 692,405,342 - 692,405,342

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท�า 

งบการเงินรวม - - - - - (71,260,260) (71,260,260) (556,643,490) (627,903,750)

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 26 - - - - 8,686,436 (8,686,436) - - -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 3, 17 - - - - - (795,373,208) (795,373,208) (45,670,685) (841,043,893)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,054,265,670 1,431,062,052 (61,374,560) - 15,643,231 (689,542,319) 2,750,054,074 (602,314,175) 2,147,739,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ทุนเรือนหุ้น ก�าไรสะสม

ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรเป็น

หมายเหตุ ช�าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่เคยรายงาน 1,454,265,670 - - 49,407,251 1,503,672,921

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 3, 17 - - - 6,475,816 6,475,816

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 1,454,265,670 - - 55,883,067 1,510,148,737

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 26 - - 6,956,795 (6,956,795) -

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ 3, 17 - - - 137,247,335 137,247,335

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 1,454,265,670 - 6,956,795 186,173,607 1,647,396,072

เพิ่มทุนเรือนหุ้น 25 600,000,000 1,431,062,052 - - 2,031,062,052

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 26 - - 8,686,436 (8,686,436) -

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 3, 17 - - - 126,923,017 126,923,017

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,054,265,670 1,431,062,052 15,643,231 304,410,188 3,805,381,141

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2555

2556 “ปรับปรุงใหม่” 2556 “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (841,043,893) 41,564,023 126,923,017 137,247,335 

รายการปรับกระทบก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีเป็นเงินสด
สุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)

กิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 338,439 - 338,439 - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 35,225,074 22,467,865 5,307,567 5,176,239 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (383,177) - - - 

ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 39,352 55,931 39,352 - 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - (27,944) - - 

ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 124,504 124,504 124,504 124,504 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 675,537 623,172 675,537 623,172 

ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ท่ียังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ 538,768 (221,003) - - 

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 546,889 427,234 - - 

ปรับปรุงภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน - 675,420 - - 

ขาดทนุจากการกลบัรายการส่วนต�า่กว่าทนุจากการรวมธรุกจิ

ภายใต้การควบคุมเดียวกัน - สุทธิ 584,050,448 - - - 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม 64,760 - - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (18,271,863) 58,857,746 3,242,133 39,846,199 

ดอกเบี้ยรับ (32,252,168) (104,361,117) (164,123,904) (206,879,070)

ดอกเบี้ยจ่าย 97,561,793 119,185,174 42,235,414 30,802,031 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น):

ลูกหน้ีการค้า (13,355,799) (328,434) (10,005) (328,434)

ลูกหน้ีท่ียังไม่เรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (2,614,283) - - - 

สินค้าคงเหลือ 169,002,298 616,926,826 25,204,615 14,542,263 

ลูกหน้ีอื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (14,422,485) (1,054,880) (58,618,855) (1,952,961)

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน (19,294,058) 6,082,933 - - 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย (212,398,274) (6,366,667) (212,398,273) (6,366,667)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดิน - (37,300,354) - - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2555

2556 “ปรับปรุงใหม่” 2556 “ปรับปรุงใหม่”

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง (15,163,808) (81,052,180) - - 

งานระหว่างก่อสร้าง (449,536,691) (136,143,535) - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (4,296,994) (6,332,835) (3,473,014) (4,833,213)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (2,021,168) (24,373) (1,977,168) (4,373)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):

เจ้าหน้ีการค้าและค่าก่อสร้างค้างจ่าย 6,703,789 299,861 7,559,542 - 

เจ้าหน้ีอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (211,011) 155,630 (101,996) 117,042 

เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 417,138,540 47,554,586 9,077,570 (13,633,747)

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 23,398,468 (8,623,464) - 2,823 

เจ้าหน้ีอื่น (24,859,988) 2,140,876 - - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (9,167,883) 12,416,595 (9,175,598) 12,552,552 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 7,939,739 (10,721,168) 6,514,395 514,493 

จ่ายภาษีเงินได้ (53,130,680) (59,746,901) (31,673,945) (28,752,395)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (369,075,825) 477,253,521 (254,310,673) (21,202,207)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2555

2556 “ปรับปรุงใหม่” 2556 “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (85,780,206) - (85,872,106) - 

ผลกระทบกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัท
ย่อยเพิ่มเติม 247,760,769 - - - 

เงินฝากออมทรัพย์ท่ีมีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) 78,602,395 (30,495,118) - - 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง - 15,061,415 - - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (88,617,500) (200,000,000) (1,451,434,676) (400,000,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง 85,750,000 - 171,500,000 - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 383,178 - - - 

ซื้ออาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์ (7,431,583) (3,448,079) (4,345,285) (1,186,773)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดิน - (14,070,468) - - 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 50,167,654 (46,581,798) - - 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าท่ีดิน - (52,140,274) - (52,140,274)

ซื้อที่ดิน (391,422,269) - (271,023,701) - 

งานระหว่างก่อสร้างเพ่ิมขึ้น (610,146,382) (142,042,410) (96,987,543) - 

รับดอกเบี้ย 1,204,144 927,443 592,255 11,723 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (719,529,800) (472,789,289) (1,737,571,056) (453,315,324)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงิน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2555

2556 “ปรับปรุงใหม่” 2556 “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 231,432,669 (3,609,127) 231,432,668 (3,609,127)

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 325,000,000 - 140,000,000 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (505,750,000) 505,750,000 (505,750,000) 505,750,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - 205,000,000 - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น 248,617,500 10,000,000 - - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,228,331,175 - - - 

จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น (686,950,240) (266,000,000) - - 

จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (375,310,051) (289,106,559) (25,310,051) (23,689,949)

จ่ายช�าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,365,537) (749,259) (879,906) (671,706)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 2,100,000,000 - 2,100,000,000 - 

จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน (68,937,948) - (68,937,948) - 

จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้รอการตัดบัญชี (29,584,444) - (2,564,171) - 

จ่ายดอกเบี้ย (472,239,874) (104,706,851) (76,922,806) (4,371,984)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,993,243,250 (148,421,796) 1,996,067,786 473,407,234 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 904,637,625 (143,957,564) 4,186,057 (1,110,297)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 134,646,682 278,604,246 254,546 1,364,843 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 1,039,284,307 134,646,682 4,440,603 254,546 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

ก) ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย และงาน
ระหว่างก่อสร้าง 29,201,122 62,725,881 6,708,868 - 

ข) เจ้าหน้ีค่าก่อสร้าง 61,455,271 135,926,671 4,184,415 - 

ค) ตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุน
งานระหว่างก่อสร้าง 11,949,491 6,589,305 - - 

ง) โอนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่าไป
เป็นสินค้าคงเหลือ 25,204,615 - 25,204,615 - 

จ) โอนงานระหว่างก่อสร้างไปเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่า 142,391,825 - - - 

ฉ) ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้รอการตัดบัญชีที่บันทึก
เป็นต้นทุนโครงการ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อ
ขายและงานระหว่างก่อสร้าง 24,584,372 - 1,068,405 - 

ช) สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นโดย

- สัญญาเช่าการเงิน 4,557,254 4,650,000 4,557,254 - 

- จ่ายช�าระเงินสด 7,431,583 3,448,079 4,345,285 1,186,773 

11,988,837 8,098,079 8,902,539 1,186,773 

ซ) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทซ้ือเงินลงทุนในหุ้นทุนของกลุ่มบริษัทเพซเพิ่มเติมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากร้อยละ 50 
เป็นประมาณร้อยละ 67.68 ดังนั้น บริษัท ได้เปลี่ยนวิธีการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเพซจากวิธีรวมตามสัดส่วนไปเป็นวิธีรวมเต็ม
รูปแบบ รายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัทเพซส�าหรับสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเติม ณ วันที่ซื้อสรุปได้ดังนี้

พันบาท 

ลูกหน้ีอื่นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 283 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 11,155 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,213 

เงินฝากออมทรัพย์ท่ีมีข้อจ�ากัดในการใช้ 17,500 

สิทธิการเช่าท่ีดิน - สุทธิ 1,047,262 

ที่ดิน 154,269 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 138,682 

งานระหว่างก่อสร้าง 1,251,329 

อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์ - สุทธิ 59,833 

สินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี 118,170 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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พันบาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 132 

เจ้าหน้ีการค้า (179,056)

เจ้าหน้ีอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (15,837)

เจ้าหน้ีอื่น (22,799)

เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจ�ารับจากลูกค้า (676,795)

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา (7,817)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (1,953)

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1,710)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย (2,527,177)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (479,842)

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม ณ วันที่ซ้ือ 556,644 

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ก่อนการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 16) (108,355)

ค่าความนิยม (หมายเหตุ 16) 501,888 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ (161,981)

ผลกระทบในกระแสเงินสดจากการลงทุนในบริษัทย่อย 247,761 

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย 85,780 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556



148

รายงานประจำาปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ทั่วไป

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 และได้ แปลงสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในงบการเงินน้ี กลุ่มบริษัทเพซ (บริษัทย่อยซ่ึงเดิมเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน) หมายถึง บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด และบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คือกลุ่มเตชะไกรศรี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 56.0 และร้อยละ 77.96 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ตามล�าดับ

ที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการและหลักการจัดทำางบการเงินรวม

ก) บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น”) ได้จัดท�าบัญชีโดยบันทึกบัญชีเป็นเงินบาทและเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวัตถุประสงค์ที่จัดท�าขึ้นเพื่อ
แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ได้เปิดเผยไว้ใน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจาก งบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้ ซ่ึงได้น�าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น

ข) การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น บันทึกบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

การควบคุม หมายถึงอ�านาจในการก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ
น้ัน ในการพิจารณาอ�านาจในการควบคุม กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ต้องน�าสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการ
พิจารณา วันท่ีซ้ือกิจการคือวันที่อ�านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�าหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�านาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�านวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในผู้ถูกซ้ือ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ 

กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น วัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่
ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอ�านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในนโยบาย
ทางการเงินและการด�าเนินงาน เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย ในการพิจารณาเร่ืองการควบคุมได้พิจารณาถึงสิทธิในการ
ออกเสียงที่จะได้มาในปัจจุบัน ไม่ว่าพึงได้จากการใช้สิทธิหรือจากการแปลงสภาพตราสาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิน
รวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
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กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นกิจการที่บริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ งบการเงินรวมนี้ได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนที่เป็นของบริษัทมารวมกับรายการชนิดเดียวกันตามเกณฑ์แต่ละบรรทัด
นับแต่วันที่มีการร่วมควบคุมจนถึงวันที่การร่วมควบคุมสิ้นสุดลง

เมื่อมีการสูญเสียอ�านาจควบคุมกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอ�านาจควบคุมใน
บริษัทย่อยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอ�านาจควบคุม 
และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยู่กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่ 

ค) งบการเงินส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้จัดท�าขึ้นจากรายการบัญชีและเอกสารประกอบต่างๆ ที่เป็นไปตามสัญญา Consortium 
ระหว่างบริษัทย่อยและสัญญาร่วมทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยได้ปันส่วนสิทธิการเช่าที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายร่วมของ
โครงการมหานครในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาสัดส่วนดังกล่าวจาก
การวิจัยทางการตลาดในช่วงเริ่มแรกและเป็นไปตามความเห็นชอบของเจ้าของที่ดินซึ่งสอดคล้องกับอรรถประโยชน์ของการใช้ที่ดินในแนวราบ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและได้มอบหมายให้ผู้ออกแบบศึกษาโครงการมหานคร โดยได้ข้อสรุปว่า ค่าออกแบบในช่วงเริ่มแรก การ
ออกแบบโรงแรม มีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนของ ห้องพักอาศัย ร้านอาหาร ห้องประชุม ห้องจัดเล้ียง รวมถึงส่วนงานบริการ
ต่างๆ เน่ืองจากต้องท�าตามความต้องการและมาตรฐานของ Hotel Operator (Marriott International Group) ดังนั้นจึงท�าให้ปริมาณ
งานและต้นทุนที่เกี่ยวข้องต้องใช้สัดส่วนที่ค่อนข้างมากและใกล้เคียงกับที่พักอาศัยซึ่งมีแบบแผนที่ค่อนข้างแน่นอน ส่วนศูนย์การค้านั้นจะมี
ความซับซ้อนในการออกแบบไม่มากนัก ซ่ึงผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การจัดสรรดังกล่าวเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการจัดท�า
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ผู้บริหารเห็นว่างบการเงินของบริษัทย่อยควรจัดท�าขึ้นตามการประมาณและ
ข้อสมมติฐานใหม่ที่ผู้บริหารใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนสิทธิการเช่าที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายร่วมของโครงการของบริษัทย่อยโดย
ใช้สัดส่วนใหม่ ซ่ึงผู้บริหารได้พิจารณาสัดส่วนใหม่ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณของพื้นที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการของบริษัทย่อย ซึ่งการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
และโดยท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัดส่วนเดิม (ร้อยละ) สัดส่วนใหม่ (ร้อยละ)

