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รายงานประจำาปี 2556

บ
ริษ

ัท
 เคป

เป
ล ไท

ย พ
ร็อพ

เพ
อร์ตี้ จำ�กัด (มห

�ชน
)

รายงาน
ป

ระจำาป
ี 2556



พร้อมมุ่งสู่ 
ความก้าวหน้า

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่อนาคต
เคปเปลพร้อมมุ่งไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ดังเช่น แทนแกรม สัญลักษณ์แห่งความยืดหยุ่น
และศักยภาพ

เป็นบริิษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได ้
ถูกเลือก และสร้างสรรค์อสังหาริมทรัพย์ 
ที่เป็นเลิศในมาตรฐานคุณภาพอันเปี่ยมด้วย
คุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สร้างผลตอบแทน
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

1  ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญปี 2556
2 พร้อมมุ่งสู่ความก้าวหน้า
4  สารจากประธานกรรมการ
6  คณะกรรมการบริษัท
8  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
10  โครงสร้างองค์กรและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
11  โครงสร้างการจัดการ
14 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
16  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
20  ทรัพย์สินของบริษัท
22  การกำากับดูแลกิจการ
28 ปัจจัยความเสี่ยง
29  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
30  ความรับผิดชอบต่อสังคม
31  รายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน
32  การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
34  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
35  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
36  งบแสดงฐานะการเงิน
39  งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
41 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
42  งบกระแสเงินสด
44  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สารบัญ



บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หน่วย

31 
ธันวาคม

2556

31 
ธันวำคม

2555
(ปรับปรุง

ใหม่)

1 
มกรำคม

2555

31
ธันวำคม

2554 
(รำยงำนเดิม)

สินทรัพย์รวม ล้ำนบำท 1,741.3 1,636.4 1,619.9 1,335.1

หนี้สินรวม ล้ำนบำท 1,524.8 1,251.9 1,143.9 1,090.5
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ล้ำนบำท 216.6 384.5 476.0 244.6
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ล้ำนบำท 279.4 419.9 488.2 256.9

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.27 1.46 1.37 1.38
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.03 0.04 0.02 0.03

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 7.04 3.26 2.40 4.46

หน่วย 2556 

2555 
(ปรับปรุง

ใหม่)
2554 

(รำยงำนเดิม)
รำยได้รวม ล้ำนบำท 148.8 165.8 153.9
ค่ำใช้จ่ำยรวม ล้ำนบำท 274.6 199.3 233.5

ก�ำไร / (ขำดทุน) ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษี ล้ำนบำท (125.9) (33.5) (79.6)

ก�ำไร / (ขำดทุน) สุทธิส�ำหรับปี ล้ำนบำท (167.8) (91.5) (133.1)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญจดทะเบียน ล้ำนหุ้น 220.0 220.0 220.0

ก�ำไร / (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้นส�ำหรับปี บำท (0.76) (0.42) (0.61)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)
อัตรำก�ำไรขั้นต้น ร้อยละ 18.89 26.86  21.91
อัตรำก�ำไรสุทธิ ร้อยละ (112.81) (55.20) (86.49)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (55.83) (21.28) (42.76)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน(Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม ร้อยละ (9.64) (5.59) (9.97)
อัตรำหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ำ 0.08 0.08 0.11

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถจ่ำยช�ำระดอกเบี้ย เท่ำ (6.55) 0.12 1.07

ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญปี 2556
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1ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ 2556



พร้อมมุ่งสู่
ควำมก้ำวหน้ำ
แม้ท่ำมกลำงควำมผันผวน เคปเปล ไทย 

ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก 

มุ่งลงทุนเพื่อพัฒนำและสร้ำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน



เคปเปล ไทย ยังคงมุ่งเน้น

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

พร้อมทั้งกำรคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อส่งมอบบ้ำนที่มีคุณภำพและมีมูลค่ำคงทนแก่ผู้ซื้อ

นอกจำกนี้ เรำยังมุ่งมั่น

ที่จะรักษำมำตรฐำนระดับสูง

ของกำรก�ำกับดูแลและควำมโปร่งใส 

เพื่อผลักดันมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นของเรำ



ในปี 2557 นี้ เศรษฐกิจไทยคำดว่ำจะยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปในทิศทำง 

เดียวกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภำคนี้ 

ที่อยู่อำศัยในเขตเมืองและชำนเมืองยังคงเป็นที่ต้องกำรของผู้ซื้อ 

เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จึงไม่หยุดยั้งที่จะแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนในเขตกรุงเทพมหำนคร

สำรจำกประธำนกรรมกำร

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 25564



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
ในนำมของคณะกรรมกำร ผมขอน�ำเสนอรำยงำนประจ�ำปีของ บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) 
ส�ำหรับรอบระยะเวลำสิ้นสุดปี 31 ธันวำคม 2556 ดังต่อไปนี้ 

ผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ในระหว่ำงปี 2556 เคปเปล ไทย ประสบภำวะล�ำบำกในกำรด�ำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมียอดขำดทุนสุทธิ  
167.80 ล้ำนบำท ซ่ึงสูงกว่ำปี 2555 ท่ีมีผลขำดทุนสุทธิเพียง 91.54 ล้ำนบำท โดยมียอดขำยบ้ำนพร้อมท่ีดินใน
โครงกำรวิลล่ำ อะคำเดีย ศรีนครินทร์เฟส 1 เพิ่มขึ้นเป็น 108.69 ล้ำนบำทในปี 2556 เม่ือเทียบกับ 
ยอดขำย 94.97 ล้ำนบำทในปี 2555

ในปี 2556 บรษัิทมขีำดทุนสุทธิต่อหุน้ท่ี 0.64 บำท เม่ือเทียบกบัขำดทุนสุทธิต่อหุน้ท่ี 0.31 บำทในปี 2555  สำเหตุหลัก
ของกำรขำดทุนสทุธิทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจำกกำรเพิม่ข้ึนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรและขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นซ่ึง
เป็นผลจำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำทต่อเงินดอลล่ำร์สิงคโปร์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลงจำกปี 2555 เหลือเพยีง 
45.89 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ตำม อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนได้เพิ่มขึ้นจำก 3.26 ในปี 2555 มำเป็น 7.04 ในปี 2556  ทั้งนี้
เป็นผลจำกกำรลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นในปี 2556

ภาพรวมธุรกิจและแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คำดว่ำจะยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ของเศรษฐกิจในภูมิภำคนี้ กำรขำดเสถียรภำพทำงเมืองคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรบริโภค แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ส�ำหรับภำคอสังหำริมทรัพย์ไทยคำดว่ำจะยังคงคึกคัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตกรุงเทพมหำนคร 

จำกควำมส�ำเร็จของโครงกำรวิลล่ำ อะคำเดยี ศรีนครินทร์ในเฟสที่หนึ่งที่ใกล้จะปิดกำรขำย เคปเปล ไทย ได้เปิดตัว
โครงกำรวิลล่ำอะคำเดีย ศรีนครินทร์ เฟสท่ีสอง อย่ำงเป็นทำงกำรในไตรมำสท่ีสี่ของปี 2556 และยังได้ปรับกำร
ออกแบบบ้ำนของโครงกำรวิลล่ำ อะคำเดีย วัชรพล เพื่อให้ตอบโจทย์ตลำดมำกยิ่งขึ้น ส�ำหรับกำรเปิดตัวนั้นจะขึ้น
อยู่กับสภำวะตลำดที่เหมำะสม 

ที่อยู่อำศัยในเขตเมืองและชำนเมืองยังคงเป็นที่ต้องกำรของผู้ซื้อ เคปเปล ไทย จึงไม่หยุดยั้งที่จะแสวงหำโอกำสใน
กำรลงทุนในเขตกรุงเทพมหำนคร

ความยึดถือในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรได้ตระหนกัว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นสิง่จ�ำเป็นเพือ่ควำมยัง่ยืนและควำมสำมำรถใน
กำรท�ำก�ำไรของธุรกจิ เฉกเช่นเดียวกบักำรรกัษำและกำรบรรลมูุลค่ำในระยะยำวส�ำหรบัผูถ้อืหุน้ของเรำ ดังนัน้เรำ
จึงมุ ่งม่ันที่จะรักษำแนวปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงดีที่สุด

ทัง้นี ้ควำมพยำยำมของเรำรวมถงึกำรด�ำรงกลไกในกำรควบคุมท่ีมีประสทิธิภำพโดยผ่ำนระบบกำรรำยงำนท่ีได้รบั
กำรพัฒนำเป็นอย่ำงดีและกำรจัดกำรภำยใน อีกทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่ำงทันท่วงทีเพื่อ
ให้แน่ใจในด้ำนควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบ

ขอแสดงความขอบคุณ
ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมขอบคุณต่อบรรดำผูถ้อืหุน้ ลกูค้ำ หุน้ส่วนทำงธุรกิจ รวมถึงเหล่ำพนักงำน คณะกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร ในกำรให้ควำมสนับสนุนและเชื่อมั่นในเคปเปล ไทย อย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ

และขอส่งควำมขอบคุณถึง นำยตัน สวี เยำ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรตลอดสองปีที่ผ่ำนมำ

ส�ำหรบัปี 2557 นบัเป็นอกีปีท่ีท้ำท้ำย ข้ำพเจ้ำหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ เคปเปล ไทย จะได้รบักำรสนบัสนุนอย่ำงต่อเน่ือง
เพื่อกำรเติบโตของธุรกิจในปีนี้และปีต่อๆไป

ขอแสดงควำมปรำรถนำดี

อึง อุย ฮุย
ประธำนกรรมกำร
1 มีนำคม 2557

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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5สำรจำกประธำนกรรมกำร



คณะกรรมกำรบริษัท

อึง อุย ฮุย (Ng Ooi Hooi), 54
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร

เพรสซิเดนท์ (กำรลงทุนส่วนภูมิภำค),
บริษัท เคปเปล แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ Harvard University, USA
ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), Australian National 
University

โอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน) Oh Weng Soon (Oh Lock Soon), 55
กรรมกำร 
สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

เพรสซิเดนท์ & กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ำกัด (มหำชน)

ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ (โครงสร้ำงคอนกรีต) Imperial College, UK
ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (โยธำ) (เกียรตินิยม) 
University of Southampton, UK

จิรพร พิมพ์ภูราช, 56
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. เอส แอนด์ เจ บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ 
ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประเทศไทย
ปริญญำตรี กำรบัญชี และประกำศนียบัตรขั้นสูงวิชำกำรสอบบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประเทศไทย 

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 25566

 อึง อุย ฮุย

 โอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน)  จิรพร พิมพ์ภูราช



ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล, 82
กรรมกำรอิสระ 
สมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อำจำรย์ผู้บรรยำย มหำวิทยำลัยสยำม

ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ, Wharton School, 
University of Pennsylvania, USA
ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประเทศไทย

ลิม เค ฮิน (Lim Kei Hin), 56
กรรมกำร 
สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน เคปเปล แลนด์ กรุป๊
กรรมกำร Keppel REIT Management Limited
กรรมกำร บจ.เคปเปล ฟิลิปปินส์ พร็อพเพอร์ตี้ 
กรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ เคปเปล แลนด์ กรุ๊ป

ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (เศรษฐศำสตร์) สำขำบัญชีและกำรเงิน 
(เกียรตินิยม) London School of Economics & Political Science, UK

สมประสงค์ มัคคสมัน, 58
กรรมกำรอิสระ 
สมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

หุ้นส่วน และกรรมกำรบริหำร
บจ. ลีกัล แอ็ดไวซอรี่ เคำท์ซิล

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประเทศไทย
ปริญญำตรี นิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประเทศไทย

ตัน ซิว ก๊อก (TAN SIEW NGOK), 57
กรรมกำร 
สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

ผู้จัดกำรทั่วไป (กำรเงินและกำรจัดกำร)
บจ. เคปเปล แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของเคปเปล แลนด์ กรุ๊ป

ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์ (กำรบัญชี) Nanyang University, Singapore
Fellow of CPA Australia
Fellow of Chartered Accountant of Singapore
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7คณะกรรมกำรบริษัท

 สมประสงค์ มัคคสมัน ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล

 ลิม เค ฮิน  ตัน ซิว ก๊อก



ชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียน

KTP

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท 

0107537001951

(เดมเลขที่ บมจ 442)

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

2,200,000,000 บำท

จ�านวนหุ้นออกจ�าหน่ายทั้งหมด

220,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น

10 บำทต่อหุ้น

ข้อมูลทั่วไปเกีี่ยวกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นำยอึง อุย ฮุย (ประธำน)

นำยโอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน)

นำงจิรพร พิมพ์ภูรำช

ศำสตรำจำรย์ชูเกียรติ ประมูลผล

นำยสมประสงค์ มัคคสมัน

นำยลิม เค ฮิน

นำงตัน ซิว ก๊อก

คณะกรรมการบริหาร

นำยอึง อุย ฮุย (ประธำน)

นำยโอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน)

นำยลิม เค ฮิน

นำงตัน ซิว ก๊อก

คณะกรรมการตรวจสอบ

นำงจิรพร พิมพ์ภูรำช (ประธำน)

ศำสตรำจำรย์ชูเกียรติ ประมูลผล

นำยสมประสงค์ มัคคสมัน

เลขานุการบริษัท

นำงสำวสุภัทรำ ทำศิลป์

ที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่

อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์

เลขที่ 138/108 ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ 

แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500 ประเทศไทย

โทรศัพท์: (662) 237-1999

โทรสำร: (662) 237-2666

เวปไซต์: www.keppelland.co.th

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 62 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: (662) 229-2800

โทรสำร: (622) 359-1259

เว็บไซ: www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตยขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

(เดิมชื่อ “บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์  

แอนด์ ยัง จ�ำกัด”)

เลขที่ 193/136-137 ชั้นที่ 33 

อำคำรเลครัชดำคอมเพล็กซ์ 

ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: (662) 264-0777

โทรสำร: (662) 264-0790

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 25568



บริษัท ไทย-คามิ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 100%
ทะเบียนบริษัทเลขที่: 0105527002589
ธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 374,750,000 บำท
มูลค่ำหุ้น: 10 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 37,475,000 หุ้น 
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขต
บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัท โกลด์สตาร์
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 100% 
ทะเบียนบริษัทเลขที่: 0105533031129
ธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน: 409,100,000 บำท
มูลค่ำหุ้น: 100 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด: 4,091,000 หุ้น
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขต
บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 61% 
ทะเบียนบริษัทเลขที่: 0105533031137
ธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน: 563,400,000 บำท
มูลค่ำหุ้น: 100 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 5,634,000 หุ้น
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขต
บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัทย่อยของ บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้

บริษัท คอร์เนอร์สโตน 
เรียลตี้ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 100% 
ทะเบียนบริษัทเลขที่:0105547125821
ธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
มูลค่ำหุ้น: 100 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด: 10,000 หุ้น 
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขต
บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัท อุทยาน พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 100% 
ทะเบียนบริษัทเลขที่: 0105555075714
ธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
มูลค่ำหุ้น: 100 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด: 10,000 หุ้น
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขต
บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัท อุทยาน ทาวน์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 100% 
ทะเบียนบริษัทเลขที่: 0105555077784
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
มูลค่ำหุ้น: 100 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด: 10,000 หุ้น
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขต
บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัท อุทยาน เรียล เอสเตท 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 100% 
ทะเบียนบริษัทเลขที่: 0105556005272
ธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
มูลค่ำหุ้น: 100 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด: 10,000 หุ้น
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัท อุทยาน เออร์เบิน 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 100% 
ทะเบียนบริษัทเลขที่: 0105556008671
ธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
มูลค่ำหุ้น: 100 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด: 10,000 หุ้น
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัท อุทยาน เรียลตี้ จ�ากัด