บริษัทย่อย สิทธิการเช่าที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนค่าก่อสร้าง

(เดิมเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน) และค่าใช้จ่ายร่วม สิทธิการเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายร่วม

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 40.00 25.68 25.80

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 40.00 60.02 60.88

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 20.00 14.30 13.32

รวม 100.00 100.00 100.00

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นใช้เพื่อจัดท�าข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยเพื่อรวมไว้ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน ส�าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เท่านั้น โดยไม่ได้ปรับปรุงผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง
ต่อบริษัทย่อยตามสัดส่วนใหม่ดังกล่าว 

ง) งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ดังนี้

วิธีการจัดท�า

ลักษณะธุรกิจ การถือหุ้น งบการเงินรวม สัดส่วน (ร้อยละ)

บริษัทย่อย

บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทางตรง เต็มรูปแบบ 100

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน

กลุ่มบริษัทเพซ:

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด การลงทุนในหุ้นทุน ทางตรง ตามสัดส่วน 50

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด โรงแรม ทางตรงและทางอ้อม ตามสัดส่วน 50

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด คอนโดมิเนียมระดับหรูหรา ทางตรงและทางอ้อม ตามสัดส่วน 50

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ศูนย์การค้า ทางตรงและทางอ้อม ตามสัดส่วน 50
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ต่อมาในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2556 บริษัทได้ซ้ือเงินลงทุนในกลุ่มบริษัทเพซเพิ่มเติมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 งบการเงินรวมส�าหรับ 
ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ได้เปลี่ยนวิธีการจัดท�างบการเงินรวมและสัดส่วนการลงทุน ดังนี้

วิธีการจัดท�า สัดส่วน

ลักษณะธุรกิจ การถือหุ้น งบการเงินรวม (ร้อยละ)

บริษัทย่อย

บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทางตรง เต็มรูปแบบ 100.00

กลุ่มบริษัทเพซ (เดิมเป็น

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน):

บริษัท เพซ เรียล เอสเตท จ�ากัด การลงทุนในหุ้นทุน ทางตรง เต็มรูปแบบ 67.68

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด โรงแรม ทางตรงและทางอ้อม เต็มรูปแบบ 67.84

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด คอนโดมิเนียมระดับหรูหรา ทางตรงและทางอ้อม เต็มรูปแบบ 67.84

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ศูนย์การค้า ทางตรงและทางอ้อม เต็มรูปแบบ 67.84

จ) รายการบัญชีระหว่างกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ที่มีนัยส�าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) รายการของกลุ่มบริษัทเพซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสัดส่วนมีดังนี้

พันบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน 60,371

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – ปรับปรุงใหม่ 2,520,363

หน้ีสินหมุนเวียน 125,185

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,188,933

รายได้ 1,911

ค่าใช้จ่าย 121,117

ช) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

ซ) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนสุทธิและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทและแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น เก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น เงินฝาก 
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ�านวนที่แน่นอนและมีความเสี่ยงใน การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าน้อย

ลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการ
ประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบันของลูกหนี้ ผู้บริหารเชื่อว่าจะเก็บหนี้ได้เต็มจ�านวน  
ดังน้ันจึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อไว้ในบัญชี
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การตีราคาสินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงไว้ในราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน 
ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน
ของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจ�าหน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายในระหว่างปีค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

สิทธิการเช่าท่ีดิน

สิทธิการเช่าท่ีดินที่กลุ่มบริษัทเพซ ได้มาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม โดยตัดจ�าหน่ายดังต่อไปนี้

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด โดยวิธีเส้นตรงเริ่มต้นเมื่อสินทรัพย์พร้อมจะใช้งานภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ค่าตัดจ�าหน่าย ที่ไม่ได้เกี่ยว
กับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สิทธิการเช่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการตัดจ�าหน่ายจะถูกโอนเข้าเป็นต้นทุนของคอนโดมิเนียมเมื่องานก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการขายคอนโดมิเนียม

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด โดยวิธีเส้นตรงเริ่มต้นเมื่อสินทรัพย์พร้อมจะใช้งานภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ค่าตัดจ�าหน่าย ที่ไม่ได้เกี่ยว
กับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สิทธิการเช่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการตัดจ�าหน่ายจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้น
ตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่า 

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อสินทรัพย์ถูกขายหรือ
ตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี ก�าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์
จะบันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นตัดค่าเสื่อมราคาของหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่า โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังต่อไปนี้

ปี

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 20

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 10

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
เม่ือสินทรัพย์ถูกขายหรือตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี ก�าไรหรือขาดทุนจากการ
ขายหรือตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นตัดค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดย
ประมาณดังต่อไปน้ี

ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน 5 – 10

ยานพาหนะ 5 

อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างตัดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่ด�าเนินการอยู่จนกระทั่งถึงวันที่คาดว่าจะรื้อถอน

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เพื่อให้เช่าค�านวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้

ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร – อาคารคิวบ์ 50

งานไฟฟ้า เครื่องกล ท่อน�้า งานลิฟต์และบันไดเลื่อน 20

งานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปัตย์ 5

การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นจะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มี ข้อบ่งชี้
ว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ หรือมูลค่าจากการใช้ แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า) ต�่ากว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ดังกล่าว โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าโดยการลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ให้เท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนและบนัทกึการปรับลดมลูค่าในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จหรือปรับลด 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีที่สินทรัพย์เหล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นมาก่อน กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 
จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ซ่ึงได้บันทึกไว้ในปีก่อนๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่
เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบันทึกไว้ในบัญชีรายได้อื่น หรือน�าไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคา ของสินทรัพย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จ�านวนเงินที่เกิดจาก
การกลับรายการน้ีจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือรายจ่าย ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)

ประมาณการหนี้สิน 

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นบันทึกประมาณการหนี้สินตามภาระหนี้สินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภาระหน้ี
สินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายช�าระหนี้ตามภาระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจ�านวนเงิน
ได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและ
ปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหนี้สินตามประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน ในกรณีที่มูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญจากการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา จ�านวนเงินประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อช�าระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบัน

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุค�านวณจากการประมาณจ�านวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับเป็นการตอบแทน
ส�าหรับบริการที่พนักงานให้ในงวดปัจจุบันและในงวดก่อน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็น
ภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของ
พนักงาน กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น รับรู้ก�าไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการช�าระผลประโยชน์ของโครงการเมื่อมี
การลดขนาดโครงการลงและการช�าระผลประโยชน์เกิดขึ้น ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ทันทีในงบ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้
อัตราส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
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การใช้ประมาณการ 

ในการจัดท�างบการเงินรวม ฝ่ายบริหารมีความจ�าเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อ
ประโยชน์ในการก�าหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไป
จากท่ีได้ประมาณการไว้

การประมาณการและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�างบการเงินรวมนี้ได้มีการสอบทานอย่างสม�่าเสมอ การเปลี่ยนแปลงการประมาณการทาง
บญัชจีะรบัรูใ้นงวดบญัชีทีมี่การเปล่ียนแปลงกต่็อเม่ือผลกระทบของการเปลีย่นแปลงมผีลต่องวดบญัชนีัน้ หรอืจะรบัรูใ้นงวดบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลง
หรือในงวดอนาคตถ้าผลของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

งบการเงินรวมส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ได้รวมข้อมูล ทางการ
เงินของบริษัทย่อย (เดิมเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน) ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่ได้จัดท�าขึ้นตามการประมาณและข้อสมมติฐานใหม่ที ่
ผู้บริหารใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนสิทธิการเช่าที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายร่วมของโครงการของบริษัทย่อยโดยใช้สัดส่วนใหม่ ซึ่งผู้บริหาร
ได้พิจารณาสัดส่วนใหม่ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณของพื้นที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 2

การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและ มีการโอน
กรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซ้ือครบถ้วนแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ต้นทุนการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการค�านวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ได้ท�าการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมด
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 

รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนได้บันทึกรวมไว้ในบัญชี
สินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง

สัญญาเช่าการเงิน

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้
จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ที่ได้มาโดยท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวน
เงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วน
ท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ยังตกเป็นของผู้ให้เช่าจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน 
ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด�าเนินงานดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ สัญญาเช่า
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ต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้น
ทนุส่วนหนึง่ของสนิทรพัย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรอืการผลติสนิทรพัย์ดงักล่าวก่อนทีจ่ะน�ามาใช้เองหรอืเพือ่ขาย 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 
ตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�าไรหรือขาดทุน
จากการแปลงค่าบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมี  
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 มาตรฐานการบญัชฉีบบันีร้ะบใุห้กจิการต้องบนัทกึสนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชใีนงบการเงนิ 

ภาษีเงินได้ค�านวนจากผลก�าไรส�าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิของผล
แตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 
วดัมลูค่าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชด้ีวยอตัราภาษทีีค่าดว่าจะต้องใช้ในงวดทีก่ลุม่บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์  
คอร์ปอเรชั่นจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะต้องจ่ายช�าระหนี้สิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีสะท้อนให้เห็นถึงผลทางภาษีที่จะเกิดขึ้นตามลักษณะที่กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์และจ่ายช�าระราคาตามบัญชีของหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าก�าไรทางภาษีมีเพียงพอส�าหรับการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นได้ประเมินสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ใหม่ กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ในอดีต
เท่ากับจ�านวนที่พบว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้น กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์  
คอร์ปอเรชัน่ลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชลีงด้วยจ�านวนทีพ่จิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามน่าจะเป็นไม่ถงึระดบัความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่อีกต่อไปท่ีจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 93,212 6,476

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 106,625 4,587

ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 93,212 6,476

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 106,625 4,587

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง) (13,413) 1,889

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.0092 (0.0013)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ค�านวณโดยการหารก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส�าหรับปีด้วยจ�านวนหุ้น
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีออกในระหว่างปี 
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4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึ้นจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการนี้
เก่ียวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�าคัญที่รวมไว้ในงบการเงิน
รวมเกิดขึ้นโดยใช้ราคาตามสัญญาหรือตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการบัญชีท่ีมีสาระส�าคัญระหว่างกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

พันบาท

นโยบาย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ความสัมพันธ์ การก�าหนดราคา 2556 2555 2556 2555

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญา 3,277 790 - -

บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญา 592 - - -

รวม 3,869 790 - -

รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร

บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด บริษัทย่อย ตามสัญญา - - - 1,500

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัทย่อย ตามสัญญา 3,870 7,740 15,480 15,480

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด บริษัทย่อย ตามสัญญา 9,132 18,264 36,528 36,528

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด บริษัทย่อย ตามสัญญา 1,998 3,996 7,992 7,992

รวม 15,000 30,000 60,000 61,500

รายได้ค่านายหน้า

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด บริษัทย่อย ตามสัญญา 3,951 4,375 7,902 8,750