ถือหุ้นโดย KTP: 100% 
ทะเบียนบริษัทเลขที่: 0105544113407
ธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
มูลค่ำหุ้น: 100 บำท ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด: 10,000 หุ้น
ส�ำนักงำนจดทะเบียน:
เลขที่ 138/108 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ชั้นที่ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (662) 237-1999
โทรสำร (662) 237-2666

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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รายชื่อ 10 อันดับผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)

ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น %

1 บริษัท เคปเปล แลนด์ จ�ำกัด 100,000,000 45.45
2 บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (เพื่อผู้ฝำกไทย) 92,088,264 41.85
3 บริษัท อุทยำน ธำนี จ�ำกัด 18,063,846 8.21
4 บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (เพื่อผู้ฝำกต่ำงชำติ) 7,789,500 3.54
5 นำยรัชฎำ กฤษดำธำนนท์ 1,600,000 0.72
6 นำยเดช น�ำศิริกุล 98,132 0.04
7 บริษัท เจ.ที.ซี. แมแนจเม้นท์ จ�ำกัด 70,000 0.03
8 บริษัท เค เอ็ม ซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด  54,743 0.02
9 นำงสำวพจพร แซ่เฮ้ง 28,600 0.01
10 นำยสมพงษ์ วำสนศิริวรรณ 22,600 0.01

โครงสร้ำงองค์กร และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน

เพรสซิเด้นท์
กรรมการผู้จัดการ

กฎหมายและก�ากับดูแล

การเงินและการบัญชี

กำรเงิน
บัญชี

พัฒนำองค์กรและธุรกิจ

ทรัพยำกรบุคคล
ธุรกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒนำธุรกิจ
วิจัยตลำด
พัฒนำองค์กร

บริการลูกค้า
และดูแลทรัพย์สินโครงการ

บริกำรลูกค้ำ
ดูแลทรัพย์สินโครงกำร

บรหิารงบประมาณ และสัญญา

ฝ่ายการตลาด การขาย
และพัฒนาโครงการ

กำรตลำดและกำรขำย
กำรออกแบบ
บริหำรกำรก่อสร้ำง

ตรวจสอบความปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร

อึง อุย ฮุย
ประธำน

โอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน)
สมำชิก

ลิม เค ฮิน
สมำชิก

ตัน ซิว ก๊อก
สมำชิก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จิรพร พิมพ์ภูราช
ประธำน

ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล
สมำชิก

สมประสงค์ มัคคสมัน
สมำชิก

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255610



โครงสร้ำงกำรจัดกำร

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นำยอึง อุย ฮุย  ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร

นำยโอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน) กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร
นำงจิรพร พิมพ์ภูรำช กรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ศำสตรำจำรย์ชูเกียรติ ประมูลผล กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
นำยสมประสงค์ มัคคสมัน กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
นำยลิม เค ฮิน กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร
นำงตัน ซิว ก๊อก กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร

รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร

21 กุมภำพันธ์ 2556 นำยชู ชิน เต็ก ลำออกจำกกรรมกำร

   นำยอึง อุย ฮุย ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท

1 พฤษภำคม 2556 นำยตัน สวี เยำ ลำออกจำกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร

   นำยอึง อุย ฮุย ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร

จ�ำนวนคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก�ำหนดว่ำ “คณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมดต้องอำศัยอยู่ในประเทศไทย”

ตำรำงเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

จ�านวนครั้งการประชุม 9 ไม่มี 4

รายชื่อกรรมการ

นำยอึง อุย ฮุย 8 ไม่มี -
นำยโอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน) 9 ไม่มี -
นำงจิรพร พิมพ์ภูรำช 9 - 4
ศำสตรำจำรย์ชูเกียรติ ประมูลผล 9 - 4
นำยสมประสงค์ มัคคสมัน 9 - 4
นำยลิม เค ฮิน 9 ไม่มี -
นำงตัน ซิว ก๊อก 9 ไม่มี -
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
นำยตัน สวี เยำ 3 ไม่มี -
นำยชู ชิน เต็ก 1 - -

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
นำยอึง อุย ฮยุ นำยโอ เวง ซนุ (โอ ลอ็ก ซุน) นำยลมิ เค ฮนิ หรอืนำงตัน ซวิ ก๊อก สองในส่ีคนนีล้งลำยมือชือ่ร่วมกนัและประทับตรำส�ำคัญของบรษัิท

ผู้บริหาร
ผู้บริหำรของบริษัท ตำมค�ำนิยำมในประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย กรรมกำรผู้จัดกำร 
และหัวหน้ำฝ่ำย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีผู้บริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง ฝ่าย/ หน้าที่รับผิดชอบ

นำยโอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน) President & Managing Director
นำยวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ Vice President ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
นำยเจษฎำ ตั้งบุญพันธ์ First Senior Assistant Vice President ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH

11โครงสร้ำงกำรจัดกำร



เลขานุการบรษัิท
บรษัิทได้มอบหมำยให้ นำงสำวสุภทัรำ ทำศิลป์ 
ผูจ้ดักำรอำวโุส แผนกกฎหมำยและก�ำกบัดูแล 
ท�ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษัิท ต้ังแต่
วนัที ่6 สงิหำคม 2556 เพือ่ให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญติัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 
ดงันี้
1. ดูแลกิจกรรมต่ำงๆของคณะกรรมกำร

บรษัิท เพือ่ปฏบัิติให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์
ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ
ปฏบัิติให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย และข้อบงัคบับรษัิท

2. จดัประชมุผูถื้อหุน้ และกำรประชมุ
คณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบยีบ ข้อบังคับของบรษัิท และ
ปฏบิติัอย่ำงถกูต้อง นอกจำกน้ันมีหน้ำท่ี
รบัผดิชอบในกำรออกหนงัสอืนดัประชมุ 
จดัเตรยีมหวัข้อกำรประชมุ จดัเตรยีม
เอกสำร และจดบนัทกึกำรประชมุ  
และจัดท�ำรำยงำนกำรประชมุ 
และมติของท่ีประชมุ 

3. เก็บรกัษำเอกสำรจดทะเบียน เอกสำร
ทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ�ำปี
ของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุ 
และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้

4. ประสำนงำนภำยในองค์กร และตรวจสอบ
ดูแลกิจกำรต่ำงๆ ว่ำปฏบิติัถกูต้องและ
เป็นไปตำมมติของท่ีประชมุกรรมกำร
และท่ีประชมุผูถ้อืหุน้

5. ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรเกีย่วกบั
กฎหมำย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ซ่ึงก�ำกบั
ดูแลธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้ตรวจตรำ
ให้เป็นตำมกฎเกณฑ์พืน้ฐำน และ
รำยงำนหำกมีกำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญั
ให้แก่กรรมกำรบรษัิท

6. ส่งเสรมิควำมเข้ำใจหลกักำรก�ำกบัดูแล
กิจกำร จัดเตรยีมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง รวม
ถึงสอดส่องดูแลกำรปฏบัิติงำนของ
กรรมกำรบรษัิทให้เป็นไปตำมหลกักำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร

7. ท�ำให้เชือ่ม่ันว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลของ
บรษัิทต่อหน่วยงำนทีก่�ำกบัดูแล เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

• ค่าตอบแทนกรรมการ
 บรษัิทได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ 

บทบำท ควำมรบัผดิชอบ และต้องเป็นไปตำมมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ท้ังน้ี ในกำรประชมุสำมญั
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร แบ่งออกเป็นดังนี้

 • ค่ำตอบแทนต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร อัตรำ 30,000 บำทต่อเดือน
 • ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร อัตรำ 20,000 บำทต่อเดือน

 ในปี 2556 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นให้คณะกรรมกำรบริษัท  
 ทั้งหมดจ�ำนวน 1,894,000 บำท 

รำยชื่อกรรมกำร

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

บริหาร รวม
สมาชิกอื่น

(บาท)

นำยอึง อุย ฮุย 280,000 - ไม่มี 280,000 0

นำยโอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน) 240,000 - ไม่มี 240,000 3,500

นำงจิรพร พิมพ์ภูรำช 240,000 ไม่มี - 240,000 3,500

ศำสตรำจำรย์ชูเกียรติ ประมูลผล 240,000 ไม่มี - 240,000 3,500

นำยสมประสงค์ มัคคสมัน 240,000 ไม่มี - 240,000 3,500

นำยลิม เค ฮิน 240,000 - ไม่มี 240,000 0

นำงตัน ซิว ก๊อก 240,000 - ไม่มี 240,000 0

กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี

นำยตัน สวี เยำ 120,000 - - 120,000 0

นำยชู ชิน เต็ก 40,000 - - 40,000 0

รวม 1,880,000 - - 1,880,000 14,000

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทน จ�ำแนกเป็นเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหำรของบริษัท 
 และค่ำตอบแทนประเภทอืน่ เช่น ค่ำทีพ่กั ค่ำกำรศึกษำบุตร ค่ำรถ และค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น

บุคลากร
จ�ำนวนพนักงำน ทั้งหมด 71 คน
บริษัทมีจ�ำนวนพนักงำนและลูกจ้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 แบ่งตำมสำยงำนดังนี้ 

•	 พัฒนำองค์กรและกำรวำงแผน 2 •	 บริกำรลูกค้ำ 2

•	 วิจัย ตลำด 1 •	 ดูแลทรัพย์สินโครงกำร 7

•	 พัฒนำธุรกิจ 3 •	 กำรตลำด และกำรขำย 8

•	 กฎหมำยและก�ำกับดูแล 3 •	 กำรเงิน 4

•	 พัฒนำโครงกำร 2 •	 บัญชี 9

•	 บริหำรกำรก่อสร้ำง 12 •	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1

•	 ออกแบบ 2 •	 ธุรกำร 9

•	 บริหำรงบประมำณและสัญญำ 3 •	 ทรัพยำกรบุคคล 3

หมำยเหตุ: นับรวมพนักงำนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้ำงกำรจัดกำร
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ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงำนภำคสมัครใจ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 
2556 เงินสมทบเข้ำกองทุน จำกพนักงำน 
และบริษัท ก�ำหนดไว้ที่ 5% ค่ำตอบแทนที่
มอบให้แก่พนักงำนประกอบด้วย เงินเดือน 
และผลตอบแทนอย่ำงอื่น เช่น โบนัส 
ค่ำคอมมิชชั่น ประกันสังคม กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น นอกจำกนี้ 
บริษัทมอบสวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำม 
พึงพอใจแก่พนักงำน ควำมซื่อสัตย์  
และกำรรักษำไว้ซึ่งพนักงำน และรวมถึง
ประกันสุขภำพ ประกันชีวิต รำงวัลส�ำหรับ
พนักงำนที่ท�ำงำนมำเป็นเวลำนำน วันลำหยุด
พักผ่อนประจ�ำปี กิจกรรมสันทนำกำร และ
งำนเลี้ยงตำมเทศกำลต่ำงๆ ในปี 2556 
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,720,072.00 บำท

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
ของบุคลำกร ทั้งในด้ำนทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำงำน รวมไปถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพนักงำนทุกระดับชั้น
บริษัทมีนโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน ดังนี้
1. สนับสนุนพนักงำนในกำรเข้ำรับกำร 

ฝึกอบรบท้ังภำยในและภำยนอกบรษัิท
2. คัดเลือกและเสนอชื่อพนักงำนที่มี

คุณสมบัติเพื่อเข้ำร่วมประชุมพนักงำน
ประจ�ำปีกับ บริษัท เคปเปล แลนด์

3. สนับสนุนพนักงำนแต่ละบุคคลให้ได้
รบักำรพฒันำทกัษะ ควำมรูค้วำมสำมำรถ
เพื่อควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของตน
ตำมแผนพัฒนำของบริษัท

4. มีกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นและประเมิน
ควำมพึงพอใจของพนักงำนในแง่มุม
ต่ำงๆ ท่ีมีต่อองค์กรผ่ำนระบบออนไลน์ 
เพื่อรับทรำบข้อเสนอแนะจำก
พนักงำนเป็นรำยบุคคล และน�ำข้อมูล
ดังกล่ำวมำพฒันำองค์กรให้ดียิง่ข้ึนต่อไป

5. สื่อสำรเรื่องค่ำนิยมส�ำหรับยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร 
พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงำนให้ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่ำงๆเป็นทีมงำน เพื่อ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน
ภำยในองค์กร

ประเภทของค่ำ ตอบแทน จ�ำนวน (บำท)

เงินเดือน 45,493,482.00
โบนัส 5,267,836.00
สวสัดิกำร(ค่ำล่วงเวลำ, กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี, ค่ำคอมมิชชัน่ ฯลฯ) 6,958,895.00

หลักสูตรและกำรฝึกอบรมที่พนักงำนเข้ำร่วม ในปี 2556 โดยสรุป

หลักสูตร จ�ำนวน (ครั้ัง)
จ�ำนวนพนักงำน

(คน) รวม (ชั่วโมง)
ค่ำเฉลี่ยต่อคน 

(ชั่วโมง)

กำรฝึกอบรมภำยใน 7 177
735 9.9

กำรฝึกอบรมภำยนอก 21 27

โปรแกรมการฝึกอบรม
บริษัทสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยให้แก่พนักงำนในกำรเข้ำร่วมสัมมนำและหลักสูตรกำรอบรมทั้งใน
และนอกบริษัท ในปี 2556 บริษัทจ่ำยค่ำอบรมพนักงำน เป็นจ�ำนวนเงิน 493,058.00 บำท

ตัวอย่ำงหลักสูตรที่พนักงำนเข้ำร่วมในระหว่ำงปีมีดังนี้

•	 กำรจัดกำรคุณภำพ •	 กำรจัดกำรทรัพย์สินโครงกำร

•	 ฮวงจุ้ยเสริมธุรกิจ •	 IFRS และกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
 ส�ำหรับผู้ลงทุน

•	 กำรสร้ำงทีมงำน •	 กำรขับเคลื่อนธุรกิจไทยเพื่อควำมยั่งยืน
 ในอนำคต และกำรเตรียมควำมพร้อมของ 
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์สู่ AEC

•	 กำรพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำน •	 กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
 ในประเทศญี่ปุ่น

•	 สุขภำพที่ดีกับชีวิตที่ลงตัว •	 กฎหมำยผังเมืองใหม่และข้อก�ำหนดอื่นๆ
 ที่เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์

•	 อบรมภำษำอังกฤษ •	 ตลำดของที่พักอำศัย

•	 ภำพธุรกิจของปี 2556 •	 กำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง

•	 ควำมคิดสร้ำงสรรค์นอกกรอบ •	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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13โครงสร้ำงกำรจัดกำร



บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ำกัด (มหำชน) (“เคปเปล ไทย”) เดิมชื่อ 
บริษัท ไฟว์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2537 และได้
จดทะเบียนเปล่ียนชือ่เป็น บรษัิท เคปเปล ไทย 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎำคม 2545 ภำยหลังจำก บริษัท 
เคปเปล แลนด์ จ�ำกัด (“เคปเปล แลนด์”) 
ได้เข้ำมำถือหุ้นของ เคปเปล ไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 45.45 

เคปเปล ไทย ด�ำเนินธุรกจิด้ำนพฒันำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ จำกข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2556  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,200 ล้ำนบำท

เคปเปล ไทย พัฒนำโครงกำรที่ดินจัดสรรและ
บ้ำนพกัอำศัย 2 โครงกำร ในกรงุเทพมหำนคร 
ภำยใต้ชื่อแบรนด์ วิลล่ำ อะคำเดีย มีลักษณะ
สถำปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ทรอปิคอล 
และงำนภูมิสถำปัตย์ที่เพรียบพร้อมไปด้วย
คุณภำพเตรียมจัดไว้ให้แก่ผู้ซื้อ โครงกำร
วลิล่ำ อะคำเดีย ศรนีครนิทร์ และ วลิล่ำ อะคำเดีย 
วัชรพล ตั้งอยู่ใกล้เคียงบริเวณชุมชน 
สำมำรถเข้ำถึงสถำนที่สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
หลักต่ำงๆ ได้ง่ำย ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของ
เรำเป็นผู้ซื้อในระดับกลำงถงึสูงกว่ำระดับกลำง
ขึน้ไป

เคปเปล ไทย เข้ำถือหุ้นโดยตรงสัดส่วนเกิน
กว่ำร้อยละ 50  ในเก้ำ (9) บริษัทย่อยซึ่ง
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

•	 บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด
•	 บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
•	 บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
•	 บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด
•	 บริษัท อุทยำน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
•	 บริษัท อุทยำน ทำวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
•	 บริษัท อุทยำน เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด*
•	 บริษัท อุทยำน เออร์เบิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด*
•	 บริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด*

* เคปเปล ไทย เข้ำซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2556

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

1

เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ

 กุมภาพันธ์
•	 นำยชู ชิน เต็ก ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร 
•	 นำยอึง อุย ฮุย ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

 มีนาคม
•	 อนุมัติกำรเข้ำซื้อหุ้นของ 3 (สำม) บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อุทยำน 

เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด  บริษัท อุทยำน เออร์เบิน  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด

•	 อนุมัติวงเงินกู้แสตนด์บำย แอล/ซี จ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท  
จำกธนำคำร ยูโอบี จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อช�ำระค่ำที่ดินในกำรซื้อที่ดิน
เพื่อพัฒนำ และน�ำมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำร

 พฤษภาคม
•	 นำยตัน สวี เยำ ลำออกจำกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร  

และประธำนกรรมกำรบริหำร 
•	 นำยอึง อุย ฮุย ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร 

และประธำนกรรมกำรบริหำร
•	 นำยโอ  เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน) ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

เลขำนุกำรบริษัทแทนนำงสำวยอดจุฑำ กุญชร ณ อยุธยำ  
ซึ่งลำออกจำกบริษัท

 สิงหาคม 
•	 นำงสำวสุภัทรำ ทำศิลป์ ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

เลขำนุกำรบริษัทแทนนำยโอ เวง ซุน ซึ่งลำออกจำกต�ำแหน่ง

 ตุลาคม
•	 เปิดตัวโครงกำรวิลล่ำ อะคำเดีย ศรีนครินทร์ เฟส 2

 ธันวาคม
•	 โครงกำรวิลล่ำ อะคำเดีย วัชรพล เฟส 1 กลับมำเปิดตัวอีกครั้ง

1. วิลล่ำ อะคำเดีย  
วัชรพล เฟส 1  
เปิดตัวอีกครั้ง 
เมื่อปลำยปี 2556

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255614



ธุรกจิพฒันำอสังหำรมิทรพัย์ของบรษัิท เป็นส่วนหนึง่
ของธุรกิจในเครือบริษัท เคปเปล แลนด์ จ�ำกัด  
หนึ่งในบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์จดทะเบียน 
ท่ีใหญ่ที่สุด (โดยวัดจำกขนำดของทรพัย์สิน)  
ในตลำดหลกัทรพัย์ของประเทศสิงคโปร์ ซึง่เป็น 
ผูป้ระกอบธุรกจิพฒันำอสังหำรมิทรัพย์เพื่อขำยและ
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนอสังหำริมทรัพย์  
กลุ่มธุรกิจเคปเปล แลนด์ มีบริษัท เคปเปล 
คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลัก 
โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและธุรกิจที่ส�ำคัญ ตำม
แผนภำพด้ำนข้ำงนี้

เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทเป็นไปตำมหลกั 
ธรรมำภบิำลและมีมำตรฐำนทีดี่เทยีบเคียงกับบรษิทั
ต่ำงๆ ในกลุ่มบริษัท เคปเปล แลนด์ จ�ำกัด ซึง่เป็น 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท บรษัิทได้เข้ำท�ำสญัญำว่ำจ้ำง 
บริษัท สเตรทส์ แมนส์ฟิล พร็อพเพอร์ตี้ มำร์เก็ตติ้ง 
พีทีอี ลิมิเต็ด เข้ำมำให้บริกำรในกำรให้ค�ำปรึกษำ
อย่ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรบริษัท รวมถึง
กำรให้บริกำรในส่วนของผู้ตรวจสอบภำยใน  
นอกเหนือจำกบริกำรที่ได้กล่ำวมำแล้ว บริษัทยังได้
รบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินจำกบริษัท เคปเปล 
แลนด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งท�ำหน้ำที ่
ในกำรจัดหำ ช่วยเหลือทำงกำรเงินให้แก่บริษัท
และบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนนิกจิกำร 
นอกเหนือจำกวงเงนิกูย้มืเงินปกติท่ีทำงบรษัิทได้รบั
จำกธนำคำรภำยในประเทศ 

รำยกำรข้ำงต้นดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยรำยกำรธุรกิจระหว่ำงกันดังกล่ำวได้ด�ำเนินกำร
ไปตำมปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐำนของรำคำ
ที่สมเหตุผล และได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก ่

ผู้ถือหุ้นจำกก�ำไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้น 
จำกกำรด�ำเนินธุรกิจของแต่ละปีนั้นๆ ทั้งนี้ 
กำรจ่ำยเงินปันผลยังจะต้องค�ำนึงถึงแผนกำร
ด�ำเนินงำนในอนำคต รวมถึงสภำพแวดล้อม
ในกำรด�ำเนินงำน และจะต้องเป็นไปตำม
บทบัญญัติ ข้อก�ำหนดที่ควบคุมบังคับใช้  
รวมถึงกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องได้
รับควำมเห็นชอบจำกมติที่ประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 บริษัทย่อยจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจำก 

ก�ำไรสุทธิ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบกำร  
ก�ำไรสะสม กำรกันส�ำรองตำมกฎหมำยตำม 
ที่จ�ำเป็นหรือตำมที่เห็นสมควรใน 
กำรด�ำเนินธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท เคปเปล แลนด์ 
จ�ากัด

บริษัท เคปเปล ไทย          45.45%
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

บริษัท เสตรทส์ แมนส์ฟิล          100%
พร็อเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง พีทีอี
ลิมิเต็ด

บริษัท เคปเปล แลนด์                 100%
ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ�ากัด

โครงสร้างการลงทุนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

บรษัิท เคปเปล ไทย พรอ็พเพอร์ตี้ 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทย-คามิ จ�ากัด 100%

บริษัท โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 100%

บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 61%

บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ากัด 100%

บริษัท อุทยาน พร็อพเพอร์ตี้ 100%
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท อุทยาน ทาวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 100%

บริษัท อุทยาน เรียลเอสเตท  100%
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท อุทยาน เออร์เบิน 100%
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท อุทยาน เรียลตี้ จ�ากัด 100%

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำยกำรผลิต/
กลุ่มธุรกิจ ด�ำเนินกำรโดย

%
กำรถือหุ้น
โดยบริษัท

รำยได้ (ล้ำนบำท) 

2556 %
2555

(ปรับปรุงใหม่) %
2554

(รำยงำนเดิม) %

ค่ำเช่ำอำคำร
ส�ำนักงำนและ
ค่ำบริกำร

เคปเปล ไทย -

38.3 25.7 40.6 24.5 37.7 24.5

ขำยที่ดิน 
และบ้ำน

ไทย-คำมิ
โกลด์สตำร์
คอร์เนอร์ส

โตน

100%
100%
100%

108.7 73.1 95.0 57.3 115.4 75.0

ท็อป 
พร็อพเพอร์ตี้

61%

อื่นๆ - - 1.8 1.2 30.2 18.2 0.8 0.5

รวม - - 148.8 100.0 165.8 100.0 153.9 100.0

หมำยเหตุ: รำยละเอียดของโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท เคปเปล ไทย และบริษัทย่อย ได้แสดงรำยละเอียดไว้
ในงบกำรเงินของบริษัท (หน้ำ 39 และ 40 ของรำยงำนประจ�ำปี)

1. ผู้อยู่อำศัยโครงกำร 
วิลล่ำ อะคำเดีย 
ศรีนครินทร์ จะ
สำมำรถเดินทำง 
สู่ใจกลำงเมืองได้
สะดวกสบำยเพิ่ม
มำกขึน้ เม่ือรถไฟฟ้ำ
รำงเดี่ยวเปิดให้
บริกำรในปี 2562

2. โครงกำรวิลล่ำ  
อะคำเดีย วัชรพล 
ประกอบไปด้วย
บ้ำนเดี่ยว 270 หลัง 
ซึ่งมีท�ำเลเชื่อมต่อ
ไปยังย่ำนธุรกิจหลัก
และสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ  
อย่ำงครบครัน

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255616
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เคปเปล ไทย และบริษัทในเครือด�ำเนินธุรกิจ
หลักคือพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 
รวมถึงให้เช่ำส�ำนักงำนและบ้ำนพักอำศัย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
วิลล่า อะคาเดีย ศรีนครินทร์
โครงกำรวิลล่ำ อะคำเดีย ศรีนครินทร์ 
ประกอบไปด้วยบ้ำนเดี่ยว 365 หลัง ตั้งอยู่ใน
ชุมชนที่อยู่อำศัยที่มีสภำพแวดล้อมที่ดี 
โครงกำรตั้งอยู่ใกล้กับสนำมบินนำนำชำติ
สุวรรณภูมิ อีกทั้งยังใกล้กับห้ำงสรรพสินค้ำ
ชั้นน�ำหลำยแห่งและโรงเรียนนำนำชำติ
อีกด้วย นอกจำกนั้นผู้อยู่อำศัยในโครงกำร
สำมำรถเดินทำงสู่ใจกลำงเมืองอย่ำงสะดวกสบำย
เพิ่มมำกขึ้น เมื่อรถไฟฟ้ำรำงเดี่ยวให้บริกำร
ในปี 2562

เฟส 1  มีจ�ำนวน 209 หลัง และมียอดขำย 
93 % เมื่อปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 2557 
เฟส 2 มีจ�ำนวน 156 หลัง บริษัทปรับปรุง
แบบบ้ำนและเปิดขำยในเดือนตุลำคม 2556 
มียอดขำยทั้งหมด 35 % จำกที่เปิดขำย

ทั้งหมด 55 หลัง เมื่อปลำยเดือน 
กุมภำพันธ์ 2557

วิลล่า อะคาเดีย วัชรพล
ประกอบไปด้วยบ้ำนเดี่ยว 270 หลัง จำก
โครงกำรสำมำรถเดินทำงไปยังสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ และศูนย์กำรค้ำชั้นน�ำผ่ำน
ทำงด่วนรำมอินทรำ อำจณรงค์ และวงแหวน
กำญจนำภิเษก โดยใช้เวลำกำรเดินทำงไปยัง
ศูนย์กลำงธุรกิจภำยในเวลำเพียงแค่ 30 นำที 
นอกจำกนั้นถนนสำยใหม่ พหลโยธิน-
รัตนโกสินทร์สมโภช ซึ่งมี 6 เลนจะก่อสร้ำง
เสร็จในปี 2557 อีกด้วย อีกทั้งจะมีศูนย์กำรค้ำ
เปิดใหม่ในกลำงปี 2557 นี้ และยังมีรถไฟ
ลอยฟ้ำจะเปิดให้บริกำรในปี 2560 ซึ่งจะ
ท�ำให้ผู้อยู่อำศัยในโครงกำรสะดวกสบำยมำก
ยิ่งๆ ขึ้น

วิลล่ำ อะคำเดีย วัชรพล เปิดตัวอีกครั้ง 
เมื่อกลำงเดือนธันวำคม 2556 และมียอดขำย 
62% จำกที่เปิดขำยทั้งหมด 45 หลัง 
เมื่อปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 2556

ธุรกิจอื่นๆ 
อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
อำคำรส�ำนักงำน 34 ชั้น ตั้งอยู่บนเลขที่ 138 
ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
บริษัทได้เป็นเจ้ำของพื้นที่ จ�ำนวน 12,145.64 
ตำรำงเมตร หรือ 28.36% ของพื้นที่อำคำร
ทั้งหมดเพื่อให้เช่ำ ซึ่งมีอัตรำกำรเช่ำอยู่ที่ 
84 % เมื่อปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 2557

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต�่ำ 300 บำท ได้ถูก
ประกำศใช้ในวันที่ 1 มกรำคม 2556 ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำค
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงและยังส่งผลให้
ต้นทุนสูงขึ้น นอกจำกนั้นในหลำยปี
ที่ผ่ำนมำนี้ ธนำคำรยังมีควำมระมัดระวัง
ในกำรออกเงินกู้เพือ่ทีอ่ยู่อำศัยแก่ลกูค้ำธนำคำร

เอเจนซ่ี ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้
รำยงำนว่ำ จ�ำนวนที่อยู่อำศัยเปิดตัวใหม่ใน
เขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 
ในปี 2556 มีจ�ำนวน 131,645 หน่วย 
ซึ่งเพิ่มขึ้น 29% จำกปี 2555 ซึ่งมีจ�ำนวนที่อยู่
อำศัยเปิดตัวใหม่ จ�ำนวน 102,080 หน่วย

คอนโดมิเนียมเพิ่มมำกที่สุด มีจ�ำนวนที่อยู่
อำศัยเปิดตัวใหม่จ�ำนวน 84,250 หน่วย หรือ 
64% ของจ�ำนวนที่อยู่อำศัยเปิดตัวใหม่
ทั้งหมด ในขณะที่ จ�ำนวนที่อยู่อำศัย
เปิดตัวใหม่ของทำวน์เฮ้ำส์ และบ้ำนเดี่ยว
เป็นจ�ำนวน 28,047 หน่วย หรือ 21% และ 
12,789 หน่วย หรือ 10% จ�ำนวนโครงกำร
ที่อยู่อำศัยเปิดตัวใหม่ในปี 2556 ใน
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล มีจ�ำนวน 
471 โครงกำร เพิ่มขึ้น 15% จำกจ�ำนวน
โครงกำรเปิดตัวใหม่ 408 โครงกำร 