ดอกเบี้ยรับ

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัทย่อย ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี 13,158 41,633 67,886 83,265

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด บริษัทย่อย ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี 12,140 43,533 58,033 87,067

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด บริษัทย่อย ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี 3,518 10,371 26,323 20,741

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด บริษัทย่อย ร้อยละ 7.5 และ 15 ต่อปี 2,232 7,897 11,290 15,794

รวม 31,048 103,434 163,532 206,867

รายได้อื่น

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัทย่อย ตามที่ตกลงร่วมกัน 41 - 81 -

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด บริษัทย่อย ตามที่ตกลงร่วมกัน 109 - 219 -

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด บริษัทย่อย ตามที่ตกลงร่วมกัน 21 - 42 -

รวม 171 - 342 -
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พันบาท

นโยบาย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ความสัมพันธ์ การก�าหนดราคา 2556 2555 2556 2555

ดอกเบี้ยจ่าย (รวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ 
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา เพื่อขาย งานระหว่างก่อสร้าง
และ ต้นทุนทางการเงิน)

คุณสิภูมิ นาคฉัตรีย์ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ต่อปี - 268 - -

คุณวรวรรธน์ มาลีนนท์ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ต่อปี - 938 - -

คุณเกรียงไกร วิจิตรรัตนกิจ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ต่อปี - 536 - -

คุณพิม วรรณประภา ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ต่อปี - 401 - -

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ต่อปี - 1,679 - -

คุณโชติพล เตชะไกรศรี ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ต่อปี - 3,636 - -

คุณจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ต่อปี - 1,032 - -

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 7.075 ถึง  
15 ต่อปี

18,110 30,172 18,110 26,430

บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด บริษัทย่อย ร้อยละ 6.75% ต่อปี - - 7,488 -

IBC Thailand Ltd. ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 7.5 ถึง 15% ต่อปี 80,962 124,273 - -

รวม 99,072 162,935 25,598 26,430

ค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า  
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ตกลงร่วมกัน 1,030 975 296 206

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้  
มาเนจเมนท์ จ�ากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ตกลงร่วมกัน 383 256 - -

บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ตกลงร่วมกัน - 75 - -

รวม 1,413 1,306 296 206
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ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ การเปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 วิธีการจัดท�า ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง งบการเงินรวม ธันวาคม 2556

ลูกหนี้การค้าท่ียังไม่เรียกเก็บ

บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด - 2,022 - - 2,022

บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จ�ากัด - 592 - - 592

รวม - 2,614 - - 2,614

ลูกหนี้อื่น

บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด 353 1,256 (1,186) 283 706

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 4 4,004 (83) (3,925) -

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 969 15,836 (7,459) (9,346) -

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 29 2,190 (180) (2,039) -

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด 125 45 - (170) -

รวม 1,480 23,331 (8,908) (15,197) 706

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 53,746 13,158 - (66,904) -

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 58,411 12,140 - (70,551) -

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 14,985 3,518 - (18,503) -

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด 11,423 2,232 - (13,655) -

รวม 138,565 31,048 - (169,613) -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 342,234 33,617 - (375,851) -

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 349,274 - (85,750) (263,524) -

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 80,625 55,000 - (135,625) -

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด 60,000 - - (60,000) -

รวม 832,133 88,617 (85,750) (835,000) -

เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 242 - (18) 242 466

บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด 156 1,029 (1,222) 72 35

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ 
จ�ากัด 43 382 (382) 43 86

รวม 441 1,411 (1,622) 357 587
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งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ การเปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 วิธีการจัดท�า ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง งบการเงินรวม ธันวาคม 2556

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ (ผู้ถือหุ้น) 9,514 - - - 9,514

คุณธีระ วยากรณ์วิจิตร  
(กรรมการของบริษัทย่อย) 6,353 - (6,353) - -

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี (ผู้ถือหุ้น) - 327 - - 327

คุณจุมพล เตชะไกรศรี (ผู้ถือหุ้น) - 327 - - 327

บริษัท ไดนาสตี้ แอพพาเรล จ�ากัด  
(กรรมการร่วมกัน) - 327 - - 327

รวม 15,867 981 (6,353) - 10,495

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น  
และดอกเบี้ยค้างจ่าย

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี

- เงินต้น 505,750 27,000 (532,750) - -

- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 26,430 18,110 (44,540) - -

รวม 532,180 45,110 (577,290) - -

เงินกู้ยืมจากคุณสรพจน์ เตชะไกรศรี เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน และได้จ่ายช�าระคืนทั้งจ�านวนในเดือนสิงหาคม 2556 เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.075 ถึงร้อยละ 7.275 ต่อปี 

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ การเปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 วิธีการจัดท�า ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง งบการเงินรวม ธันวาคม 2556

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น  
และดอกเบี้ยค้างจ่าย

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพซ 832,132 248,618 (686,950) 835,000 1,228,800 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 656,515 80,962 (333,000) 687,564 1,092,041 

รวม 1,488,647 329,580 (1,019,950) 1,522,564 2,320,841

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพซ เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันที่ได้รับตามสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดที่ส�าคัญ
ดังต่อไปน้ี

ก) เงินกู้ยืมมีก�าหนดจ่ายเมื่อผู้ให้กู้มีหนังสือทวงถาม โดยมีก�าหนดระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ข) เงินกู้ยืมเป็นเงินกู้ยืมที่มีสิทธิการเรียกร้องต่อจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21

ค) เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ถึงร้อยละ 15 ต่อปี ส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ง) จ�านวนเงินดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 1 ปี จะรวมเข้าไปเป็นต้นเงินกู้ยืมและมีอัตราดอกเบี้ยทบต้น 
ร้อยละ 15 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาแก้ไขเงินกู้จากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ดอกเบี้ยค้างจ่ายจะไม่รวมเข้าไปเป็นต้น
เงินกู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

จ) ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้กู้
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เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ร้อยละ 9  
จาก IBC Thailand Ltd. และของบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด ร้อยละ 17.68 จาก IBC Thailand Ltd. และ IDJ Holding Ltd. รวมถึงรับโอน
สิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมร้อยละ 36 ของเงินกู้ยืมทั้งหมดของ IBC Thailand Ltd. โดยมีมูลค่าการซื้อขายดังนี้

พันบาท

เงินลงทุนในหุ้นทุนของกลุ่มบริษัทเพซ 85,780

โอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้และดอกเบี้ยค้างจ่าย 934,200

รวม 1,019,980

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาเงินกู้กับกลุ่มบริษัทเพซตามยอดเงินโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้และดอกเบี้ยค้างจ่ายข้างต้น ซึ่งมีราย
ละเอียดท่ีส�าคัญดังต่อไปนี้ 

ก) เงินกู้ยืมมีก�าหนดจ่ายเมื่อผู้ให้กู้มีหนังสือทวงถาม โดยมีก�าหนดระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ข) เงินกู้ยืมเป็นเงินกู้ยืมที่มีสิทธิการเรียกร้องต่อจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21

ค) เงินกู้ยืมน้ีคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

จ) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้กู้

MANAGED SERVICES AGREEMENT

กลุม่บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ ได้ท�าสญัญา Managed Services Agreement ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2551 กบับรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์  
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัทดังกล่าวจะให้บริการต่างๆ แก่คู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อเป็นการ ตอบแทน กลุ่มบริษัทเพซ 
ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาทต่อเดือน 

เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2554 กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ได้ท�าสัญญาโอนสิทธิ Managed Services Agreement ระหว่างบริษัท 
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (ผู้โอน) และบริษัท (ผู้รับโอน) เพื่อรับโอนสิทธิและภาระหน้าที่ภายใต้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา Managed 
Services Agreement นี้ 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2557 บริษัทได้ท�าสัญญาแก้ไขสัญญา Managed Services Agreement เพื่อขยายระยะเวลาการให้บริการต่างๆ กับกลุ่ม
บริษัทเพซ จนกระทั่งโครงการของกลุ่มบริษัทเพซแล้วเสร็จ โดยมีค่าธรรมเนียมบริการจ�านวนเงิน 5 ล้านบาทต่อเดือน และมีก�าหนดช�าระเงินภายใน 
30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ซ่ึงจะเรียกเก็บได้เมื่อโครงการของกลุ่มเพซแล้วเสร็จและเงินกู้ยืมส�าหรับโครงการก่อสร้างถูกจ่ายช�าระทั้งหมดแล้ว
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ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ยอดคงเหลือ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556

ลูกหนี้อื่น

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 9 15,914 (441) 15,482

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 1,937 116,140 (81,084) 36,993

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 58 8,690 (754) 7,994

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด 250 154 - 404

รวม 2,254 140,898 (82,279) 60,873

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 107,492 67,886 - 175,378

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 116,823 58,033 - 174,856

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 29,969 26,323 - 56,292

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด 22,846 11,290 - 34,136

รวม 277,130 163,532 - 440,662

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 684,467 504,846 - 1,189,313

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 698,548 459,929 (171,500) 986,977

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 161,251 410,330 - 571,581

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด 120,000 76,329 - 196,329

รวม 1,664,266 1,451,434 (171,500) 2,944,200

เจ้าหนี้อื่นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน

บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) 
จ�ากัด 117 296 (398) 15

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี (ผู้ถือหุ้น) - 327 - 327

คุณจุมพล เตชะไกรศรี (ผู้ถือหุ้น) - 327 - 327

บริษัท ไดนาสตี้ แอพพาเรล จ�ากัด 
(กรรมการร่วมกัน) - 327 - 327

รวม - 981 - 981
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ยอดคงเหลือ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด

- เงินต้น - 280,000 (75,000) 205,000 

- ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า - (8,147) 7,488 (659)

สุทธิ - 271,853 (67,512) 204,341

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น 
และดอกเบี้ยค้างจ่าย

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี

- เงินต้น 505,750 27,000 (532,750) -

- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 26,430 18,110 (44,540) -

รวม 532,180 45,110 (577,290) -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

บริษัทได้ท�าสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

ก) เงินกู้ยืมมีก�าหนดจ่ายเมื่อผู้ให้กู้มีหนังสือทวงถาม โดยมีก�าหนดระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ข) เงินกู้ยืมเป็นเงินกู้ยืมที่มีสิทธิการเรียกร้องต่อจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21

ค) เงินกู้ยืมน้ีคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีถึงร้อยละ 15 ต่อปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ง) จ�านวนเงินดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 1 ปี จะรวมเข้าไปเป็นต้นเงินกู้ยืมและมีอัตราดอกเบี้ย ทบต้น
ร้อยละ 15 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาแก้ไขเงินกู้จากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ดอกเบี้ยค้างจ่ายจะไม่รวมเข้าไปเป็นต้น
เงินกู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

จ) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้กู้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินสดในมือ 39 39 29 29

เงินฝากธนาคาร – บัญชีกระแสรายวัน 35 49 - -

เงินฝากธนาคาร – บัญชีออมทรัพย์ 1,039,210 134,559 4,412 226

รวม 1,039,284 134,647 4,441 255
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6. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภายในก�าหนดช�าระ 13,346 - - -

ค้างช�าระเกินก�าหนดระยะเวลาการช�าระหนี้

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 10 328 10 328

- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 328 - 328 -

รวม 13,684 328 338 328

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (338) - (338) -

สุทธิ 13,346 328 - 328

หน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างปี 338 - 338 -

ในปี 2556 บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด ได้ท�าสัญญาขายและโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในโครงการโครงการ ศาลาแดง เรสซิเดนเซส 
จ�านวน 3 ห้อง ให้กับลูกค้า โดยมีมูลค่าขายรวม 97.3 ล้านบาท บริษัทย่อยได้รับช�าระเงินจ�านวน 84.0 ล้านบาท และจ�านวนเงินคงเหลือ 13.3  
ล้านบาท ได้รับช�าระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าในวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวนเงินคงเหลือดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นส่วน
หนึ่งของลูกหน้ีการค้าไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทย่อยได้รับช�าระเงิน
คงเหลือดังกล่าวท้ังจ�านวนแล้ว