ที่อยู่อาศัยแนวราบ
ในปี 2556 รำคำที่อยู่อำศัยแนวรำบเพิ่มขึ้น
เนื่องจำกกำรเพิ่มของรำคำที่ดินและต้นทุน
กำรก่อสร้ำง ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ 
รำยงำนว่ำ รำคำบ้ำนเดี่ยวใน
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลเพิ่ม 6.1% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รำคำทำวเฮ้ำส์
ในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลเพิ่ม 6.9% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน

เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
รำยงำนว่ำ ในปี 2556 จ�ำนวนที่อยู่อำศัยแนว
รำบเปิดตัวใหม่ในกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล เป็นจ�ำนวน 45,273 หน่วย ซึ่งเพิ่ม
ขึ้น 20% จำกที่อยู่อำศัยแนวรำบเปิดตัวใหม่
ในปี 2555 ที่มีจ�ำนวน 37,603 หน่วย ในขณะ
ที่มูลค่ำของที่อยู่อำศัยแนวรำบเปิดตัวใหม่ปี 
2556 ซึ่งมีจ�ำนวน 154,516 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
8% จำกมูลค่ำของที่อยู่อำศัยแนวรำบเปิดใหม่
ในปี 2555 ซึ่งมีจ�ำนวน 143,702 ล้ำนบำท

จ�านวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
แบ่งตามประเภทในปี 2556

%
คอนโดมิเนียม 64
ทำวเฮ้ำส์ 21
บ้ำนเดี่ยว 10
บ้ำนแฝด 3
ห้องแถว 2
ที่ดินเปล่ำ 0

ที่มำ: เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

จ�านวนที่อยู่อาศัยแนวราบเปิดใหม่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล แบ่งตามราคาต่อหน่วยในปี 2556

ล้ำนบำท หลัง
0.501-1.000 1,160
1.001-2.000 11,047
2.001-3.000 6,735
3.001-5.000 11,284
5.001-10.000 5,865
10.001-20.000 1,345
มำกกว่ำ 20.000 197

ที่มำ: เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์

120

100

80
2552 2553 2554 2555 2556

 ดัชนีรำคำบ้ำนเดี่ยว 92 95 96 99 105
 ดัชนีรำคำทำวเฮ้ำส์ 98 103 107 112 118

ที่มำ: ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์
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คอนโดมิเนียม
ในตลำดคอนโดมิเนียม รำคำได้มีกำรปรับขึ้น 
ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์รำยงำนว่ำ 
เมื่อสิ้นปี 2556 รำคำคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลเพิ่ม 5.6% 
เมื่อเทียบกันช่วงเวลำเดียวกัน ในปี 2555

เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
รำยงำนว่ำ จ�ำนวนคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่
ในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 
ในปี 2556 มีจ�ำนวน 84,250 หน่วย ซึ่ง
เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับจ�ำนวน
คอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ในปี 2555 ที่มี
จ�ำนวน 62,548 หน่วย ในขณะเดียวกัน 
มูลค่ำคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ใน
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลในปี 2556 
มีมูลค่ำทั้งสิ้น 219,894 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
50% จำกมูลค่ำคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ใน
ปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ำทั้งสิ้น 146,221 ล้ำนบำท

การจัดซื้อ
การจัดซื้อที่ดิน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจหลักของ
เคปเปลไทย บริษัทจัดหำที่ดินในท�ำเลที่ดีเพื่อ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย บริษัทท�ำงำน
ร่วมกับเจ้ำของที่ดิน และตัวแทนซื้อขำย
อสังหำริมทรัพย์เพื่อให้ได้ที่ดินในท�ำเลที่ดี 
ท่ำมกลำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก กำรพัฒนำ
โครงกำรเป็นกำรพัฒนำแบบเฟส และกำร
เปิดขำยจะเปิดขำยในช่วงเวลำที่เหมำะสมขึ้น
อยู่กับภำวะตลำด

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
กำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ผ่ำนทำง
ผู้รับเหมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ท�ำกำร
จัดซื้อเองบำงส่วน กำรจัดซื้อจะผ่ำน
กระบวนกำรที่เข้มงวดเพื่อท�ำให้มั่นใจใน
คุณภำพและวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่จัดซื้อ
จำกแหล่งภำยในประเทศ

การส่งมอบบ้าน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีบ้ำนทั้งหมด 
19 หลัง ที่มียอดจองแต่ยังไม่ได้ส่งมอบให้
ผู้ซื้อ ซึ่งมีมูลค่ำทั้งหมด 146 ล้ำนบำท 
บ้ำนทั้งหมดจะส่งมอบและโอนให้แก่ผู้ซื้อ
ภำยในปี 2557

จ�านวนคอนโดมิเนี่ยมเปิดใหม่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล แบ่งตามหน่วยราคาในปี 2556

ล้ำนบำท หลัง 
0.501-1.000 4,837
1.001-2.000 33,827
2.001-3.000 12,124
3.001-5.000 7,719
5.001-10.000 3,350
10.001-20.000 633
มำกกว่ำ 20.000 58

ที่มำ: เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

ดัชนีราคาคอนโดมิเนียม

120

100

80
ครึ่ง

ปีแรก
2555

ครึ่ง
ปีหลัง
2555

ครึ่ง
ปีแรก
2556

ครึ่ง
ปีหลัง
2556

 ดัชนีรำคำ
 คอนโดมมิเนียม 99 101 104 106

ที่มำ: ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์
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บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อทรัพย์สิน
อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 
ที่ตั้ง
138 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 ประเทศไทย
ลักษณะทรัพย์สิน
อำคำรชุดส�ำนักงำน สูง 34 ชั้น มีพื้นที่จ�ำนวนทั้งสิ้น 42,833.78 ตร.ม.
พื้นที่ทรัพย์สิน 
บริษัทมีพื้นที่คิดเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 12,145.64 ตร.ม. 
หรือเท่ำกับอัตรำร้อยละ 28.36 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำคำร
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
315,804,039 บำท
ราคาประเมิน
351,000,000  บำท
วันที่ประเมิน
1 พฤศจิกำยน 2556
บริษัทผู้ประเมิน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด
สิทธิ/การครอบครอง
กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
ไม่มี 

บริษัท โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด  
ชื่อทรัพย์สิน
สุขำภิบำล 3 แมนชั่น
ที่ตั้ง
22/1 ถนนสุขำภิบำล 3 แขวงหัวหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 ประเทศไทย
ลักษณะทรัพย์สิน
อำคำรชดุพกัอำศัย สูง 19 ชัน้ ประกอบด้วยห้องชดุจ�ำนวน 1,024 ห้องชดุ
พื้นที่ทรัพย์สิน 
บริษัทมีห้องชุด จ�ำนวน 2 ห้องชุด คิดเป็นพื้นที่จ�ำนวน 119.21 ตร.ม.
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
2,390,000 บำท
ราคาประเมิน
2,390,000 บำท
วันที่ประเมิน
22 ตุลำคม 2556
บริษัทผู้ประเมิน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด
สิทธิ/การครอบครอง
กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
ไม่มี

ทรัพย์สินของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
ชื่อทรัพย์สิน
ที่ดินบริเวณถนนวัชรพล
ที่ตั้ง
ซอยวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร 10220 ประเทศไทย
ลักษณะทรัพย์สิน

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิท่ีดินอยู่ระหวำ่งกำรพัฒนำบ้ำนเด่ียวสองช้ันเพื่อกำร

พกัอำศัย จ�ำนวน 270 ยนิูต ภำยใต้ชือ่โครงกำร “วิลล่ำ อะคำเดีย วชัรพล”
พื้นที่ทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2556
73 - 1 -  5.3 ไร่
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
793,036,032 บำท
ราคาประเมิน
838,800,000 บำท
วันที่ประเมิน
1 พฤศจิกำยน 2556
บริษัทผู้ประเมิน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด
สิทธิ/การครอบครอง
กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
ไม่มี 

บริษัท ไทย-คามิ จ�ากัด 
ชื่อทรัพย์สิน (1)
ที่ดินบริเวณถนนศรีนครินทร์
ที่ตั้ง
ต�ำบลบำงแก้ว อ�ำเภอบำงพลีจังหวัดสมุทรปรำกำร ประเทศไทย
ลักษณะทรัพย์สิน
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำบ้ำนเดี่ยวสองชั้นเพื่อ
กำรพักอำศัย จ�ำนวน 367 ยูนิต ภำยใต้ชื่อโครงกำร
 “วิลล่ำ อะคำเดีย ศรีนครินทร์”
พื้นที่ทรัพย์สิน 
60 -3 -28 ไร่
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
522,170,199 บำท
ราคาประเมิน
522,100,000 บำท
วันที่ประเมิน
30 ตุลำคม 2556 
บริษัทผู้ประเมิน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด
สิทธิ/การครอบครอง
กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
จดทะเบียนจ�ำนองบำงส่วน

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255620



บริษัท ไทย-คามิ จ�ากัด 
ชื่อทรัพย์สิน (2)
ที่ดินและโรงงำน
ที่ตั้ง
1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน (ทล. 1) ต�ำบลไม้งำม 
อ�ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก ประเทศไทย
ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดินและอำคำรโรงงำนว่ำง ส่วนกิจกำรหินแกรนิตได้หยุดด�ำเนินกำร
ตั้งแต่ปี 2543 ส�ำหรับเครื่องจักรได้ขำยไปตั้งแต่ต้นปี 2545 
พื้นที่ทรัพย์สิน 
60 -2 - 70 ไร่
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
22,368,200 บำท
ราคาประเมิน
23,060,000 บำท
วันที่ประเมิน
21 ตุลำคม 2556
บริษัทผู้ประเมิน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด
สิทธิ/การครอบครอง
กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
ไม่มี

บริษัท ไทย-คามิ จ�ากัด 

ชื่อทรัพย์สิน (3)
เดอะทรีโอ เชียงใหม่ (ชื่อเดิม “เชียงใหม่ วีไอพี ทำวเวอร์”)

ที่ตั้ง
118 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลช้ำงเผือก อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ลักษณะทรัพย์สิน
อำคำรเพื่อกำรพำณิชย์ สูง 4 ชั้น

พื้นที่ทรัพย์สิน 
บรษัิทมีห้องชดุ จ�ำนวน 4 ยนูติ คิดเป็นพืน้ทีจ่�ำนวนทัง้ส้ิน 890.88 ตร.ม.

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
23,200,000 บำท

ราคาประเมิน
23,200,000  บำท

วันที่ประเมิน
24 ตุลำคม 2556

บริษัทผู้ประเมิน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด

สิทธิ/การครอบครอง
กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
ไม่มี
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1

เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 

มีพันธะกิจเพื่อบรรลุ

ถึงมำตรฐำนระดับสูงของ

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

และได้ก�ำหนดแนวทำง

ควบคุม กำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ

เพื่อปกป้องคุ้มครอง

ประโยชน์สูงสุดของ

ผูถ้อืหุน้ และสร้ำงควำมเช่ือม่ัน

ในคุณค่ำในระยะยำว

แก่ผู้ถือหุ้น

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บรษัิทมีพนัธะกจิเพือ่บรรลมุำตรฐำนระดับสูง
ของหลกักำรก�ำกบัดูแลกิจกำร และได้ก�ำหนด
แนวทำงควบคุมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบยีบต่ำง  ๆเพือ่ปกป้องคุม้ครองประโยชน์ของ
ผูถ้อืหุน้ และสร้ำงควำมเชือ่ม่ันในคุณค่ำใน
ระยะยำวแก่ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษัิทได้
ปฏบัิติกำรก�ำกบัดูแลอย่ำงดีท่ีสดุ บนพืน้ฐำน
หลกัเกณฑ์จรรยำบรรณทำงธุรกจิ 

บรษัิทกย็งัปฏบิติัตำมหลกัธรรมำภบิำลของ
องค์กรอย่ำงเต็มท่ี และปฏบัิติอย่ำงดีท่ีสดุตำม
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปน้ี

สิทธขิองผูถื้อหุ้น
เอ 1. กำรคุม้ครองสิทธิ
บรษัิทตระหนักถงึควำมส�ำคัญของ
กำรคุม้ครองสทิธิของผูถ้อืหุน้และใช้สิทธิ
ของตน สิทธิขัน้พืน้ฐำนตำมกฎหมำยของ
ผูถ้อืหุน้ อนัประกอบด้วยสิทธิในกำรซือ้ ขำย 
โอน หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู ่สทิธิในกำรรบั
ส่วนแบ่งเงินปันผล

ได้รบัข้อมูลท่ีเกีย่วข้องและเพยีงพอ ตรงเวลำ 
และสม�ำ่เสมอ สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุ
ผูถ้อืหุน้ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุ
ผูถ้อืหุน้ สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งต้ัง
ถอดถอนกรรมกำร และผูส้อบบัญช ีและก�ำหนด
ค่ำตอบแทนของบคุคลเหล่ำน้ัน สทิธิในกำร
ร่วมตัดสินใจในเรือ่งส�ำคญัท่ีมผีลต่อบรษิทั 
เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแก้ไขหนงัสือ
บรคิณห์สนธิรวมทัง้ข้อบังคับของบรษิทั หรอื 
ตำมกฎหมำย  กำรเพิม่ หรอืลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษัิท

นอกจำกสทิธิขัน้พืน้ฐำน บรษัิทได้ส่งเสรมิ
และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของ
ผูถ้อืหุน้

บรษัิทตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของควำมถกู
ต้อง ครบถ้วน กำรเปิดเผยข้อมูลทีโ่ปร่งใส แก่
ผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบัข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลู
อืน่ๆ ผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัย์  และเวบ็ไซต์
ของบรษัิททัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ เพือ่
ให้แน่ใจได้ว่ำผูถ้อืหุน้สำมำรถเข้ำถงึข้อมูล
ภำยในเวลำท่ีเหมำะสม

1. ในกำรประชุมสำมัญ
ประจ�ำปี กรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำร
มีโอกำสพบปะกับ 
ผู้ถือหุ้น

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255622



เอ 2. กำรประชมุผูถ้อืหุน้
บรษัิทจดัให้มกีำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้
ประจ�ำปี โดยจดัปีละครัง้ ภำยในสีเ่ดือนนับแต่
วันส้ินสดุของรอบปีบญัชี

บรษัิทได้น�ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงทะเบียน 
พร้อมท้ังจัดพมิพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวำระ
ให้แก่ผูถื้อหุน้ เพือ่ให้กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ
เป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเรว็

ในปี 2556 ข้อมูลต่ำง  ๆทีเ่กีย่วข้องได้มีกำรเผยแพร่
ผ่ำนเว็บไซต์ของบรษัิท www.keppelland.co.th  
30 วนัก่อนถงึวนัประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มี
เวลำเพยีงพอในกำรตรวจสอบข้อมูลท่ีเกีย่วข้อง 
นอกจำกน้ีบรษัิทไม่ได้ท�ำกำรเพิม่วำระกำรประชมุ
โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำเพือ่ให้เกดิควำมเป็น
ธรรมแก่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ยงัได้รบักำรแจ้งกฎ
ระเบยีบของกำรประชมุผูถ้อืหุน้ และขัน้ตอน
กำรลงคะแนนเสียง เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้
ทกุคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรต้ังค�ำถำม กำร
ให้ค�ำแนะน�ำ และแสดงควำมคดิเหน็ในระหว่ำง
กำรประชมุ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและ
ฝ่ำยบรหิำรได้เข้ำร่วมประชมุเพือ่ชีแ้จง อธิบำย
ผลประกอบกิจกำร และนโยบำย เช่นเดียวกบั
กำรตอบค�ำถำมท่ีเกีย่วข้องในท่ีประชมุ ข้อเสนอแนะ
และค�ำถำมเหล่ำนัน้ ได้ถกูบนัทึกไว้ในรำยงำน
กำรประชมุ และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษัิท
ภำยใน 30 วนั ภำยหลงัวนัประชมุ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บรษัิทมีนโยบำยปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้ทกุรำย
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม

บรษัิทมีนโยบำยเปิดเผยข้อมูลทีส่มบูรณ์และ
ถูกต้องแม่นย�ำ รวมถงึสทิธิของผูถ้อืหุน้ใน
กำรเข้ำร่วมประชมุ และด�ำเนนิกำรประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ตำมข้ันตอน ตำมท่ีก�ำหนดโดย
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์

บรษัิทมีควำมมุง่ม่ันในกำรด�ำเนนิกำรดังต่อไปนี้

• ให้ควำมเป็นธรรมและกำรปฏบิติัอย่ำง
เท่ำเทยีมกนัแก่ผูถ้อืหุน้ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อื
หุน้รำยย่อย ผูล้งทุนสถำบัน หรอืผูล้งทุน
ต่ำงประเทศ และให้บุคคลดังกล่ำวใช้
สทิธิของตนได้

• ถ้ำผูถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมหรอืลง

คะแนนเสยีงในกำรประชมุ บรษัิท
ยนิยอมให้มอบฉันทะให้ผูอ้ืน่มำลง
คะแนนเสยีงแทนได้ แบบในกำรมอบ
ฉนัทะ และรำยชือ่ของกรรมกำรอสิระที่
ได้รบักำรเสนอชือ่แนบมำพร้อมกบั
หนงัสือเชญิประชมุ ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื 
ผูแ้ทน จะได้รบักำรเชญิชวนให้ใช้สิทธิ
ลงคะแนนในวำระต่ำงๆ

 
• เพือ่หลกีเลีย่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน และ

ผลประโยชน์ทับซ้อน บรษัิทได้ก�ำหนด
มำตรกำรป้องกนักรรมกำร ผูบ้รหิำร 
พนกังำน และบุคคลท่ีเกีย่วข้อง ในกำร
ใช้ข้อมลูไปในทำงมิชอบ และ/หรอืกำร
เปิดเผยข้อมูลทีส่�ำคัญเกีย่วกบับรษัิท 
จนถงึปัจจบัุนนีไ้ม่มีรำยงำนเกีย่วกบักำร
ใช้ข้อมลูภำยในในทำงมชิอบแต่อย่ำงใด

• บรษัิทมีคู่มือส�ำหรบักรรมกำร และผูบ้รหิำร
ในกำรเปิดเผยผลประโชน์ของตนเอง 
และทีเ่กีย่วข้องกบักรรมกำร (ถ้ำมี) 
บรษัิทได้ท�ำกำรเปิดเผยข้อมูลกำรถอืหุน้
ของกรรมกำร และผูบ้รหิำรในบรษัิท 
และบรษัิทย่อย ตำมท่ีหน่วยงำนก�ำกบั
ของรฐัก�ำหนด เช่น คณะกรรมกำรก�ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บรษัิทตระหนักถึงสทิธิตำมกฎหมำย และบทบำท
ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ำย ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้ 
ลกูจ้ำง ลกูค้ำ หุน้ส่วนทำงธุรกจิ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง
ทำงกำรค้ำ ชมุชน และสงัคม ผูมี้ส่วนได้เสีย
ทัง้หลำยจะได้รบักำรปฏบิติัอย่ำงเป็นธรรม 
ทัง้นี ้ตำมท่ีกฎหมำยบัญญติัให้สิทธิเอำไว้ 
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องเหล่ำนี ้ได้ท�ำกำรพมิพ์เผย
แพร่ในคู่มอืให้แก่พนกังำนทกุคน เพือ่ให้
แน่ใจว่ำได้รบักำรปฏบิติัอย่ำงเคร่งครดั คู่มอื
ดังกล่ำวเผยแพร่ท่ัวไปแก่บุคคลดังต่อไปน้ี

• ผูถ้อืหุน้: บรษิทัถกูก�ำหนดให้ด�ำเนนิ
ธุรกจิด้วยควำมรอบคอบ โปร่งใส เพือ่ให้
เกดิควำมม่ันใจว่ำบรษัิทจะเติบโตอย่ำง
ยัง่ยนื และเพิม่มูลค่ำในระยะยำว

• ลกูจ้ำง: บรษัิทตระหนักว่ำลกูจ้ำงเป็น
ส่วนส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นองค์กร
บรษัิทได้พยำยำมอย่ำงยิง่ในกำรพฒันำ

ขดีควำมสำมำรถของลกูจ้ำงอย่ำงต่อ
เน่ืองโดยเปิดโอกำสให้เติบโตในหน้ำที่
กำรงำน และมรีะบบกำรให้ผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีเป็นธรรม บรษัิทมีพนัธะที่
ต้องฝึกอบรม และพฒันำควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำงำน เช่นเดียวกบัจดัให้มีสภำพ
แวดล้อมท่ีปลอดภยัและเหมำะสมกบั
กำรท�ำงำนส�ำหรบัลกูจ้ำงทุกคน

• ลกูค้ำ: บรษัิทมีพนัธะทีจ่ะต้องจดัหำ
สนิค้ำ และบรกิำรทีมี่คณุภำพให้กบั
ลกูค้ำทกุคน พร้อมท้ังช่วยเหลอื และ
แก้ไขปัญหำให้แก่ลูกค้ำเหล่ำน้ัน ขณะเดียวกนั
กป้็องกนัควำมลบัของลกูค้ำ เว้นแต่
กฎหมำยจะก�ำหนดให้ต้องเปิดเผย หรอื
ได้รบัควำมยนิยอมจำกลกูค้ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร

• เจ้ำหนี:้ บรษัิทได้วำงนโยบำยเพือ่ให้เจ้ำหนี้
ม่ันใจได้ว่ำจะได้รบักำรปฏบิติัอย่ำงเท่ำเทียม
กนัและเป็นธรรม ในกรณท่ีีบรษิทัไม่
สำมำรถปฏบิติัตำมข้อตกลงในสัญญำ 
ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึง่ บรษัิทจะแจ้งเจ้ำหนี้
ในทันทีเพือ่จะได้ร่วมกนัพจิำรณำและหำ
ทำงแก้ปัญหำด้วยควำมยติุธรรม

• หุน้ส่วนทำงธุรกจิ: ลกูจ้ำงทุกคนต้องให้
ข้อมูลท่ีถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีเกีย่วกบั 
ผลประโยชน์ของตน และของญำติ เพือ่
ไม่ให้เป็นกำรขดัขวำงกำรตัดสินใจของ 
ผูซ้ือ้ หรอืผูข้ำย ลกูจ้ำงควรงดกำรรบั
ของขวญั และ/หรอื รบัประโยชน์จำก 
ผูซ้ือ้ หรอืผูข้ำย หรอืตอบรบัเชญิไปร่วม
สงัสรรค์ซ่ึงบคุคลเหล่ำน้ีเป็นผูจั้ด เพือ่
หลกีเลีย่งข้อครหำ หรอืให้กำรช่วยเหลอื 
หรอืบรกิำรเป็นพเิศษในโอกำสอืน่ๆ

• คูแ่ข่ง: บรษิทัเคำรพกำรแข่งขันและไม่มี
ส่วนร่วมในกำรตกลง และ/หรอืกำร
สนทนำกบัลกูจ้ำงของคู่แข่งในประเด็น 
และ/หรอื ข้อมลูทีอ่ำจมผีลกระทบกบั
ธุรกจิของแต่ละฝ่ำย

• ชมุชน และสงัคม: บรษัิทมีพนัธะที่ 
จะต้องก่อให้เกดิผลกระทบเชงิบวกต่อ
สงัคมและชมุชนในสีด้่ำน คอื กำรศึกษำ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม ศิลปวฒันธรรม และ
กฬีำ
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23กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

การเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส

บรษัิทท�ำให้เชือ่ม่ันได้ว่ำข้อมูลเกีย่วข้อง

ทำงกำรเงิน หรอืข้อมูลข่ำวสำรอืน่ใดอนัเป็น

ประโยชน์ต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ำย ได้ท�ำกำร

เปิดเผยอย่ำงถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส และใน

เวลำทีเ่หมำะสม ตำมทีค่ณะกรรมกำรก�ำกบั

หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยก�ำหนด

ข้อมูลทำงกำรเงนิของบรษัิทจดัท�ำภำยใต้หลกั

เกณฑ์มำตรฐำนทำงบัญช ีและเป็นท่ียอมรบั

ในระดับมำตรฐำนสำกลท่ัวไปเพือ่สะท้อนผล

ประกอบกำรท่ีแท้จรงิของบรษัิท

บรษัิทได้เปิดเผยข้อมลูผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อ

ต่ำงๆ เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลของ

ตลำดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษัิท 

เป็นต้น ภำยใต้ข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ทีเ่ป็น

ฉบับภำษำไทย และภำษำองักฤษ เพือ่ให้มี

ควำมเชือ่ม่ันว่ำผูถ้อืหุน้สำมำรถเข้ำถงึข้อมลู

ดังกล่ำวได้อย่ำงแน่นอน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบรษัิทประกอบด้วยกรรมกำร 

ผูซ่ึ้งมีคณุสมบติัหลำกหลำย มีทกัษะ ประสบกำรณ์ 

และควำมเชีย่วชำญท่ีเป็นประโยชน์กบับรษัิท 

และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 

กรรมกำรถกูแต่งต้ังตำมหลกัเกณฑ์และข้ันตอน

ตำมกฎหมำย และข้อบงัคบัของบรษัิท ในปี 2556 

คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรส่ีคน 

และ ไม่ใช่กรรมกำรบรหิำรสำมคน กรรมกำร

ได้รบักำรแต่งต้ังตำมหลกัเกณฑ์ และขัน้ตอน

ของกฎหมำยและข้อก�ำหนดของบรษัิท

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมกำรบรษัิทกระท�ำกำรโดยอสิระจำก

ฝ่ำยบรหิำรมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีและควำม 

รบัผดิชอบอย่ำงชดัเจนระหว่ำงคณะกรรมกำร

บรษัิท และฝ่ำยบรหิำร คณะกรรมกำรบรษัิท

เป็นผูก้�ำหนดนโยบำย ก�ำหนดทศิทำงและวำง

กลยทุธ์ทำงธุรกจิรวมถงึกำรก�ำกบัดูแลสอด

ส่องเพือ่ให้เกดิควำมเชือ่ม่ันว่ำกำรด�ำเนนิงำน

มีควำมโปร่งใสและเปิดเผยในระดับสูงสุด 

เป็นไปตำมนโยบำยโดยล�ำดับ

เพือ่ให้เกดิควำมเชือ่มัน่ว่ำมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจ

อย่ำงเหมำะสม จงึได้มีกำรเพิม่ควำมรบัผดิ

ชอบและควำมสำมำรถของคณะกรรมกำร

บรษัิทเพือ่ท�ำกำรตัดสินใจโดยอสิระ บรษัิทมี

ควำมชดัเจนในควำมรบัผดิชอบของบุคคลำกร

ในระดับสูงของบรษัิท ท้ังน้ี ประธำนกรรมกำร 

และประธำนบรษัิทมีบทบำทแยกจำกกนั

ควำมเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษัท

จ�ำนวนกรรมกำรบรษัิทเป็นไปตำมข้อบังคบับรษัิท

1. เปิดตัวโครงกำร
วิลล่ำ อะคำเดีย 
ศรีนครินทร์ เฟส 2 
มีกระแสตอบรับ
เป็นอย่ำงดีจำกลูกค้ำ
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ข้อ 16 ท่ีก�ำหนดว่ำ ให้บรษัิทมีคณะกรรมกำร
ของบรษัิทไม่น้อยกว่ำห้ำคน กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
ครึง่หนึง่ ต้องเป็นผูมี้ถิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัร
ไทย ข้อ 22 ก�ำหนดว่ำในกำรประชมุสำมัญทกุปี 
กรรมกำรจ�ำนวนหน่ึงในสำมต้องออกจำก
ต�ำแหน่ง หำกจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้
ตรงจ�ำนวนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนท่ีใกล้
เคียงทีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีออก
ตำมวำระดังกล่ำวอำจถกูได้รบัเลอืกต้ังกลบัเข้ำ
มำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอกีใหม่กไ็ด้

ควำมมีประสิทธิภำพของ
คณะกรรมกำรบรษัิท
คณะกรรมกำรต้องคงไว้ซ่ึงระบบกำรควบคมุ
ภำยในท่ีเพยีงพอเพือ่ให้แน่ใจว่ำบรษัิทด�ำเนิน
งำนด้วยควำมรบัผดิชอบ มีจรรยำบรรณและ
อยูภ่ำยใต้ข้อบังคับของคณะกรรมกำรก�ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมกำรร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ต้องรกัษำทรพัยำกรของบรษิทัและท�ำให้แน่ใจ
ว่ำกระบวนกำรและนโยบำยจะได้รบักำร
น้อมน�ำไปปฏบัิติโดยฝ่ำยบรหิำร

- คณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมรบัผดิชอบ
เกีย่วกบัระบบตรวจสอบภำยในของบรษัิท 
เพือ่ให้แน่ใจว่ำนโยบำยท่ีเหมำะสมได้รบั
กำรรกัษำไว้เพือ่กำรท�ำงำนอย่ำงมี
ประสทิธิภำพของบรษัิท บรษัิทได้มอบให้
คณะท�ำงำนกำรตรวจสอบภำยในจำก 
Straits Mansfield Property Marketing Pte 
Ltd.เพือ่ตรวจสอบบรษัิท ปีละครัง้เป็น
อย่ำงน้อย และรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ

- คณะกรรมกำรบรษัิทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบท�ำกำรตรวจสอบทุกเรือ่งเพือ่
ให้เชือ่ม่ันว่ำได้ปฏบิติัเป็นไปตำมกฎหมำย
ทีเ่กีย่วข้องรวมถงึนโยบำยภำยในของ
บรษัิทเกีย่วกบัจรรยำบรรณกำรด�ำเนนิ
ธุรกจิ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตรวจ
สอบเอกสำรทำงกำรเงนิแบบไตรมำสและ
รำยงำนต่อผูส้อบบญัชภีำยนอกเช่นเดียว
กบัคณะท�ำงำนตรวจสอบภำยในก่อนขอ
อนมัุติจำกคณะกรรมกำรบรษิทั คณะ
กรรมกำรตรวจสอบมีควำมพงึพอใจต่อ
ระบบควบคุมภำยในทีไ่ด้มำตรฐำนของ
บรษัิท เคปเปล ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ำกดั 
(มหำชน) และบรษัิทย่อยในปี 2556 