7. สินค้าคงเหลือ 

งบการเงินรวม (พันบาท)

โครงการ ไฟคัสเลน โครงการ ศาลาแดง เรสซิเดนเซส รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

- ส่วนท่ีได้ท�าสัญญาขายแล้ว 14,542 14,542 69,256 184,537 83,798 199,079

- ส่วนท่ียังไม่ได้ขาย 30,432 30,432 15,930 59,520 46,362 89,952

รวมหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 44,974 44,974 85,186 244,057 130,160 289,031

เฟอร์นิเจอร์เพื่อขาย - 4,043

ท่ีดินถือไว้เพื่อขาย 14,160 14,160

รวม 144,320 307,234

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

2556 2555

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในโครงการไฟคัสเลน 

- ส่วนท่ีได้ท�าสัญญาขายแล้ว 14,542 14,542

- ส่วนท่ียังไม่ได้ขาย 30,432 30,432

รวมหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 44,974 44,974

ท่ีดินถือไว้เพื่อขาย 14,160 14,160

รวม 59,134 59,134
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บริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยจ�านวน 1 ห้อง ซึ่งบริษัทได้ท�าสัญญาขายให้แก่ลูกค้าและลูกค้าได้เข้าพัก
อาศัยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้รับช�าระเงินครบถ้วนและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทบันทึกเงินงวด
ท่ีได้รับจากลูกค้าจ�านวนเงิน 18.2 ล้านบาท และ 17.3 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ใน งบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทโอนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่าในโครงการไฟคัสเลน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวนเงินรวม 25.2 ล้านบาท  
ไปเป็นสินค้าคงเหลือ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 ต่อมาสินทรัพย์เหล่านี้ได้ขายให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว

บริษัทได้จ้างบริษัทประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่งให้ท�าการประเมินราคาที่ดินถือไว้เพื่อขายและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยคงเหลือ โดยใช้วิธีเปรียบ
เทียบมูลค่าตลาด (Market Comparison Approach) ที่ดินถือไว้เพื่อขายมีราคาตามราคาตามรายงานประเมินลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และ
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 จ�านวนเงิน 26.0 ล้านบาท และ 23.6 ล้านบาท ตามล�าดับ (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวน
เงิน 14.2 ล้านบาท) และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการไฟคัสเลน ซึ่งมีราคาตามรายงานประเมินลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2555 จ�านวนเงินรวม 94.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ราคาทุนจ�านวนเงินรวม 45.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในโครงการไฟคัสเลน บางส่วนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวนเงินรวม 38.1 ล้านบาท ได้จดจ�านองไว้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน 
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และเงินกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21 

ท่ีดินถือไว้เพื่อขายซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวนเงิน 14.2 ล้านบาท ได้น�ามาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันส�าหรับ
คดีฟ้องร้องตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23

บริษัทย่อย

บริษัทได้จ้างบริษัทประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่งให้ท�าการประเมินราคาหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยคงเหลือของบริษัทย่อยโดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่า
ตลาด (Market Comparison Approach) หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ซึ่งมีราคาตามรายงานประเมินลงวันที่ 12 
ธันวาคม 2556 จ�านวนเงินรวม 142.9 ล้านบาท (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวนเงิน 85.2 ล้านบาท) และตามรายงานลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2555 จ�านวนเงินรวม 405.1 ล้านบาท (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวนเงิน 244.1 ล้านบาท) 

8.  เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย - ราคาทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยมีดังนี้

สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จดทะเบียน ประเภทของ ทุนช�าระแล้ว (ร้อยละ) วิธีราคาทุน (พันบาท)

ในประเทศ ธุรกิจ (ล้านบาท) 2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด ประเทศไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 100 100 50,000 50,000

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท 
จ�ากัด

ประเทศไทย การลงทุนในหุ้นทุน 10.2 67.68 50 8,391 5,000

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด ประเทศไทย โรงแรม 200 34 25 82,992 50,000

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด ประเทศไทย คอนโดมิเนียมระดับหรูหรา 200 34 25 82,992 50,000

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ประเทศไทย ศูนย์การค้า 100 34 25 41,497 25,000

รวม 265,872 180,000

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2556 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท วาย แอล พี จ�ากัด จ�านวนเงิน 120 ล้านบาท

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ซ้ือหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี 
จ�ากัด ร้อยละ 9 จาก IBC Thailand Ltd. และของบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด ร้อยละ 17.68 จาก IBC Thailand Ltd. และ IDJ Holding 
Ltd. ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 4 และ 16

หุ้นท้ังหมดของกลุ่มบริษัทเพซที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21
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9.  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน

เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินส�าหรับการพัฒนาโครงการใหม่กับบุคคลกลุ่มหนึ่งและบริษัทแห่งหนึ่งเป็น
จ�านวนเงิน 193.5 ล้านบาท และ 224.0 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยบริษัทจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากกลุ่มบุคคลและบริษัทดังกล่าวภายใน
วันท่ี 15 มีนาคม 2556 และวันที่ 1 เมษายน 2556 ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการโอนกรรมสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้จะซื้อและ 
ผู้จะขายตามท่ีตกลงในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าที่ดินจ�านวนเงินรวม 52.1 ล้านบาท และบันทึกไว้เป็น “เงิน
จ่ายล่วงหน้าค่าท่ีดิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ต่อมาในปี 2556 บรษิทัได้ท�าสัญญาแก้ไขเพิม่เตมิ 3 ฉบบักบับคุคลกลุม่หนึง่และบรษิทัแห่งหนึง่ข้างต้นเพือ่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายไปเป็นจ�านวนเงนิ 
199.8 ล้านบาท และ 231.3 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากบุคคลและบริษัทดังกล่าวในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพิ่มเติมกับบุคคลหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน 32.4 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินจากบุคคลดังกล่าวในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการโอนกรรมสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้จะซื้อตามที่ตกลงในสัญญา

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย 

10.  โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย

บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่บนที่ดินที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9 โดยต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าที่ดินและรายจ่าย 
ฝ่ายทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และงานปรับพื้นดินและก�าแพงกันดิน 

ที่ดินส�าหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่และที่ดินของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวนเงิน 209.3 
ล้านบาท และ 260.5 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้น�ามาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุ 18
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11. สิทธิการเช่าที่ดิน – สุทธิ

พันบาท

จ�านวนเงินรวม

ค่าเช่าส�าหรับระยะเวลาเช่า ตามสัญญา งบการเงินรวม

วันท่ี 11 มีนาคม 2551 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2581 338,600 169,300

วันท่ี 11 มีนาคม 2581 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2611 338,600 169,300

วันท่ี 11 มีนาคม 2611 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2641 338,600 169,300

วันท่ี 11 มีนาคม 2641 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2654 101,578 50,789

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าส�าหรับสิทธิการเช่าตามสัญญา 1,117,378 558,689

ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญา 1,033,000 516,500

จ่ายช�าระเพื่อเช่าที่ดินต่อเนื่อง (ส่วนเพิ่มเติม) 56,845 28,422

รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 2,207,223 1,103,611

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท�างบการเงินรวม - 1,103,612

รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2,207,223 2,207,223

ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 80,539 40,269

ตัดจ�าหน่ายเข้าเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับปี 8,262 4,131

โอนตัดจ�าหน่ายเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างปี (หมายเหตุ 12) 13,178 6,589

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 101,979 50,989

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท�างบการเงินรวม - 56,350

ตัดจ�าหน่ายเข้าเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับปี 5,508 4,131

โอนตัดจ�าหน่ายเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างปี (หมายเหตุ 12) 15,933 11,950

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 123,420 123,420

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 2,105,244 1,052,622

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2,083,803 2,083,803

เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2551 บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด (“กลุ่มบริษัทเพซ”)ได้ท�า
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินก�าหนดกรอบความตกลง ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ระหว่าง มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ผู้ให้เช่า) และ
กลุ่มบริษัทเพซ (ผู้เช่า) โดยที่คู่สัญญาตกลงกันแก้ไขข้อตกลงบางประการตามสัญญากรอบความตกลงเดิมที่ได้เคยท�าไว้ระหว่างผู้ให้เช่าและบริษัท
ต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยที่ผู้เช่าได้ท�าสัญญาโอนสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดจากบริษัทต่างประเทศดังกล่าวมาเป็นของ ผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว ผู้เช่า
ตกลงท่ีจะช�าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าส�าหรับทรัพย์สินที่เช่าตามที่ระบุในสัญญาโดยผู้เช่าจะช�าระค่าเช่ารายปีล่วงหน้าตลอดระยะเวลาเช่าและค่าสิทธิ
ต่อระยะเวลาเช่ารวม 103 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551 (มีระยะเวลาปลอดค่าเช่า 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2650 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 
2654) ในการน้ีผู้เช่าได้จ่ายช�าระค่าเช่าทั้งจ�านวนรวมเป็นเงิน 1,117.4 ล้านบาทแล้ว 

เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2551 ผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ตกลงกันท�าสัญญาเช่าที่ดิน (และสิ่งปลูกสร้าง) โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 
2551 ถึงวันท่ี 10 มีนาคม 2581 โดยผู้ให้เช่าประสงค์จะให้เช่า “ทรัพย์สินที่เช่า” และผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่า “ทรัพย์สินที่เช่า” ภายใต้เงื่อนไข
และข้อก�าหนดตามสัญญา ผู้เช่ามีหน้าที่ด�าเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะก่อสร้างขึ้นหรือต้ังอยู่ใน
ท่ีดินและท่ีดินต่อเนื่อง 
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ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาจ�านวนเงินรวม 1,033.0 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน 490 ล้านบาทได้จ่ายโดยการออกหุ้นสามัญ
ของกลุ่มบริษัทเพซ ตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและที่ประชุมจัดตั้งบริษัทของกลุ่มบริษัทเพซ ดังนี้

- บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด จ�านวน 1,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

- บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด จ�านวน 1,999,992 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

- บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด จ�านวน 999,992 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2552 กลุ่มบริษัทเพซได้ท�าสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกับบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน 55 ล้านบาท โดยบริษัท เพซ โปรเจ็ค 
วัน จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด ต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ 40 ต่อบริษัทและบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ต้องรับผิดชอบในอัตรา
ร้อยละ 20 (สัดส่วนเดิม) กลุ่มบริษัทเพซได้ช�าระเงินมัดจ�าให้แก่ผู้ขายเป็นจ�านวนเงิน 25 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวก�าหนดการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินให้กับกลุ่มบริษัทเพซ หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ผู้ซื้อก�าหนดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 โดยกลุ่มบริษัทเพซจะช�าระราคาที่ดินส่วน
ที่เหลือท้ังหมดจ�านวนเงิน 30 ล้านบาทในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 กลุ่มบริษัทเพซได้ท�าสัญญาเพิ่มเติมสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน โดยเลื่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปเป็นภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2553 โดยตลอดระยะเวลาที่ขยายออกไป กลุ่มบริษัทเพซตกลงช�าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของราคาที่ดิน
ส่วนท่ีเหลือจ�านวนเงิน 30 ล้านบาทโดยคิดค�านวณเป็นรายวัน 

เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2553 กลุ่มบริษัทเพซได้ท�าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก�าหนดกรอบความตกลงฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ครั้งที่ 2 กับ
ผู้ให้เช่า โดยได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเง่ือนไขบางข้อของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับก่อน เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่
จะก่อสร้างขึ้นหรือตั้งอยู่ในที่ดินและที่ดินต่อเนื่องให้เป็นของผู้เช่าและได้ตกลงกันส�าหรับเงื่อนไขและข้อก�าหนดส�าหรับการเช่าที่ดินต่อเนื่อง (ส่วน
เพิ่มเติม)

กลุ่มบริษัทเพซได้ท�าการจ่ายช�าระค่าที่ดินส่วนที่เหลือตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจ�านวน 30 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องจ�านวน 1.8 ล้านบาท 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก�าหนดกรอบความตกลงฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ครั้งที่ 2 โดย ผู้เช่ากับผู้ให้เช่า
ได้ตกลงกันว่าค่าท่ีดินที่ผู้เช่าได้จ่ายให้กับผู้ขายที่ดินจะถือเป็นการจ่ายค่าเช่าของที่ดินต่อเนื่อง (ส่วนเพิ่มเติม) กลุ่มบริษัทเพซได้บันทึกการจ่ายช�าระ
ดังกล่าวไว้ในบัญชี “สิทธิการเช่าที่ดิน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

สิทธิการเช่าท่ีดินดังกล่าวข้างต้นมีการจัดสรรระหว่างบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 
ในสัดส่วนใหม่ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 2 และ 3

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด (“บริษัทย่อย”) มีสิทธิการเช่าที่ดินจ�านวนเงินรวม 
2,207.2 ล้านบาท (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และราคาทุนในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) และ 1,103.6 ล้านบาท  
(ราคาทุนในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ฉบับที่ 17 “สัญญาเช่า” สัญญาเช่าที่ดินให้ถือเป็น
สัญญาเช่าด�าเนินงาน ดังนั้น สิทธิการเช่าที่ดินแสดงถึงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ท่ีเข้า
เงื่อนไขตามอายุสัญญาเช่า 

เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินส่วนเพิ่มส�าหรับโครงการมหานครกับบุคคล
กลุ่มหน่ึงเป็นจ�านวนเงินรวม 295 ล้านบาท ที่ดินส่วนเพิ่มมีการจัดสรรระหว่างบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด โดย
พิจารณาจากพื้นท่ีก่อสร้างของที่จอดรถ ในสัดส่วนร้อยละ 27.39 และร้อยละ 72.61 ตามล�าดับ โดยบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด และบริษัท เพซ 
โปรเจ็ค ทู จ�ากัด จะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด ได้จ่ายเงินล่วงหน้าจ�านวนเงินรวม 102.8 ล้านบาท และบันทึกไว้เป็น “เงินจ่ายล่วง
หน้าค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน” จ�านวนเงินรวม 51.4 ล้านบาท ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในปี 2556 กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนเพิ่มดังกล่าวได้โอนให้แก่บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด แล้ว ดังนั้น กลุ่มบริษัท
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นบันทึกค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ไว้เป็น “ที่ดิน” จ�านวนเงินรวม 308.5 ล้านบาท ไว้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ดินดังกล่าวได้น�ามาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันส�าหรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

12. งานระหว่างก่อสร้าง

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 554,159 -

เพิ่มขึ้น 296,296 -

บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างปี 71,548 -

บันทึกค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างปี  
(หมายเหตุ 11) 6,589 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 928,592 -

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท�างบการเงินรวม 1,180,069 -

เพิ่มขึ้น 1,000,143 96,988

บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างปี 90,891 3,684

บันทึกค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างปี  
(หมายเหตุ 11) 11,950 -

บันทึกค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้รอการตัดบัญชี  
เข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างปี 24,108 592

โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่า (หมายเหตุ 15) (142,392) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,093,361 101,264

งานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายจ่ายฝ่ายทุน เช่น ค่าใช้จ่ายการออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ดอกเบี้ย
จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนของค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้รอการตัดบัญชี งานเสาเข็ม งานโครงสร้างฐานราก
ชั้นใต้ดินและงานโครงสร้างอาคารหลักและอาคารคิวบ์ และงานผนังด้านนอกอาคาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานไฟฟ้าและงานระบบ
สุขาภิบาล งานลิฟต์และบันไดเลื่อน งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายในของอาคารคิวบ์ ซึ่งเป็นต้นทุน ทางตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้
สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริษัทเพซได้น�างานระหว่างก่อสร้างในโครงการไปจดจ�านองไว้กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

13.  หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่า – สุทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

หน่วยในอาคารชุด เครื่องตกแต่ง

พักอาศัย และอุปกรณ์ รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2555 18,373 11,220 29,593

โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 7) (18,373) (11,220) (29,593)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - -

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 616 753 1,369

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 919 1,122 2,041

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,535 1,875 3,410

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 440 538 978

โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 7) (1,975) (2,413) (4,388)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - -

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 16,838 9,345 26,183

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - - -

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวนเงินรวม 26.2 ล้านบาท ได้ จดจ�านอง
ไว้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และ เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 21 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่าง และอุปกรณ์ - สุทธิ 

งบการเงินรวม (พันบาท)

อาคารแสดง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์

ห้องชุดตัวอย่าง อาคารเช่า ส�านักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 113,962 5,728 6,801 4,484 130,975

เพิ่มขึ้น 262 - 1,636 6,200 8,098

ตัดบัญชี - - (78) - (78)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 114,224 5,728 8,359 10,684 138,995

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

วิธีการจัดท�างบการเงินรวม 114,224 - 1,501 - 115,725

เพิ่มขึ้น 3,067 - 4,498 4,423 11,988

จ�าหน่าย - - (56) (65) (121)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 231,515 5,728 14,302 15,042 266,587

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 19,931 188 824 264 21,207

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 12,494 1,146 1,455 1,067 16,162

ตัดบัญชี - - (22) - (22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 32,425 1,334 2,257 1,331 37,347

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

วิธีการจัดท�างบการเงินรวม 55,134 - 758 - 55,892

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 23,435 1,145 2,211 2,612 29,403

จ�าหน่าย - - (17) (65) (82)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 110,994 2,479 5,209 3,878 122,560

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 81,799 4,394 6,102 1,106 93,401

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 8,247 8,247

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 81,799 4,394 6,102 9,353 101,648

ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 120,521 3,249 8,970 812 133,552

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 123 10,352 10,475

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 120,521 3,249 9,093 11,164 144,027

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อาคารแสดงห้องตัวอย่างถูกน�าไปจดจ�านองไว้กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาว 
จากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21 (2556: ไม่มี)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์

อาคารเช่า ส�านักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 5,728 5,174 4,418 15,320

เพิ่มขึ้น - 1,187 - 1,187

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 5,728 6,361 4,418 16,507

เพิ่มขึ้น - 4,479 4,423 8,902

จ�าหน่าย - (56) - (56)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 5,728 10,784 8,841 25,353

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 188 366 198 752

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,146 1,106 884 3,136

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,334 1,472 1,082 3,888

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,145 1,709 1,372 4,226

จ�าหน่าย - (17) - (17)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,479 3,164 2,454 8,097

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 4,394 4,889 1,106 10,389

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 2,230 2,230

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 4,394 4,889 3,336 12,619

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 3,249 7,497 812 11,558

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - 123 5,575 5,698

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 3,249 7,620 6,387 17,256

มูลค่าต้นทุนของอุปกรณ์บางรายการของบริษัทซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่บริษัทยังสามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจ�านวนเงินรวมประมาณ 0.2 ล้านบาท (ของกลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น มีจ�านวนเงินประมาณ 
0.2 ล้านบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

15. สินทรัพย์เพื่อให้เช่า – สุทธิ

พันบาท

อาคารและ งานไฟฟ้า 

ส่วนปรับปรุง เครื่องกล งานตกแต่ง

อาคาร - ท่อน�้า งานลิฟต์ ภายในและ

อาคารคิวบ์ และบันไดเลื่อน งานภูมิสถาปัตย์ รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - - -

โอนมาจากงานระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 12) 91,490 46,421 4,481 142,392

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 91,490 46,421 4,481 142,392

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - - -

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 208 260 100 568

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 208 260 100 568

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 91,282 46,161 4,381 141,824

สินทรัพย์เพื่อให้เช่าดังกล่าวได้น�ามาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันส�าหรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์เพื่อให้เช่ายังไม่ได้ถูกประเมินราคาเนื่องจากงานเสร็จเพียงบางส่วน

16. การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญในกลุ่ม บริษัทเพซ 
เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ซ้ือหุ้นของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด เพิ่ม
เติมอีกร้อยละ 9 จาก IBC Thailand Ltd. และของบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด เพิ่มเติมอีกร้อยละ 17.68 จาก IBC Thailand Ltd. และ IDJ 
Holding Ltd. รวมถึงรับโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมร้อยละ 36 ของเงินกู้ยืมทั้งหมดของ IBC Thailand Ltd. ที่ให้แก่บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,020.0 ล้านบาท รายละเอียดหุ้นสามัญในกลุ่ม
บริษัทเพซท่ีซื้อเพิ่มเติมมีดังนี้

จ�านวนหุ้นทางตรงและทางอ้อม สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

(พันหุ้น) (ร้อยละ)

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด 18,000 17.68%

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด 180,000 17.84%

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด 180,000 17.84%

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 90,000 17.84%

ในการน้ี บริษัทได้รับรู้รายการรวมธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยข้อมูล
ของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ส�าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่ส�าคัญ มีดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบุได้และหนี้สินที่รับมา 

พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 247,761

ลูกหน้ีอื่นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 283 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 11,155 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,213 

เงินฝากออมทรัพย์ท่ีมีข้อจ�ากัดในการใช้ 17,500 

สิทธิการเช่าท่ีดิน – สุทธิ 1,047,262 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 138,682 

งานระหว่างก่อสร้าง 1,251,329 

ที่ดิน 154,269 

อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์ – สุทธิ 59,833 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 118,170 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 132 

เจ้าหน้ีการค้า (179,056)

เจ้าหน้ีอื่นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (15,837)

เจ้าหน้ีอื่น (22,799)

เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจ�ารับจากลูกค้า (676,795)

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา (7,817)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (1,953)

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1,710)

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย (2,527,177)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (479,842)

หน้ีสินสุทธิ (864,397)

หัก หน้ีสินสุทธิ – ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 556,644 

หน้ีสินสุทธิ – ส่วนของบริษัท (307,753)

ค่าความนิยมจากการซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติม 393,533 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ (เงินสด) 85,780

บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหนึ่งเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษัทเพซ ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว
ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 17 ธันวาคม 2556 สิ่งตอบแทนที่โอนให้มีจ�านวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษัทเพซ 

ในการจัดท�างบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อธุรกิจครั้งนี้  
รวมท้ังวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมด้วยมูลค่ายุติธรรม และบันทึกผลต่างระหว่างราคาซื้อกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจาก
การซื้อธุรกิจดังกล่าวไว้ในบัญชี “ค่าความนิยม” เป็นจ�านวนเงิน 393.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ดังกล่าวลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะกระทบต่อข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจัยที่ท�าให้เกิดค่าความ
นิยมเน่ืองมาจากส่วนลดกระแสเงินสดของมูลค่าโครงการที่พักอาศัยให้เช่าระยะยาวของบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และโครงการศูนย์การค้า พื้นที่
ให้เช่าและพื้นท่ีจุดชมวิวของบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจนี้ไม่สามารถน�ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เงินลงทุนในกลุ่มบริษัทเพซก่อนการรวมธุรกิจ

ก่อนการรวมธุรกิจ บริษัทมีเงินลงทุนในกลุ่มบริษัทเพซในสัดส่วนร้อยละ 50 จึงท�าให้ ณ วันที่ซื้อ บริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียใน
กลุ่มบริษัทเพซท่ีมีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ซ่ึงผู้บริหารพิจารณาว่าราคาซื้อขายหุ้นที่บริษัทซื้อจาก IBC Thailand Ltd. และ IDJ Holding Ltd. เมื่อ
วันท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว นอกจากนี้ สมมติฐาน
ทางการเงินที่ส�าคัญมิได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญนับจากเหตุการณ์ภายหลังจากวันที่ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจนถึงวัน
ท่ีซื้อ (ปรับปรุงใหม่จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวันที่ 17 ธันวาคม 2556) ซึ่งการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยให้ใช้ราคาซื้อขายที่ 183.29 บาทต่อหุ้น เป็นราคา
ยุติธรรม ณ วันท่ีมีการซื้อขาย ในการนี้ บริษัทมีขาดทุนจากการกลับรายการส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - สุทธิ เป็น
จ�านวนเงิน 584.1 ล้านบาท โดยได้แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