- เป็นนโยบำยของบรษัิทในกำรแต่งต้ัง
เลขำนุกำรบรษัิทเพือ่ปฏบิติัให้เป็นไป

ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
และหลกัธรรมำภบิำลท่ีดีของบรษัิท 
เลขำนกุำรบรษัิทยงัได้รบักำรสนับสนนุให้
เข้ำรบักำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำทักษะ

- คณะกรรมกำรบริษทัก�ำหนดกำรประชุมเป็น
ประจ�ำทุกไตรมำสและอำจมีกำรเรียกประชุม
เพิม่เติมตำมควำมเหมำะสม กรณีมีเหตุจ�ำเป็น 
คณะกรรมกำรจะได้รับรำยงำน วธีิกำรข้ันตอน 
ดังต่อไปน้ีเพือ่ทีฝ่่ำยบรหิำรจะสำมำรถคำดกำรณ์
ถงึควำมเส่ียง และเตรยีมพร้อมในเชงิรกุ
ป้องกันควำมเสีย่งล่วงหน้ำเหตุกำรณ์ เพือ่
ตัดสินใจได้ทันเวลำ 

 รำยงำนและวธีิกำรดังกล่ำวรวมถงึ:

• แนวนโยบำย Whistle – Blower Protection:
 นโยบำยนีมี้วตัถปุระสงค์หลกัในกำรส่งเสรมิ

และสนบัสนนุให้มีกำรรำยงำนโดยสจุรติ 
ในกรณีทีพ่บว่ำมีพฤติกำรณ์อนัควรสงสัย 
เพือ่สร้ำงควำมเชือ่ม่ันว่ำพนกังำนผูท้�ำกำร
รำยงำน หรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องในกำร
รำยงำนดังกล่ำวจะได้รบักำรปฏบิติัอย่ำง
เป็นธรรม และได้รบักำรคุม้ครอง ซึง่
นโยบำยดังกล่ำวเป็นอกีช่องทำงหนึง่ท่ี
ช่วยให้บรษัิทสำมำรถรบัรูข้้อมูลพฤติกำรณ์
ทีต้่องสงสยัอย่ำงรวดเรว็ ทนัเวลำ เพือ่ทีจ่ะ
ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 
และทันเวลำ

 “พฤติกำรณ์อนัควรสงสยัทีต้่องแจ้ง” 
หมำยถงึ กำรกระท�ำหรอืกำรละเลยกำร 
กระท�ำใดๆ โดยพนักงำน หรอืลกูจ้ำงตำม
สัญญำทีไ่ด้รบักำรแต่งต้ังจำกบรษัิท ไม่
ว่ำกำรกระท�ำ หรอืละเลยกำรกระท�ำดัง
กล่ำวจะอยูภ่ำยใต้ขอบเขตตำมสญัญำจ้ำง
แรงงำนหรอืไม่กต็ำม มีดงัต่อไปนี้
(1) กำรกระท�ำโดยไม่สจุรติ รวมถงึ แต่ไม่

จ�ำกดัเฉพำะ กำรลกัทรพัย์ หรอืกำร
ใช้ทรพัยำกรของกลุม่บรษัิทในทำงทีผ่ดิ

(2) ฉ้อโกง
(3) ทจุรติ
(4) กำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำย
(5) กำรประพฤติปฏบิติัอืน่ใดทีไ่ม่เหมำะ

สมอย่ำงร้ำยแรง
(6) วธีิกำรปฏบัิติใดๆ อนัน�ำมำซ่ึงควำม

ไม่ปลอดภยัในงำน
(7) กำรกระท�ำอนัอำจก่อให้เกดิควำมเสยี

หำยต่อบรษิทัเคปเปล ไทย ไม่ว่ำ
ควำมเสียหำยนัน้จะเป็นควำมเสีย
หำยทำงด้ำนกำรเงนิหรอืไม่กต็ำม 

ทัง้นีร้วมถงึควำมเสยีหำยในชือ่เสยีง
ของบรษัิทด้วย

• กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
 บรษัิทได้ให้ควำมส�ำคญักับกำรบรหิำร

ควำมเส่ียงเป็นอย่ำงมำก โดยก�ำหนด
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง พร้อมทัง้
กำรประเมินควำมเส่ียงของกจิกำร โดย
เฉพำะอย่ำงยิง่กำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ซ่ึงปัจจบุนัถอืเป็นส่วนส�ำคัญของระบบ
บรหิำรของบรษัิท กำรบรหิำรควำมเส่ียง
ขององค์กรเป็นกระบวนกำรในกำร
พจิำรณำควำมเป็นไปได้ของควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อบริษัท อนัเนือ่งมำ
จำกเหตุกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทัง้ในแง่ของ
เศรษฐกจิ กำรเงนิ สงัคม และกฎหมำย เพือ่ท่ี
จะก�ำหนดแนวทำงและมำตรกำรในกำร
แก้ไขตำมควำมเหมำะสม รวมถึงวเิครำะห์
สถำนะกำรณ์ และโอกำสท่ีอำจก่อให้เกดิควำม
เส่ียง และป้องกันไม่ให้เกิดควำมเส่ียงขึน้ 
ดังน้ัน บริษัทจงึได้จัดให้มีกำรรำยงำนกำร
บรหิำรควำมเส่ียงในทกุ ๆ  ไตรมำส โดยมี
บรษัิท เคปเปล แลนด์ จ�ำกดั เป็นผูค้อยให้ 
ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนนิกำรดังกล่ำว 

• รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit Report)

 กำรตรวจสอบภำยในมีกำรด�ำเนนิกำร
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทกุปีเพือ่ตรวจสอบ
ควำมพอเพยีงและมปีระสิทธิภำพของ
ระบบกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิท และ
บรษัิทย่อย โดยรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในประกอบด้วยส่วนส�ำคญั 3 ประกำร 
คอื ประกำรแรก มีกระบวนกำรควบคุม
ภำยในท่ีเหมำะสม และมปีระสิทธิภำพ
เพือ่ควบคุมกำรบรหิำรงำน ประกำรทีส่อง 
กำรด�ำเนินงำนจะต้องเป็นไปตำมนโยบำย 
และระเบียบท่ีบรษัิทได้ก�ำหนดข้ึน 
ประกำรสดุท้ำย มกีำรรำยงำนกำรด�ำเนนิ
กำรเพือ่ท่ีจะรบัทรำบถึงข้อด้อยของกำรปฎิบัติ
เป็นกำรตรวจสอบข้อบกพร่องเพือ่ทีจ่ะ
พฒันำและแก้ไขต่อไป

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรประกอบด้วย 3 ชดุ ได้แก่  
คณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรบรหิำร 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมการบรษัิท
คณะกรรมกำรบรษัิทมีอ�ำนำจเต็มเหนือกำร
บรหิำรของบรษัิทและควบคุมให้กำรด�ำเนินงำน
ของบรษัิทบรรลวุตัถปุระสงค์และอยูภ่ำยใต้
ข้อบังคับของบรษัิทและมติของท่ีประชมุผูถ้อืหุน้

บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของ 
คณะกรรมกำรบรษัิท

หน้ำทีโ่ดยทัว่ไปของคณะกรรมกำรบรษัิทมี
ดังน้ี:

1. พจิำรณำและอนุมัตินโยบำยในกำร
ด�ำเนนิงำนของบรษัิทและอ�ำนำจอนมัุติ
ธุรกรรม

2. เปิดเผยข้อมูลทีค่รบถ้วนให้แก่ผูถ้อืหุน้
ในเวลำท่ีเหมำะสม

3. รบัผดิชอบและใช้ควำมสำมำรถอย่ำง
สูงสุดเพือ่รกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อื

4. ดูแลและจดักำรบรษัิทให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั
บรษัิทรวมท้ังมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

5. พจิำรณำและอนุมัติแผนกลยทุธ์ 
วตัถปุระสงค์และแผนงำนของบรษัิท 
ตลอดจนกำรจดักำรด้ำนกำรเงินและกำร
ปฏบิติักำรอย่ำงเหมำะสม

6. ให้ค�ำปรกึษำแก่ผูบ้รหิำรในเรือ่งส�ำคญัๆ
ทีอ่ำจมีผลกระทบต่อบรษัิท

7. ท�ำกำรประเมนิผลให้เพยีงพอต่อระบบ
ควบคมุภำยใน กำรบรหิำรจดักำรควำม
เส่ียง รำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรปฏบัิติ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ข้อ
ก�ำหนด

8. เสนอชือ่แต่งต้ังกรรมกำรและด�ำเนนิกำร
ให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงและกำรด�ำเนิน
งำนของคณะกรรมกำรบรษัิทตำมหลกั
ธรรมำภบิำล

9. ให้ค�ำปรกึษำและดแูลให้มีกำรช�ำระค่ำ
ตอบแทนผูบ้รหิำรอย่ำงเหมำะสม

คณะกรรมกำรบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
2013 ประกอบด้วย

นำยองึ อยุ ฮยุ
นำยโอ เวง ซุน (โอ ลอ็ก ซนุ)
นำงจริพร พมิพ์ภรูำช
ศำสตรำจำรย์ชเูกยีรติ ประมูลผล
นำยสมประสงค์ มัคคสมัน
นำยลมิ เค ฮนิ
นำงตัน ซวิ ก๊อก 

คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบด้วยกรรมกำร
ไม่บรหิำรจ�ำนวน 3 คน และกรรมกำรบรหิำร
จ�ำนวน 1 คนซึง่เป็นผูมี้คณุวฒุ ิควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ในกำรควบคุมดูแลเกีย่วกบั
ธุรกจิ ทรพัย์สนิ กจิกำร และกำรด�ำเนินงำนใน
เรือ่งต่ำงๆของบรษัิท คณะกรรมกำรบรหิำร
ปฏบิติัหน้ำทีโ่ดยมุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนนิงำนให้
สอดคล้องตำมทิศทำง และนโยบำยของบรษัิท

บทบำท หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ 
คณะกรรมกำรบรหิำร

1. ท�ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
กำรด�ำเนินธุรกจิตำมปกติของบรษัิท เพือ่
ให้เป็นไปตำมแนวนโยบำยและงบประมำณ
ของบรษัิท ก�ำหนดทศิทำง แผนงำน กำร
บรหิำรองค์กร และกำรบรหิำรงำนหลกัใน
กำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทั ตลอดจนตรวจ
สอบติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบรษัิท
เพือ่ให้บรรลผุลตำมแผนงำนท่ีได้ก�ำหนดไว้

2. กำรอนมัุติรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรอือำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษัิท
หรอืบรษัิทย่อย ซ่ึงจะต้องเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่พจิำรณำ
อนมัุติรำยกำรทีเ่กดิขึน้ดังกล่ำวทุกครัง้

3. ด�ำเนนิกจิกำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษัิทมอบหมำย รวมถงึกำรอนุมัติกำร
ด�ำเนนิงำนของบรษัิทในเรือ่งต่ำงๆ ตำม
ขอบอ�ำนำจท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัได้ให้ไว้

4. เพือ่อนมัุติเครดิตและตัดหนีสู้ญตำมขอบ
อ�ำนำจทีมี่

5. เพือ่จดัจ้ำงทีป่รกึษำหรอืจดัซ้ืออปุกรณ์
ให้เป็นไปตำมระเบยีบข้ันตอน

 

คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
2556 ประกอบด้วย

นำยองึ อยุ ฮยุ
นำยโอ เวง ซุน (โอ ลอ็ก ซนุ)
นำยลมิ เค ฮนิ
นำงตัน ซวิ ก๊อก

*นำยอึง อุย ฮุย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร

บริหำรมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2556 แทน

นำย ตัน สวี เยำ ที่ลำออก

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัแต่งต้ัง
โดยคณะกรรมกำรบรษัิท ภำยใต้ข้อบงัคับของ
ตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประชมุอย่ำงน้อยส่ีครัง้ต่อปี เพือ่ตรวจสอบ
กำรด�ำเนินงำนของบรษัิท ในปี 2556 คณะ
กรรมกำรตรวจสอบมีกำรเรยีกประชมุ สี ่(4) ครัง้

บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบถกูก�ำหนดให้ใช้
แนวทำงกฎเกณฑ์ในกำรปฏบัิติดังต่อไปน้ี

1. สอบทำนงบกำรเงนิเพือ่ให้เชือ่ม่ันว่ำ
บรษัิทเปิดเผยข้อมลูอย่ำงพอเพยีง  
ถกูต้อง และเหมำะสม เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบญัช ีและกฎหมำยอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง

2. สอบทำนให้บรษิทัมีระบบควบคมุ
ภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
ทีมี่ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทำนกำรด�ำเนินงำนของบรษัิทให้
เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดและ
มำตรฐำนของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกจิของบรษัิท

4. พจิำรณำ คัดเลอืก เสนอแนะต่อคณะ
กรรมกำรในกำรแต่งต้ังบคุคลซึง่มคีวำม
เป็นอสิระเพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบัญชี
ของบรษัิท รวมท้ังกำรพจิำรณำเสนอค่ำ
ตอบแทน และประชมุร่วมกบัผูส้อบ
บญัชโีดยไม่มีฝ่ำยจดักำร อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครัง้
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5. พจิำรณำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั หรอืรำยกำร
ทีอ่ำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ
หน่วยงำนท่ีก�ำกบัดูแล เพือ่ให้รำยกำรดังกล่ำว
มีควำมโปร่งใส

6. พจิำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบรษัิทใน
กรณท่ีีเกดิรำยกำรเกีย่วโยงกนั หรอื
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผล
ประโยชน์ หรอืกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ของ
บรษัิททีมี่ผลกระทบอย่ำงมนัียส�ำคญั 
เพือ่ให้ม่ันใจว่ำข้อมูลมีควำมโปร่งใส ถกู
ต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

7. จดัท�ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปีของบรษิทั ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำว
ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

8. ปฏบิติักำรอืน่ใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย
ด้วยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบของบรษัิท ณ 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 ประกอบด้วย

นำงจริพร พมิพ์ภรูำช
ศำสตรำจำรย์ชเูกยีรติ ประมูลผล
นำยสมประสงค์ มัคคสมัน

นำงจริพร พมิพ์ภรูำช มีประสบกำรณ์สงูใน
สำขำทีเ่กีย่วข้องมำเป็นเวลำ 25 ปี มีคณุสมบติั
ครบถ้วนท่ีจะสอบบัญชขีองบรษัิทเคปเปล 
ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี

การเลือกกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมกำรมีควำมรบัผดิชอบกำรด�ำเนินงำน
ของบรษัิท และมีหน้ำทีใ่นกำรสรรหำบคุคลที่
มีคณุสมบติั และเป็นผูม้คีวำมรบัผดิชอบ มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรดูแล มีควำมสัมพนัธ์
อันดีเข้ำกนัได้กบัคณะกรรมกำร มำด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูบ้รหิำร อย่ำงไรกต็ำม ส�ำหรบักำรแต่งต้ังกรรมกำร
และฝ่ำยบรหิำรของบริษทั จะมีกำรสรรหำโดย
จะต้องพจิำรณำเสนอบคุคลทีมี่คณุสมบติัเป็น
ไปตำมกฎหมำย และระเบียบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
รวมถงึข้อบังคับของบรษิทั คณะกรรมกำร
บรษัิท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
ค�ำแนะน�ำปรกึษำ

กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบรษัิทอำจเป็นไป
ตำมแนวทำง ดังต่อไปน้ี

กรณ ี1 ในกรณีของกรรมกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ครบตำมวำระ คณะกรรมกำรต้องเสนอชือ่ผูท้ี่
เหมำะสมเพือ่กำรคัดเลอืกและอนมัุติในกำร
ประชมุสำมัญประจ�ำปี

กรณท่ีี 2 ในกรณกีรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งลำ
ออกก่อนครบวำระของบคุคลนัน้ คณะ
กรรมกำรต้องแต่งต้ังบคุคลทีมี่คุณสมบัติเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งแทนทีก่รรมกำรดังกล่ำว ด้วย
วธีิกำรลงคะแนน โดยต้องมีคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 และด�ำรงต�ำแหน่งอยูจ่นครบ
วำระ บคุคลทีไ่ด้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมกำรคน
ใหม่น้ันด�ำรงต�ำแหน่งตำมระยะเวลำที่
กรรมกำรคนเก่ำมีเวลำเหลอือยู่

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษัิทได้ใช้ควำมระมัดระวงัในกำรตรวจสอบ
ไม่ให้เกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน ด้วยกำรก�ำหนด
นโยบำยท่ีชดัเจน มขัีน้ตอนทีเ่ป็นรปูธรรมใน
ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้ข้อมลูภำยในของ
บรษัิทซ่ึงอำจส่งผลกระทบถงึควำมได้เปรยีบ
ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ ทัง้นีก้รรมกำรและ 
ผูบ้รหิำรต้องอยูภ่ำยใต้ข้อห้ำมอย่ำงเด็ดขำด 
มิให้ท�ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษัิทในช่วง 
1 เดือน ก่อนทีจ่ะมีกำรเปิดเผยข้อมูลภำยใน 
หรอืกำรเปิดเผยข้อมูลงบกำรเงินต่อสำธำรณชน 
นอกจำกนัน้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของ
บรษัิทมีหน้ำท่ีในกำรน�ำส่งส�ำเนำกำรรำยงำน
กำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิททกุครัง้ทีมี่
กำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของ
บรษัิทต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบั 
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์อกีด้วย
บรษัิทได้ท�ำกำรตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้วยควำมระมัดระวงั โดยก�ำหนดนโยบำย
ชดัเจน และกระบวนกำรเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลู
ทีส่�ำคญั และมีผลกระทบกบักำรซ้ือขำยหุน้
ของบรษัิท บรษัิทได้น�ำนโยบำยกำรห้ำมมิให้
น�ำข้อมูลภำยใน ซ่ึงระบุไว้ในคู่มือจรรยำบรรณ
ทำงธุรกจิ โดยนโยบำยดังกล่ำวห้ำมบุคคล
ภำยในผูมี้ส่วนได้เสยีท�ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบรษัิท หำกมข้ีอมูลอยูใ่นควำมครอบ
ครอง ซึง่อำจจะหรอืดูเหมือนกบัว่ำอำจจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส�ำคัญต่อกำรเงินของ
บรษัิท ซึง่มรีำยละเอยีดดังต่อไปนี้

1. บรษัิทใช้ควำมระมัดระวงัในกำรตรวจ
สอบกำรใช้ข้อมูลภำยในทีอ่ำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรซ้ือขำยหุน้ของบรษัิท กรรมกำร 
ฝ่ำยบรหิำร และลกูจ้ำงทกุคน รวมทัง้คู่
สมรส และบตุรอำยไุม่เกนิ 21 ปี ต้องอยู่
ภำยใต้ข้อห้ำมอย่ำงเด็ดขำดมิให้ท�ำกำร
ซ้ือขำยหลกัทรพัย์ของบรษัิทในช่วง  
1 เดือน ก่อนทีจ่ะมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ภำยใน หรอืกำรเปิดเผยข้อมูลงบกำรเงิน
ต่อสำธำรณชน 

2. กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทมหีน้ำที่
ในกำรน�ำส่งส�ำเนำกำรรำยงำนกำรถอื
ครองหลกัทรพัย์ของบรษัิททุกครัง้ท่ีมี
กำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์
ของบรษัิทต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

3. ลกูจ้ำงของบรษิทัถกูก�ำหนดให้รบัทรำบ
ถงึนโยบำยดงักล่ำว เม่ือถกูว่ำจ้ำงและยงั
ถกูก�ำหนดให้ต้องตรวจสอบนโยบำยทุกปี
เพือ่ให้ม่ันใจว่ำได้ปฏบิติัตำมนโยบำยโดย
ถกูต้อง หำกลกูจ้ำงคนใดไม่ปฏบิติัตำม
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน จะต้องถกู
ด�ำเนนิกำรทำงวนิยั รวมถงึกำรไล่ออก 
นอกจำกนีย้งัมีควำมผดิในทำงแพ่ง และ
อำญำ

การจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบัญชี
บรษัิท และบรษิทัย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทน 
ผูต้รวจสอบบญัชใีนปี 2556 จ�ำนวน 
1,597,220 บำท

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ
ไม่มี
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญ

อย่ำงยิ่งของกระบวนกำรทำงกลยุทธ์และ 

กำรด�ำเนินงำนของบริษัท เคปเปล ไทย 

พร็อพเพอร์ตี้ (เคปเปล ไทย)

บริษัทได้มีกรอบกำรท�ำงำนของกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงเพื่อที่ให้ผู้บริหำรสำมำรถตอบ

สนองต่อควำมท้ำทำยและโอกำสใหม่ๆ 

ภำยใต้สิ่งแวดล้อมทำงธุรกิจอย่ำงทันท่วงที

เคปเปล ไทย จ�ำแนกปัจจัยควำมเสี่ยงพร้อม

กบัวธีิกำรลดควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม ดังต่อไปนี้

•	 การขาดแคลนผูร้บัเหมาทีม่คีณุภาพ
 กำรขำดแคลนแรงงำนมฝีีมือจะส่งผลต่อ

คณุภำพของงำนก่อสร้ำง และอำจส่งผล
ให้ต้นทุนเพิม่มำกขึน้ 

 เคปเปล ไทย ได้ท�ำกำรประเมนิควำม
สำมำรถของผูร้บัเหมำอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
และจะท�ำกำรเสำะหำผูร้บัเหมำรำยใหม่
อย่ำงต่อเนือ่งเพือ่สร้ำงเครอืข่ำยท่ีน่ำเชือ่ถอื

•	 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ

 เคปเปล ไทย ได้มีเงินกูใ้นรปูเงินตรำ 
ต่ำงประเทศบำงส่วน ดังนัน้จงึหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ทีจ่ะเผชญิกบัควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 บรษัิทได้แสวงหำทำงเลอืกของแหล่ง 
เงินทุนในรปูเงินบำทอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมุ่งหวงัทีจ่ะลดควำมเส่ียงจำก 
กำรผนัผวนของค่ำเงนิต่ำงประเทศ

•	 ความผนัผวนของดอกเบ้ีย
 เคปเปล ไทย มีเงินกูร้ะยะสัน้จำก 

สถำบันกำรเงิน และดอกเบีย้ของเงินกู้
ระยะส้ันเหล่ำนีข้ึ้นอยูก่บัอตัรำลอยตัว 
ในตลำดเงิน 

 ในช่วงเศรษฐกจิขยำยตัวอำจส่งผลให้
ต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษัิททีสู่งข้ึน 

 เคปเปล ไทย จงึจะใช้เครือ่งมอืทำงกำร
เงินตำมควำมเหมำะสมเพือ่ป้องกนั 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของดอกเบ้ีย 

 บรษัิทยงัคงมีกำรจัดกำรกระแสเงินสด
อย่ำงเหมำะสมด้วย

•	 การจัดหาทีดิ่น
 รำคำทีดิ่นท่ีสงู ส่งผลให้บรษัิท 

เผชญิควำมท้ำทำยในกำรเข้ำซ้ือท่ีดิน 
ในรำคำแข่งขนั 

 เคปเปล ไทย ได้ท�ำงำนร่วมกบัตัวแทน
ซ้ือขำยท่ีดินจ�ำนวนมำก เพือ่ช่วยในกำร
จดัหำท่ีดินรวมถงึข้อตกลงกำรซ้ือขำย
ต่ำงๆ กบัเจ้ำของทีดิ่นเป็นรำยบุคคล

ปัจจัยควำมเสี่ยง

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255628



คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัท เคปเปล ไทย 

พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ได้จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบ

กำรควบคมุภำยในรวมถงึกำรจดัให้มีบคุคลำกร 

อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ที่จะด�ำเนินกำร

ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวมทั้งกำร

ติดตำมควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

และบริษัทย่อยว่ำ สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน

ของบริษัทและบริษัทย่อยจำกควำมเสี่ยงใน

กำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรน�ำไปใช้โดย 

มิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจ ซึ่งกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและกำรตรวจสอบดังกล่ำวไม่เพียง

แต่ลดควำมเสี่ยงและป้องกันข้อมูลของ

บริษัทได้ แต่ยังผลให้กระบวนกำรและ

นโยบำยของบริษัทยังคงด�ำเนินต่อไปด้วยดี 

ในกำรตรวจสอบภำยในดังกล่ำวข้ำงต้น 

บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัท สเตรทส์ แมนส์ฟิล 

พร็อพเพอร์ตี้ มำร์เก็ตติ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด  

(Straits Mansfield) เพือ่ให้บรกิำรกำรตรวจ

สอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทและ

บรษัิทย่อย โดย นำยองึ ช ีเพง (Mr Ng Chee Peng) 

ผู้มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 13 ปี ในด้ำนกำร

ตรวจสอบภำยในและกำรสอบบัญชี ได้รับ

มอบหมำยให้รับผิดชอบด้ำนกำรตรวจสอบ

ภำยในของบริษัท เคปเปล ไทย

กำรแต่งตั้ง Straits Mansfield ได้รับอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

Straits Mansfield ให้บริกำรกำรตรวจสอบ

ระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละครั้ง 

พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร

บริษัทได้รับทรำบต่อไป โดยคณะกรรมกำร

และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำน

รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน

เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่ำ กำรด�ำเนินกำรทั้งหมด

เป็นไปด้วยควำมเหมำะสมตำมกฎหมำย และ

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบำยกำร

ตรวจสอบภำยใน ซึ่งเพียงพอ มีประสิทธิภำพ

และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของ

บริษัท 

นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ได้ท�ำกำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 

ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทส�ำหรับ

กำรพิจำรณำและอนุมัติ 

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

กรอบความยั่งยืน
เคปเปลไทยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบมูลค่ำสู่ผู้ถือ 
ผลประโยชน์ร่วมของเรำ และท�ำนุบ�ำรุง
อุปถัมภ์ชุมชนที่บริษัทได้ด�ำเนินกิจกำรอยู่

บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้  
เพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลูกค้า:
เพื่อพัฒนำบ้ำนและสินค้ำที่มีคุณภำพ 
เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนต่อมูลค่ำ

นักลงทุน:
น�ำพำรำยได้อย่ำงยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้น

พนักงาน:
จัดหำควำมปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในกำร
ท�ำงำนแก่พนักงำน รวมทั้งส่งเสริมกำร
ฝึกอบรม และกำรพัฒนำของพนักงำน

คู่ค้าทางธุรกิจ:
สร้ำงควำมสัมพันธ์ในระยะยำวที่ได้รับผล
ประโยชน์ร่วมต่อกัน

ชุมชน:
เป็นพลเมืองบรรษัทที่มีควำมรับผิดชอบ
และตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชน

การตอบแทนสังคม
ชุมชนสีเขียว
ในปี 2556 บริษัทมีควำมพยำยำมส่งเสริม
ชุมชนสีเขียวด้วยกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำย  
เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนแนวควำมคิดและ
ให้พนักงำนตระหนักถึงกำรอนุรกัษ์ธรรมชำติ

ในวันที่ 18 พฤษภำคม 2556 พนกังำนบรษิทั
จ�ำนวนมำกกว่ำ 40 คน เดินทำงไปจังหวัด
กำญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 
ประมำณ 200 กิโลเมตร เพือ่ทีจ่ะปลกูต้น
อ่อนของต้นสักจ�ำนวน 50 ต้น ในบรเิวณ
อุทยำนแห่งชำติไทรโยค 

ต้นอ่อนของต้นสักเหล่ำนี้ปลูกเพื่อทดแทน
ต้นไม้ในเขตป่ำเสื่อมโทรม

การสนับสนุนชุมชน
บริษัทได้ริเริ่มโครงกำร “อำสำสมัครชำว 
เคปเปลไทย” ซึ่งเป็นควำมเคลื่อนไหวโดย
อำสำสมัครของบริษัท และเป็นหนึ่งใน 
ควำมพยำยำมของบริษัทที่สนับสนุนให้
พนักงำนตอบแทนคืนสู่ชุมชน 

ซึ่งในโครงกำรนี้ทำงบริษัทจะร่วมมือกับ
องค์กรที่มีอุดมกำรณ์ในทิศทำงเดียวกัน
เพื่อน�ำควำมช่วยเหลือสู่ผู้ด้อยโอกำส

ในวันที่ 5 ตุลำคม 2556 พนักงำนเคปเปลไทย
มำกกว่ำ 70 คนรวมทั้งครอบครัว และเพื่อน
ของพนักงำนได้ไปที่บ้ำนสร้ำงสรรค์เด็ก 
(ของมูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก) บ้ำนของเด็ก
ผู้ชำยอำยุระหว่ำง 6-18 ปี ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด
ปทุมธำนี ทำงตอนเหนือขอกรุงเทพมหำนคร

บ้ำนสร้ำงสรรค์เด็กให้กำรสนับสนุน 
ให้ที่พักและกำรศึกษำแก่เด็กที่ถูกทอดทิ้งจำก
ครอบครัวที่ไม่มีควำมพร้อม

อำสำสมคัรได้น�ำเล่นกิจกรรมกบัเด็กอำยรุะหว่ำง 
6-18 ปี หลังจำกนั้นได้มีกำรเลี้ยงอำหำรเด็ก 
ซึง่อำสำสมัครได้มีส่วนร่วมในกำรเตรยีมอำหำร 

อำสำสมัครได้ร่วมท�ำโครงเหล็กและเต็นท์
หลังคำส�ำหรับแปลงปลูกผัก เพื่อมอบแก่
บ้ำนสร้ำงสรรค์เด็ก และยังบริจำคอำหำร 
อุปกรณ์เครื่องครัว ของเล่น เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ท�ำสวน เสื้อผ้ำ และเงินบริจำค
จ�ำนวนหนึ่ง

นอกจำกนี้ในเดือนธันวำคม 2556 ทำงบริษัท
และอำสำสมัครได้ท�ำกำรปรับปรุงและทำสี
เครื่องเล่นเด็กก่อนที่จะบริจำคให้กับ
บ้ำนสร้ำงสรรค์เด็ก

ความมุ่งมั่นในธรรมาภิบาล
บริษัทยึดถือที่จะด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ 
บริษัทยึดถือนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น เพื่อที่จะปกป้องธุรกิจ ทรัพยำกร 
และชื่อเสียงของบริษัท บริษัทยังยึดมั่นใน
นโยบำยต่อต้ำนกำรใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเข้ม
งวด และพนักงำนทุกคนต้องยึดถือใน
นโยบำยตำมนั้นด้วย