พันบาท

ขาดทุนจากการกลับรายการส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 692,405

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (108,355)

ขาดทุนจากการกลับรายการส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - สุทธิ 584,050

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกลุ่มบริษัทเพซก่อนการรวมธุรกิจค�านวณได้ดังนี้

พันบาท

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในกลุ่มบริษัทเพซที่มีอยู่ก่อน ณ วันที่รวมธุรกิจ 238,447

หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในกลุ่มบริษัทเพซ ณ วันที่ซื้อ (130,092)

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 108,355

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ค่าความนิยมที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมประกอบด้วย

พันบาท

ค่าความนิยมจากการซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติม 393,533 

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนก่อนการรวมธุรกิจ 108,355

รวม 501,888

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (65)

สุทธิ 501,823

ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 สดัส่วนความเป็นเจ้าของของบริษทั (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) ในบริษทั เพซ โปรเจ็ค วนั จ�ากดั บริษทั เพซ โปรเจ็ค ท ูจ�ากัด  
และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด และบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 67.84 ร้อยละ 67.84 ร้อยละ 67.84  
และร้อยละ 67.68 ตามล�าดับ

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทเพซภายหลังการซื้อหุ้น

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รวมผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทเพซโดยวิธีดังนี้

วิธีการจัดท�างบการเงินรวม

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามสัดส่วน

ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เต็มรูปแบบ
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รายละเอียดท่ีส�าคัญตามวิธีการจัดท�างบการเงินรวมดังกล่าวข้างต้นมีดังนี้

พันบาท

รายได้ 5,322

ค่าใช้จ่าย 167,816

ขาดทุนส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (310,463)

หากบริษัทได้มีการซื้อเงินลงทุนในกลุ่มบริษัทเพซตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะมีรายได้ ค่าใช้จ่ายและขาดทุนส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ตัวเลขเสมือน

(พันบาท)

รายได้ 6,672

ค่าใช้จ่าย 271,154

ขาดทุนส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (442,694)

นอกจากน้ี บริษัทได้รวมผลการด�าเนินงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทเพซในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 (วันที่ซื้อธุรกิจ) 
ในการจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทพิจารณาว่าผลการด�าเนินงานรวมใน
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างเป็นสาระส�าคัญ

17.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2555

2556 “ปรับปรุงใหม่” 2556 “ปรับปรุงใหม่”

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน (16,564) (72,270) (5,674) (37,957)

ผลกระทบจากค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ของรายการผลแตกต่างชั่วคราว

- การรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย (1,016) (11,100) - (2,307)

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 16,102 10,046 - -

- บันทึกค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่าที่ดิน 12,631 11,549 - -

- ค่าเสื่อมราคา 4,859 2,671 172 172

- บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน 2,100 96 2,100 96

- อื่นๆ 160 150 160 150

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 18,272 (58,858) (3,242) (39,846)
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รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีโดยใช้อัตราภาษีส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2555

2556 “ปรับปรุงใหม่” 2556 “ปรับปรุงใหม่”

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีทางบัญชี (859,316) 100,422 130,165 177,094

ภาษีเงินได้ค�านวณในอัตราร้อยละ 20 ในปี 2556  
และร้อยละ 23 ในปี 2555 171,863 (23,097) (26,033) (40,732)

ผลกระทบของรายการผลแตกต่างถาวร

- ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถน�ามาหักภาษีได้ (45,359) (45,447) (13,041) 886

- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 24,000 -

- ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน 11,832 - 11,832 -

- ขาดทุนจากการกลับรายการส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ 
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน – สุทธิ (116,810) - - -

- ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้ (3,254) 6,182 - -

- การเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ - 3,504 - -

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 18,272 (58,858) (3,242) (39,846)

รายละเอียดของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบการเงินรวม (พันบาท)

บันทึกเป็น (ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน

ผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลง

วิธีการจัดท�า

31 ธันวาคม 2555 ก�าไรส�าหรับปี งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2556

การรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 5,799 (1,016) - 4,783

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 32,469 16,102 43,887 92,458

บันทึกค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสิทธิการ
เช่าท่ีดิน 59,290 12,631 63,257 135,178

ค่าเสื่อมราคา 6,685 4,859 11,026 22,570

บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน 97 2,100 - 2,197

อื่นๆ 2,285 160 - 2,445

รวม 106,625 34,836 118,170 259,631
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

บันทึกเป็น

(ค่าใช้จ่าย) รายได้

31 ธันวาคม 2555 ในก�าไรส�าหรับงวด 31 ธันวาคม 2556

การรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 2,005 - 2,005

ค่าเสื่อมราคา 200 172 372

บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน 97 2,100 2,197

อื่นๆ 2,285 160 2,445

รวม 4,587 2,432 7,019

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทเพซไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของขาดทุนสะสมทางภาษีเป็นจ�านวนเงิน 381.2 
ล้านบาท และ 434.2 ล้านบาท ตามล�าดับ เนื่องจากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยดังกล่าวจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�า
ขาดทุนสะสมทางภาษีไปใช้ประโยชน์ได้

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.525 7.525

(MOR-0.25) (MOR-0.25) 11,351 14,918

เงินกู้ยืมระยะสั้น 6.5 -

(MLR-0.25) 235,000 -

หัก ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้จ่ายล่วงหน้า (1,496) -

สุทธิ 233,504 -

รวม 244,855 14,918

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�านวนเงิน 20 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามล�าดับ 

บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมระยะสั้น เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินและอื่นๆ

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวของบริษัทค�้าประกันโดยการจดจ�านองหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในโครงการไฟคัสเลนและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและ
อุปกรณ์ให้เช่าของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7 และ 13 และการค�้าประกันเพิ่มเติมโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทหลายท่าน

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวของบริษัทย่อยค�้าประกันโดยหลักประกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมมีก�าหนดช�าระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันที่เบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรก (9 สิงหาคม 2556)  
เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยที่ดินของบริษัทและที่ดินส�าหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้น

พันบาท

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

เงินกู้ยืมระยะสั้น 6.5 - 325,000 - 140,000 -

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (1,503) - (890) -

สุทธิ 323,497 - 139,110 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วแลกเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงค�้าประกันโดยการจ�าน�าหุ้นของบริษัทซ่ึงถือโดยผู้ถือหุ้นบางท่าน  
ก�าหนดการช�าระคืนมีดังนี้

พันบาท

ก�าหนดการช�าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- วันท่ี 17 มกราคม 2557 165,000 -

- วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2557 120,000 120,000

- วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 20,000 -

- วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 20,000 20,000

รวม 325,000 140,000

20. เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำารับจากลูกค้า

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของบริษัทเป็นค่าสมัครสมาชิกสปอร์ตคลับ

ส่วนใหญ่ของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทเพซ เป็นค่าธรรมเนียมจากการจองหน่วยในอาคารชุดของโครงการของบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู 
จ�ากัด โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะยกเลิกการจองดังกล่าวได้ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด จะจ่ายคืนเงินรับล่วงหน้าให้ลูกค้าที่ยกเลิกการจองเต็มจ�านวน
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ หรือจะโอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าไปเป็นเงินมัดจ�ารับจากลูกค้าเมื่อลูกค้ามีการลงนามในสัญญา Unit Lease Purchase

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจ�ารับจากลูกค้าบางส่วนของบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด (บริษัทย่อย) ค�้าประกันโดยเงินฝาก
บัญชีธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 122.2 ล้านบาท (รวมอยู่ในงบการเงินรวมจ�านวน 61.1 ล้านบาท) (2556: ไม่มี) 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,751,732 375,310 - 25,310

หัก ค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้รอการตัดบัญชี (66,214) - - -

1,685,518 375,310 - 25,310

หัก ส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (34,375) - (16,375)

สุทธิ 1,685,518 340,935 - 8,935
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บริษัท

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 บรษิทัได้ท�าบนัทกึข้อตกลงกบัสถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหนึง่ เพือ่เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช�าระคืนเงนิกูยื้มระยะสัน้ 
จ�านวนเงิน 60 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงจะช�าระคืนเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนรวม 48 งวด งวดแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2554 และงวดต่อๆ ไปช�าระในวันท�าการสุดท้ายของทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

•	 งวดท่ี	1	ถึง	งวดที่	12	ช�าระงวดละไม่น้อยกว่า	1,000,000	บาท
•	 งวดท่ี	13	ถึง	งวดที่	24	ช�าระงวดละไม่น้อยกว่า	1,250,000	บาท
•	 งวดท่ี	25	ถึง	งวดที่	47	ช�าระงวดละไม่น้อยกว่า	1,375,000	บาท
•	 งวดท่ี	48	ช�าระ	1,375,000	บาท	หรือช�าระที่เหลือให้เสร็จสิ้นทั้งจ�านวน

บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องท�าตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้เงิน

เงินกู้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจดจ�านองหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณ์ให้เช่าของบริษัทตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 7 และ 13 และการค�้าประกันเพิ่มเติมโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทบางท่าน

บริษัทย่อย

เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ได้เข้าท�าสัญญา Facility Agreement กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อ 
กู้ยืมเงินจ�านวน 700 ล้านบาท (รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวนเงิน 350 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินทุน
ก่อสร้างโครงการโดยการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าว เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี 
บริษัทย่อยตกลงจะช�าระคืนเงินต้นเงินกู้งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12 ช�าระงวดละ 4 ล้านบาท และงวดที่ 13 ช�าระจ�านวนเงิน 652 ล้านบาท ให้แก่สถาบัน
การเงินในวันท�าการสุดท้ายของทุกเดือนโดยงวดแรกเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 และครบก�าหนดเดือนเมษายน 2557

ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2556 กลุ่มบริษัทเพซได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมข้างต้นทั้งจ�านวนแก่สถาบันการเงินในประเทศดังกล่าว

เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2555 บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ได้ลงนามในสัญญาวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งส�าหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโครงการมหานครวงเงินรวม 5,400 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2555 สถาบันการเงินในประเทศอีกแห่งได้เข้าเป็นผู้ให้กู้ร่วมในวงเงิน 2,000 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทย่อยได้
เข้าท�าสัญญาเพื่อแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง โดยมีสาระส�าคัญคือการเพิ่มวงเงินกู้จากเดิม 5,400 ล้านบาท เป็น 5,750 
ล้านบาท วงเงินสินเชื่อมีดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)

สินเชื่อ วัตถุประสงค์ จ�านวนเงิน อัตราดอกเบี้ย

A ต้นทุนค่าก่อสร้างและพัฒนา 5,370 MLR ลบร้อยละ 

0.25 ต่อปี

B หนังสือค�้าประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาทรัสต์รีซีทส์ 170 ตามที่ระบุไว้ใน 

(ถ้าวงเงินสินเชื่อ A ใช้เต็มวงเงินแล้ววงเงินสินเชื่อ B จะเป็นศูนย์) แต่ละสัญญา

C เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 30 MOR ต่อปี

D หนังสือค�้าประกัน 350 ตามที่ระบุไว้ใน 

แต่ละสัญญา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบและอนุมัติให้บริษัทเข้าท�าสัญญาเพื่อให้ความสนับสนุน
ทางการเงินแก่บริษัทย่อยดังกล่าวในกรณีต่างๆ รวมถึงกรณีที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยมีความประสงค์ขอความสนับสนุน
ทางการเงินเพิ่มเติม บริษัทตกลงและยินยอมแบบเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable) ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อโอนไปยังบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา Facility Agreement เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน และอื่นๆ
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วงเงินสินเชื่อน้ีค�้าประกันโดย

- Conditional Assignment ตามสัญญาก�าหนดกรอบความตกลงและสัญญาเช่า สิทธิการเช่าที่ดิน Managed Services Agreement สัญญา
ก่อสร้าง สัญญาจ้างบริหารและสัญญาอื่นๆ ที่ท�ากับกลุ่ม Marriott International สัญญา Unit Lease Purchase และสัญญา Retail Shop 
Lease ท่ีท�ากับลูกค้า ของบริษัทย่อย

- สิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่และจะก่อสร้างบนที่ดิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
- ท่ีดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าใช้ส�าหรับการค�้าประกันว่า ผู้ให้เช่าจะปฏิบัติตาม the conditional assignment agreements
- จ�านองท่ีดินที่ใช้เป็นที่จอดรถ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
- หุ้นท้ังหมดของกลุ่มบริษัทเพซที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8
- เงินฝากบัญชีธนาคารของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ซึ่งไม่มีข้อจ�ากัด 

ในการใช้
- โอนสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค�้าประกันที่ได้รับจากผู้รับเหมาก่อสร้าง
- โอนสิทธิภายใต้การประกันภัยโครงการ

22. เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาเป็นเงินที่หักจากผู้รับเหมาในอัตราร้อยละต่างๆ กันของจ�านวนเงินตามสัญญาเพื่อเป็นการประกันผลงานงาน
ก่อสร้างท่ีได้ท�าโดยผู้รับเหมา กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้รับเหมาเมื่อพ้นระยะเวลาของการรับประกัน
ผลงานตามท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญา

23. ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องมีดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2556 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 9,525 9,400

เพิ่มขึ้น 125 125

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,650 9,525

เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2548 บริษัทได้ถูกฟ้องร้องจากบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากโครงการก่อสร้างของบริษัท ต่อมาเมื่อ
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทช�าระเงินและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทดังกล่าวดังนี้

•	 ช�าระเงินจ�านวน	1,660,048	บาท	พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจากวันถัดจากวันฟ้อง	
•	 ช�าระค่าเสียหายอีกเดือนละ	252,353	บาท	นับจากวันถัดจากวันฟ้องถึงวันที่	31	ธันวาคม	2550

ต่อมาเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2553 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษายืนยันตามค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น

บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยจากค�าพิพากษาของศาลไว้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทั้งหมดแล้ว

คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกา 

บริษัทได้น�าท่ีดินถือไว้เพื่อขายมาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันส�าหรับคดีฟ้องร้องตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
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24. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2556 2555

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,901 1,278

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 567 543

ต้นทุนดอกเบี้ย 108 80

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,576 1,901

จ�านวนท่ีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2556 2555

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 567 543

ต้นทุนดอกเบี้ย 108 80

รวม 675 623

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด ร้อยละ 4.4 ต่อปี

อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้ ร้อยละ 4.48 ต่อปี

อัตรามรณะ ร้อยละ 50 ของตารางมรณะไทย ปี 2551

อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของตารางมรณะไทย ปี 2551

25. ทุนเรือนหุ้น

ในระหว่างวันท่ี 29 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้เปิดให้ประชาชนจองซื้อหุ้นจ�านวน 600 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท มีผลให้บริษัท
มีทะเบียนทุนท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระแล้วเพิ่มข้ึนจากจ�านวน 1,454.3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,454.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นจ�านวน 
2,054.3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,054.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 
2 สิงหาคม 2556 ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติหุ้นสามัญของบริษัทจ�านวน 2,054.3 ล้านหุ้น เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
และเริ่มท�าการซื้อขายได้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ในการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น 
ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 68.9 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทแสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ�านวนหุ้น 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีออกในระหว่างปี

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค�านวณได้ดังนี้

ล้านหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

จ�านวนหุ้นท่ีมีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,454.3 1,454.3 1,454.3 1,454.3

ผลกระทบจากหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายในระหว่างปี 251.5 - 251.5 -

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 1,705.8 1,454.3 1,705.8 1,454.3
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26. สำารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเป็นทุนส�ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลัง 
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้แก่

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 59,246 39,789 53,145 29,320

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 9,216 33,413 1,122 1,502

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 47,440 20,382 20,682 -

ค่าธรรมเนียมการขาย 48,552 17,600 5,494 1,993

ค่าใช้จ่ายในการขาย 63,564 11,196 59,336 8,337

ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิ 2,633 9,476 548 245

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 35,225 22,468 5,308 5,177

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 1,984 4,303 1,010 737

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4,980 4,036 2,887 1,379

ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 8,848 7,981 5,588 4,090

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,029 2,188 261 31

ค่าธรรมเนียมการบริหาร - 1,418 - -

ค่าใช้จ่ายอื่น 21,849 13,421 16,731 4,933

รวมค่าใช้จ่าย 305,566 187,671 172,112 57,744

28. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหารส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทของค่าตอบแทน 2556 2555 2556 2555

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น 27,320 24,784 24,310 21,917

เบี้ยประชุม 852 784 852 784

รวม 28,172 25,568 25,162 22,701
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29. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานที่จดทะเบียน 

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุน จดทะเบียนโดย
ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามระเบียบกองทุน สมาชิกต้องจ่ายเงิน
สะสมและบริษัทต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบส�าหรับแต่ละปี 2556 และ 2555 ซ่ึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจ�านวนเงินประมาณ 1.5 ล้านบาท 
และ 1.2 ล้านบาท ตามล�าดับ

30. ส่วนงานดำาเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ที่คณะกรรมการบริษัทได้รับ
และสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของธุรกิจ 
กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 5 ส่วนงาน ดังนี้

1) ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่พัฒนาและขายห้องชุดพักอาศัย
2) ส่วนงานการลงทุนในหุ้นทุน เป็นส่วนงานที่ลงทุนในหุ้นทุนของกลุ่มบริษัทเพซ
3) ส่วนงานโรงแรม เป็นส่วนงานที่ด�าเนินงานด้านโรงแรม
4) ส่วนงานคอนโดมิเนียมระดับหรูหรา เป็นส่วนงานที่พัฒนาและขายคอนโดมิเนียมระดับหรูหรา
5) ส่วนงานศูนย์การค้า เป็นส่วนงานที่พัฒนาและให้เช่าศูนย์การค้า

คณะกรรมการบริษัทสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานซึ่ง วัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

ล้านบาท

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

การลงทุน 
ในหุ้นทุน โรงแรม

คอนโดมิเนียม ระดับ
หรูหรา ศูนย์การค้า

ตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน รวม

2555 2555 2555 2555

“ปรับปรุง “ปรับปรุง “ปรับปรุง “ปรับปรุง

2556 ใหม่” 2556 2555 2556 2555 2556 ใหม่” 2556 ใหม่” 2556 2555 2556 ใหม่”

รายได้ 287 939 - - - - - - - - - - 287 939

ต้นทุนขาย (188) (656) - - - - - - - - - - (188) (656)

ก�าไรขั้นต้น 99 283 - - - - - - - - - - 99 283

รายได้อื่น 361 287 - - - - 3 2 3 - (309) (139) 58 150

ค่าใช้จ่ายอื่น (223) (168) - - (17) (14) (134) (61) (10) (7) 49 36 (335) (214)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานตามส่วนงาน 237 402 - - (17) (14) (131) (59) (7) (7) (260) (103) (178) 219

ต้นทุนทางการเงิน (49) (45) (15) (19) (42) (32) (63) (63) (22) (16) 93 56 (98) (119)

ขาดทุนจากการกลับรายการส่วนต�่ากว่าทุนจาก
การรวมธุรกิจ 
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน - สุทธิ - - - - - - - - - - (584) - (584) -

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)  
ภาษีเงินได้ (15) (83) - - - - 29 20 5 4 - - 19 (59)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 173 274 (15) (19) (59) (46) (165) (102) (24) (19) (751) (47) (841) 41

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 46 -

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (795) 41

ข้อมูลอื่น

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 4,874 2,642 250 125 2,257 598 4,241 1,542 1,641 403 (4,686) (1,338) 8,577 3,972

หนี้สินตามส่วนงาน 912 764 425 203 2,539 921 5,291 1,446 1,755 716 (4,493) (972) 6,429 3,078

รายจ่ายฝ่ายทุน 381 8 - - 231 101 588 233 360 108 (47) (48) 1,513 402

ค่าเสื่อมราคา 6 6 - - - - 24 13 1 - - - 31 19
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31. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมได้รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัทย่อย ดอกเบี้ย
ค้างรับจากบริษัทย่อย เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้
การค้า เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืม 
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย นโยบายการบัญชีส�าหรับการ
บันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ 3

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจ�านวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่ายช�าระหนี้ส�าหรับภาระผูกพันตามที่ก�าหนดไว้
ในงบการเงินรวม จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็น
ว่ากลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นไม่มีปัญหาความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน มีรายการค้าบางรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ไม่มีการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ตามเงื่อนไข
ที่ตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม�่าเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า ณ วันที่รายงาน ไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ ความเสี่ยงสูงสุด
ทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสีย
หายท่ีมีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เกดิจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดซึง่จะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัเพซ ดเีวลลอปเมนท์  
คอร์ปอเรชั่น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ 
เงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม
ระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ
เงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบัน ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย ดังนั้นกลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จึงไม่ได้ท�า
สัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

2556 (งบการเงินรวม)  พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - - 1,039,210 74 1,039,284 0.5

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ - - - - 13,346 13,346 -

ลูกหน้ีอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 706 706 -

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน - - - - 38,731 38,731 -

รวม - - - 1,039,210 52,857 1,092,067 

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน
การเงิน - สุทธิ - - - 244,855 - 244,855 6.5 - 7.525

เงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ 323,497 - - - - 323,497 6.5

เจ้าหน้ีการค้า - - - - 201,708 201,708 -

เจ้าหน้ีอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 587 587 -

เจ้าหน้ีอื่น - - - - 2,636 2,636 -

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานจาก
ผู้รับเหมา - - - - 39,933 39,933 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน - สุทธิ - - - 1,685,517 - 1,685,517 6.8897

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,836 7,577 - - - 9,413 6.5 - 11.6

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
และดอกเบี้ยค้างจ่าย - 404,511 824,289 - 1,092,041 2,320,841 7.5

รวม 325,333 412,088 824,289 1,930,372 1,336,905 4,828,987
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2555 (งบการเงินรวม)  พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

อัตราดอกเบี้ย ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - - 134,559 88 134,647 0.75

ลูกหน้ีการค้า - - - - 328 328 -

ลูกหน้ีอื่นบริษัทย่อยและ
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - 1,480 1,480 -

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน - - - - 8,282 8,282 -

เงินฝากออมทรัพย์ท่ีมีข้อจ�ากัด
ในการใช้ - - - 61,102 - 61,102 0.75

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย - - - - 138,565 138,565 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท
ย่อย - - 832,133 - - 832,133 7.5 - 15

รวม - - 832,133 195,661 148,743 1,176,537

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - - 14,918 - 14,918 7.525

เจ้าหน้ีการค้า - - - - 89,710 89,710 -

เจ้าหน้ีอื่นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - 440 440 -

เจ้าหน้ีอื่น - - - - 4,697 4,697 -

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานจาก
ผู้รับเหมา - - - - 8,717 8,717 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น
และดอกเบี้ยค้างจ่าย 505,750 - - - 26,430 532,180 7.075 - 7.275

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน - สุทธิ - - - 375,310 - 375,310 6.5 - 7.625

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,123 5,098 - - - 6,221 7.31, 7.49

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
และดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 832,132 - 656,515 1,488,647 7.5 - 15

รวม 506,873 5,098 832,132 390,228 786,509 2,520,840
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2556 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)   พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

อัตราดอกเบี้ย ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - - 4,412 29 4,441 0.5

ลูกหน้ีอื่นบริษัทย่อย - - - - 60,873 60,873 -

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย - - - - 440,662 440,662 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท
ย่อย - 986,977 1,957,223 - - 2,944,200 7.5

รวม - 986,977 1,957,223 4,412 501,564 3,450,176

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน
การเงิน - สุทธิ - - - 244,855 - 244,855 6.5, 7.525

เงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ 139,110 - - - - 139,110 6.5

เจ้าหน้ีการค้า - - - - 11,744 11,744 -

เจ้าหน้ีอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 15 15 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท
ย่อย – สุทธิ 204,342 - - - - 204,342 5.00 - 6.75

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานจาก
ผู้รับเหมา - - - - 13 13 -

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,314 4,012 - - - 5,326 6.5 - 11.6

รวม 344,766 4,012 - 244,855 11,772 605,405
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2555 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

อัตราดอกเบี้ย ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - - 226 29 255 0.75

ลูกหน้ีการค้า - - - - 328 328 -

ลูกหน้ีอื่นบริษัทย่อย - - - - 2,254 2,254 -

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย - - - - 277,130 277,130 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท
ย่อย - - 1,664,266 - - 1,664,266

7.5, 14  
และ 15

รวม - - 1,664,266 226 279,741 1,944,233

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - - 14,918 - 14,918 7.525

เจ้าหน้ีอื่นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - 117 117 -

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานจาก
ผู้รับเหมา - - - - 13 13 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายจากผู้ถือหุ้น 505,750 - - - 26,430 532,180 7.075 - 7.275

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน - - - 25,310 - 25,310 7.375

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 319 1,329 - - - 1,648 7.49

รวม 506,069 1,329 - 40,228 26,560 574,186

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 
ใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจ�ากัดในการใช้และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย มีราคาตามบัญชีไม่แตกต่าง
จากราคายุติธรรมอย่างเป็นสาระส�าคัญ เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด

ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจาก
สินทรัพย์ทางการเงินนี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้ 
มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด

เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายจากผู้ถือหุ้น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินทางการเงินนี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย : ไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมได้ เนื่องจากไม่สามารถระบุก�าหนดเวลาการช�าระคืนได้
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32. สัญญา

ก. เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญา International Services Agreement กับ Global Hospitality Licensing 
S.A.R.L. (“GHL”) โดยที่ GHL จะให้บริการสนับสนุนงานด้านโรงแรมภายนอกประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยได้ท�า
สัญญาเพิ่มเติมโดยมีก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 35 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติอีกสองครั้ง 
ครั้งละ 5 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 300 วัน ก่อนวันหมด
อายุของสัญญาแรกเริ่มหรือสัญญาต่ออายุ บริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ข. เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญา License and Royalty Agreement กับ Global Hospitality Licensing 
S.A.R.L. (“GHL”) เพื่อรับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า EDITION ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญา
เพิ่มเติมโดยมีก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 35 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติอีกสองครั้ง ครั้งละ 
5 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 300 วัน ก่อนวันหมดอายุของ
สัญญาแรกเริ่มหรือสัญญาต่ออายุ บริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ค. เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญา Management Agreement กับ บริษัท ลักษ์ซูรี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด เพื่อให้บริการจัดการและด�าเนินการโรงแรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเพิ่มเติมโดยมีก�าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 35 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติอีกสองครั้ง ครั้งละ 5 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 300 วัน ก่อนวันหมดอายุของสัญญาแรกเริ่มหรือ
สัญญาต่ออายุ บริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ง. เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญา Residential Marketing License Agreement กับ Global Hospitality 
Licensing S.A.R.L. (“GHL”) เพื่อรับสิทธิการใช้ชื่อ The Ritz-Carlton Residences, Bangkok โดยสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มมีผล
บังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือวันที่ปิดโครงการแล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน ในการนี้ บริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
การใช้สิทธิในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา

จ. เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญา Management Agreement กับ บริษัท ลักษ์ซูรี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด เพื่อให้บริการจัดการ ด�าเนินการและดูแลโครงการที่พักอาศัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเพิ่ม
เติมโดยมีก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 35 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติอีกสองครั้ง ครั้งละ 5 ปี 
เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 300 วัน ก่อนวันหมดอายุของสัญญา
แรกเริ่มหรือสัญญาต่ออายุ บริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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33. อื่นๆ

1)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

พันบาท

2556 2555

ก) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด มีหนังสือค�้าประกันที่สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งออกให้
กับลูกค้าของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค�้าประกันโดยหลักประกันตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 21 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค�้าประกันโดยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ จ�านวน
เงิน 61.1 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20) 92,026 61,102

ข) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด มีหนังสือค�้าประกันที่สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งออกให้
กับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งจ�านวนเงิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งค�้าประกันโดยหลักประกันตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 21 1,000 -

ค) บริษัท วาย แอล พี จ�ากัด มีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง - 3,873

ง) บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 
มีภาระผูกพันตามที่ได้ตกลงไว้เพื่อเป็น ต้นทุนการก่อสร้าง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีส่วน
หนึ่งซึ่งมี จ�านวนเงิน 44.2 ล้านบาท อาวัลโดยสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง และค�้าประกัน
โดยหลักประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุ 21 (2555: ไม่มี)) 1,782,400 679,920

จ) บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด 
มีภาระผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน ส่วนเพิ่มส�าหรับโครงการมหานคร (หมายเหตุ 11) - 96,129

ฉ) บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการใหม่ (หมายเหตุ 9) - 365,348

ช) บริษัทมีภาระผูกพันตามที่ได้ตกลงไว้เพื่อเป็นต้นทุนการก่อสร้างโครงการใหม่ (หมายเหตุ 10  
และ 12) 228,254 -

2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น มีภาระผูกพันอื่นๆ จากการพัฒนาโครงการที่ด�าเนิน
การอยู่

2556 2555

มูลค่าซื้อขายท่ีได้ท�าสัญญาแล้ว (พันบาท) 5,666,246 1,850,619

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่ด�าเนินการอยู่ 46.68 29.97

3) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ�ากัด มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค�้าประกันหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด จ�านวนเงิน 
700 ล้านบาท (รวมอยู่ในงบการเงินรวมจ�านวนเงิน 350 ล้านบาท)

4) เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2555 บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงโอนดอกเบี้ยเงินกู้จ�านวน 3 สัญญา โดยนายสรพจน์ เตชะไกรศรี และ Fourteen 
Points Holdings (ผู้โอน) จะโอนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไม่ได้โอนไปตามบันทึกข้อตกลงโอนหนี้เงินกู้ ให้แก่บริษัท (ผู้รับโอน) หลังจากพ้นระยะเวลา 
60 วัน นับจากวันที่กลุ่มบริษัทเพซ (ลูกหนี้) ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) ที่ออก
โดยหน่วยงานราชการส�าหรับการก่อสร้างอาคารในโครงการมหานครเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู้รายได้ตามบันทึกข้อตกลง 3 ฉบับนี้ 
เม่ือภายหลังจากพ้นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ลูกหนี้ได้รับแบบ อ.6 ดังกล่าวข้างต้นแล้วเท่านั้น 

5) ผู้ให้การสนับสนุนซ่ึงประกอบด้วย บริษัท บริษัท เพซ เรียล เอสเตท จ�ากัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค 
ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ได้เข้าท�าสัญญา Sponsor Support Agreement ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 กับสถาบันการ
เงินภายใต้สัญญาวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21 ในการนี้ผู้ให้การสนับสนุนตกลงจะให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินที่จ�าเป็นแก่
บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ในกรณีที่ประมาณการต้นทุนโครงการสูงกว่า
ท่ีคาดการณ์ไว้และกรณีการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
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34.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ก) เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ได้เข้าท�าสัญญาจะ
ซื้อจะขายเพื่อซ้ือที่ดิน 7 แปลง (ซ่ึงได้บันทึกเป็นสิทธิการเช่าที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11) จาก
มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ และบริษัท ปิยะภาพ จ�ากัด โดยมีมูลค่าการซ้ือรวม 1,365 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธ์ิ
และค่าชดเชยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะรับผิดชอบโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวถูกโอนกรรมสิทธิ์
ให้แก่บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 

ข) เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ได้เข้าท�าสัญญา
แก้ไขสัญญาวงเงินสินเชื่อกู้ยืมเงินครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง โดยมีสาระส�าคัญคือ การเพิ่มวงเงินกู้จากเดิม 
5,750 ล้านบาท (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21) เป็น 6,550 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อใหม่จะเป็นดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)

สินเชื่อ วัตถุประสงค์ จ�านวนเงิน อัตราดอกเบี้ย

A ต้นทุนค่าก่อสร้างและพัฒนา 5,370 MLR ลบร้อยละ 

0.25 ต่อปี

B หนังสือค�้าประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาทรัสต์รีซีทส์ อาวัล 100 ตามที่ระบุไว้ใน 

และสัญญาป้องกันความเสี่ยง แต่ละสัญญา

(ถ้าวงเงินสินเชื่อ A ใช้เต็มวงเงินแล้ววงเงินสินเชื่อ B จะเป็นศูนย์)

C เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 30 MOR ต่อปี

D หนังสือค�้าประกัน 350 ตามที่ระบุไว้ใน 

แต่ละสัญญา

E วงเงินอาวัลส�าหรับค่าที่ดิน 468 ตามที่ระบุไว้ใน 

แต่ละสัญญา

F วงเงินกู้ยืมส�าหรับค่าที่ดิน 800 MLR ลบร้อยละ 

(ยอดรวมของวงเงินสินเชื่อ E และ F จะต้องไม่เกิน 800 ล้านบาท) 0.25 ต่อปี

ค) เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด ได้เข้าท�าสัญญา
วงเงินสินเชื่ออีกฉบับกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อรับวงเงินอาวัลและเงินกู้ยืมจ�านวนเงิน 532 ล้านบาท
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35. การบริหารจัดการส่วนทุน 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น มีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่าง
ต่อเน่ืองและรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยใช้การประมาณการกระแสเงินสดที่จะใช้ในโครงการ

บริษัทบริหารจัดการส่วนทุนโดยการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหน่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 0.17 ต่อ 1 (2555: ไม่มี) 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ�ากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ�ากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ�ากัด (กลุ่มบริษัทเพซ) บริหารจัดการส่วนทุนโดยการรักษา
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ในปี 2555 หนี้สินส�าหรับการค�านวณ
อัตราหน้ีสินส่วนทุนหมายถึงหนี้สินทั้งหมดของกลุ่มบริษัท เพซ หัก เงินกู้ยืมด้อยสิทธิการเรียกร้อง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4 ทุนหมายถึง รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นและจ�านวนเงินต้นของเงินกู้ยืมด้อยสิทธิการเรียกร้องของกลุ่มบริษัท เพซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ
กลุ่มบริษัท เพซ เท่ากับ 0.51 ต่อ 1 

ในปี 2556 หนี้สินส�าหรับการค�านวณอัตราหนี้สินส่วนทุนหมายถึงหนี้สินทั้งหมดซ่ึงไม่รวมเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของของกลุ่มบริษัทเพซ ทุนหมาย
ถึง รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ารองตามกฎหมายและเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ
กลุ่มบริษัทเพซ เท่ากับ 0.38 ต่อ 1 

กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน ไม่มีการเปล่ียนแปลงในวัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่าง
ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

36. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก/ปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ 

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก/ปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีการบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน
ที่ยกเลิก

2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ

2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีมีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
เงินเฟ้อรุนแรง

2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเช่า

2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 2557

ผู้บริหารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารอยู่
ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น

37. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
และ

ข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ชินคาร่า จ�ากัด)

เว็บไซต์  http://www.pacedev.com
โทรศัพท ์  02 654 3344
โทรสาร  02 654 3323

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส  
ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท

0107554000232

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ให้เช่า และให้บริการ

ชื่อภาษาอังกฤษ
PACE DEVELOPMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 654 3344  โทรสาร +66 2 645 3323

WWW.PACEDEV.COM
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