กรณุำอ้ำงองิถงึหน้ำ 22 ถงึ 27 ส�ำหรบัรำยละเอยีด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ตอบแทนคืนสู่สังคมผ่ำนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงสม�่ำเสมอ

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255630



การอนุมัติขั้นตอนของการ
ท�ารายการระหว่างกัน

กรณีที่มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท 
บริษัทย่อย หรือกับบุคคลหรือกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ด�ำเนินกำรให้เป็น
ไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ด�ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมหลักบรรษัทภิบำลทีดี่ รำยกำรระหว่ำงกนั
ดังกล่ำวจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ และ
อนุมัติให้เข้ำท�ำรำยกำรจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ 
กรรมกำร หรือผู้บริหำร จะไม่มีส่วนร่วมใน
กำรพิจำรณำ หรืออนุมัติกำรท�ำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

นโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และบริษัทจะร่วม
กันดูแลควบคุมกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ในอนำคตเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทสำมำรถ
ด�ำเนินกำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม และเป็น
ไปตำมวิธีกำรและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมำะสม 

โดยกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะ
มีกำรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

บริษัทจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นใจว่ำกำรเข้ำท�ำ
รำยกำรระหว่ำงกันนั้นได้ค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นปีบัญชี สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.	 รายการกูย้มื	และช�าระดอกเบีย้ระหว่าง 

ผูถ้อืหุน้บรษิทั	และบรษัิทย่อย
 กำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวได้ด�ำเนนิกำร

ไปตำมธุรกจิปกติของบรษัิท โดยอยูภ่ำย
ใต้พืน้ฐำนของรำคำท่ีสมเหตุผล เงินกู ้
ดังกล่ำวได้ใช้ส�ำหรบักำรพฒันำทีดิ่น
และโครงกำรของบรษิทัย่อย ซ่ึงได้รบั
กำรอนมัุติจำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บรษัิทเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว

2.	 ค่าบริหารจัดการ
 บรษัิทได้เข้ำท�ำสญัญำว่ำจ้ำง Straits 

Mansfield Property Marketing Pte Ltd. 
(Straits Mansfield) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของบรษัิท เคปเปล แลนด์ จ�ำกดั 
(Keppel Land) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่
ของบรษัิท เข้ำมำให้บรกิำรในกำรให้ 
ค�ำปรกึษำอย่ำงผูเ้ชีย่วชำญในกำรบรหิำร
จัดกำรบรษัิท โดยรำยกำรธุรกจิระหว่ำงกัน
ดังกล่ำวได้ด�ำเนนิกำรไปตำมธุรกจิปกติ
ของบรษัิท และอยูบ่นพืน้ฐำนของรำคำ
ทีส่มเหตุสมผล และได้รบัอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท

3.	 การตรวจสอบภายใน
 บรษัิทได้เข้ำท�ำรำยกำรกบั Straits Mansfield 

เพือ่ให้บรกิำรในส่วนของผูต้รวจสอบภำยใน 
โดยรำยกำรธุรกจิระหว่ำงกนัดังกล่ำวได้
ด�ำเนนิกำรไปตำมธุรกจิปกติของบรษัิท 
และอยูบ่นพืน้ฐำนของรำคำท่ีสมเหตุสมผล 
และได้รบัอนมัุติจำกคณะกรรมกำร
บรษัิท

4.	 รายการกูย้มืระหว่างบรษัิท	เคปเปล	
แลนด์	ไฟแนนเชยีล	เซอร์วสิ	(Keppel	
Land	Financial	Services	Pte	Ltd.)	กบั
บรษัิทย่อย

 กำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวได้ด�ำเนนิกำร
ไปตำมธุรกจิปกติของบรษัิท โดยอยู ่
ภำยใต้พืน้ฐำนของรำคำท่ีสมเหตุสมผล 
เงินกูดั้งกล่ำวได้ใช้ส�ำหรบักำรพฒันำทีดิ่น
และโครงกำรของบรษิทั ซ่ึงได้รบักำร
อนมัุติจำกคณะกรรมกำรบรษิทั

5.	 รายการให้เช่าและบรกิารระหว่างบรษัิท
กบับรษัิทย่อย

 บรษัิทได้เข้ำท�ำรำยกำรกบับรษิทัย่อย 
ตำมสญัญำเช่ำพืน้ท่ีส�ำนกังำน และ
สญัญำให้บรกิำรสำธำรณปูโภค อำคำร 
จเูวลเลอรี ่เซน็เตอร์ ส�ำหรบักำรใช้เป็น 
ทีต้ั่งส�ำนักงำนของบรษิทัย่อย โดย
รำยกำรธุรกจิระหว่ำงกนัดังกล่ำวได้
ด�ำเนนิกำรไปตำมธุรกจิปกติของบรษัิท 
และอยูบ่นพืน้ฐำนของรำคำท่ีสมเหตุสมผล 
และได้รบัอนมัุติจำกคณะกรรมกำรบรษิทั

6.	 ค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษัิท	และ
บรษัิทย่อย

 บรษัิทได้เข้ำท�ำสญัญำว่ำจ้ำงบรหิำร
จดักำรกบับรษิทัย่อย เพือ่ให้บรกิำรใน
กำรให้ค�ำปรกึษำอย่ำงผูเ้ชีย่วชำญในกำร
บรหิำรจดักำรแก่บรษิทัย่อย โดยรำยกำร
ธุรกจิระหว่ำงกนัดังกล่ำวได้ด�ำเนนิกำร
ไปตำมธุรกจิปกติของบรษัิท และอยูบ่น
พืน้ฐำนของรำคำทีส่มเหตุสมผล และได้
รบัอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบรษัิท

รำยกำรเกี่ยวโยงระหว่ำงกัน

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH

31รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน



ในปี 2556 บรษิทัฯ ได้มีกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย

กำรบัญชโีดยควำมสมัครใจส�ำหรบักำรวดัมูลค่ำ

อสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนของบรษัิทฯ จำกวธีิ

รำคำทนุเป็นรำคำมูลค่ำยติุธรรม บรษัิทฯ ได้จัด 

บำงประเภทของสินทรพัย์เพือ่กำรลงทุนของ 

บรษัิทฯ ไปเป็นสินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่

ขำย และ ท่ีดนิและงำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  

กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชดัีงกล่ำว ท�ำให้

บรษัิทฯ ได้ปรบัปรงุกำรแสดงรำยกำรในงบแสดง

ฐำนะกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของ 

บรษัิทฯ ใหม่ ส�ำหรบัปีสิน้สุด 31 ธันวำคม 2555 

และเพือ่ให้สำมำรถแสดงรำยกำรเปรยีบเทียบกนั 

บรษัิทฯ ได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 

2555 ไว้ด้วย ซ่ึงกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวท�ำให้

สินทรพัย์รวมของบรษัิทฯ ท่ีเคยแสดงไว้ในปี 2554 

รวมจ�ำนวนทัง้สิน้ 1,335.1 ล้ำนบำท เพิม่ข้ึนจ�ำนวน 

284.8 ล้ำนบำท มำเป็นจ�ำนวนท้ังส้ิน 1,619.9 ล้ำนบำท 

หรอืคดิเป็นอตัรำร้อยละ 21.33 และมลูค่ำสินทรพัย์

ทีมี่ตัวตนสุทธิจ�ำนวน 256.9 ล้ำนบำท เพิม่ข้ึน

จ�ำนวน 231.3 ล้ำนบำท เป็นจ�ำนวนท้ังส้ิน  

488.2 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำร้อยละ 90.04 

เน่ืองจำกในปี 2556 บรษัิทฯ ได้เปิดให้ผูส้นใจได้ 

เข้ำจองและท�ำสญัญำในเฟสท่ี 2 ของโครงกำร  

วลิล่ำ อะคำเดีย ศรนีครนิทร์ แต่เน่ืองจำกบ้ำนของ 

บรษัิทฯ ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง ซึง่บรษัิทฯ  

คำดว่ำจะสำมำรถโอนบ้ำนให้กบัผูซ้ื้อและทยอย 

รบัรูร้ำยได้ในปี 2557 

ผลการด�าเนินงาน

• รายได้

 รำยได้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบด้วย 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำนและ

บรกิำรและขำยบ้ำนพร้อมท่ีดิน ซึง่ในปี 2556 

บรษัิทฯ มรีำยได้จำกกำรให้เช่ำอำคำร

ส�ำนกังำนและบรกิำรรวมท้ังส้ิน 38.4 ล้ำนบำท 

ลดลงจ�ำนวน 2.2 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ท่ีมี

จ�ำนวน 40.6 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นอตัรำ 

ร้อยละ 5.41 รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อม

ทีดิ่นของบรษัิทฯ ซึง่บรษิทัฯ จะรบัรูเ้ป็น 

รำยได้ท้ังจ�ำนวนเม่ือมีกำรโอนกรรมสทิธ์ิให้

แก่ผูซ้ื้อ ส�ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มีรำยได้จำก

กำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดินรวมทั้งสิ้น  

108.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ�ำนวน 13.7 ล้ำนบำท 

จำกปี 2555 ท่ีมจี�ำนวน 95.0 ล้ำนบำท หรอื 

คดิเป็นอตัรำร้อยละ 14.42 กำรปรบัเพิม่ขึน้ 

ดังกล่ำวเป็นผลมำจำกบริษัทฯ ได้โอนหน่วย

คงเหลอืของบ้ำนพร้อมทีดิ่นในเฟสท่ี 1 และ

เน่ืองจำกในปี 2556 บรษัิทฯ ได้ขำยบ้ำนพร้อม

ท่ีดินของบริษัทฯ ในเฟสที ่2 ซ่ึงยงัอยูร่ะหว่ำง

กำรก่อสร้ำง และคำดว่ำจะเริม่โอนบ้ำนพร้อม

ท่ีดินและรบัรู้รำยได้ในปี 2557

• ค่าใช้จ่าย

 ในปี 2556 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่รวมค่ำใช้

จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ เป็นจ�ำนวน 

274.6 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จ�ำนวน 75.3 ล้ำนบำท 

จำกปี 2555 ท่ีมจี�ำนวน 199.3 ล้ำนบำท หรอื

คดิเป็นอตัรำร้อยละ 37.78 เน่ืองจำกกำรเพิม่

ขึน้ของต้นทนุขำยบ้ำนพร้อมทีดิ่นจ�ำนวน 

22.7 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวนหน่วยขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้ 35.8 ล้ำนบำท 

เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้ลดมลูค่ำของต้นทุนงำน

ในอดีตท่ีต้องซ่อมแซมบ้ำนจ�ำนวน 22.0 ล้ำนบำท 

ขณะท่ีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเพิม่ขึน้

จ�ำนวน 4.5 ล้ำนบำท จำกกำรกูย้มืเป็นเงนิตรำ

ต่ำงประเทศ และ มูลค่ำยติุธรรมของ

อสงัหำริมทรพัย์เพือ่กำรลงทนุลดลง 

จ�ำนวน 13.7 ล้ำนบำท 

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 ในปี 2556 เนือ่งจำกบรษัิทฯ ได้ปฏิบติัตำม

มำตรฐำนกำรบัญช ีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภำษี

เงินได้ ซึง่ท�ำให้บรษัิทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ในปี 2556 เปลีย่นแปลงลดลง จ�ำนวน 11.1 ล้ำนบำท 

จำกปี 2555 ท่ีมจี�ำนวน 7.1 ล้ำนบำท 

ฐานะทางการเงิน

• สินทรพัย์

 บรษัิทฯ มสิีนทรพัย์รวมสิน้สุดปี 2556 เป็น

จ�ำนวนทัง้ส้ิน 1,741.3 ล้ำนบำท  

เพิม่ขึน้จ�ำนวน 104.9 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ที่

มีจ�ำนวน 1,636.4 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำ

ร้อยละ 6.41 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน เป็น

จ�ำนวนทัง้ส้ิน 1,387.7 ล้ำนบำท เพิม่ข้ึน

จ�ำนวน 165.0 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ทีมี่

จ�ำนวน 1,222.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำ

ร้อยละ 13.49 กำรเพิม่ขึน้มสีำเหตุหลักจำก

ท่ีดินและงำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเพิม่ข้ึน

จ�ำนวน 137.3 ล้ำนบำท จำกกำรพฒันำเฟสที่ 

2 ของโครงกำรวิลล่ำ อะคำเดีย ศรีนครินทร์ 

บริษัทฯ มสิีนทรพัย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 

353.6 ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 60.1 ล้ำนบำท 

จำกปี 2555 ท่ีมจี�ำนวน 413.7 ล้ำนบำท หรอื

คิดเป็นร้อยละ 14.52 เน่ืองจำกมลูค่ำของ

อสงัหำริมทรพัย์เพือ่กำรลงทนุลดลง

• หนีสิ้น

 บริษัทฯ มหีนีสิ้นรวมส้ินสดุปี 2556 เป็น

จ�ำนวนทัง้ส้ิน 1,524.8 ล้ำนบำท เพิม่ข้ึน

จ�ำนวน 272.9 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ท่ีมี

จ�ำนวน 1,251.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำ

ร้อยละ 21.80 เนือ่งจำกกำรเพิม่ข้ึนของหนีสิ้น

หมนุเวียนจำกกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงิน

เพือ่ใช้ในกำรพฒันำเฟสที ่2 ของโครงกำร

วิลล่ำ อะคำเดีย ศรนีครินทร์ และท�ำให้

อตัรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทฯ ลดลงจำก 

1.46 เท่ำในปี 2555 เป็น 1.27 เท่ำในปี 2556 

• ส่วนของผูถื้อหุ้น

 เน่ืองจำกบริษทัฯ ได้มีกำรเปล่ียนแปลง

นโยบำยกำรบญัช ีท�ำให้บรษัิทฯ ได้ปรบัปรงุ

ส่วนของผูถื้อหุ้นจำกรำยงำนเดิมของบรษัิทฯ 

ในปี 2554 มำเป็นจ�ำนวน 476.0 ล้ำนบำท ส้ิน

สุดปี 2556 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็น

จ�ำนวนทัง้ส้ิน 216.6 ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 

167.9 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ท่ีมจี�ำนวน  

384.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 43.67 

สำเหตุหลักเนือ่งจำกขำดทุนทีย่งัไม่เกดิข้ึน

จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของ

อสงัหำริมทรพัย์เพือ่กำรลงทนุจ�ำนวน  

13.7 ล้ำนบำทและบรษัิทฯ มีผลกำรด�ำเนิน

งำนขำดทนุสทุธิในปี 2556 จ�ำนวน  

167.8 ล้ำนบำท 

• อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น

 เน่ืองจำกกำรกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำร

บญัช ีท�ำให้บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหนีสิ้น 

ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นจำกรำยงำนเดิมของ 

บริษัทฯ ในปี 2554 ท่ีมจี�ำนวน 4.46 เท่ำ 

เปลีย่นไปเป็นจ�ำนวน 2.40 เท่ำ จำกกำร 

เพิม่ขึน้ของส่วนของผูถื้อหุ้น

 ในปี 2556 อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 7.04 เท่ำ ซึง่เพิม่ขึน้ จำก 

ปี 2555 ซ่ึงมีจ�ำนวน 3.26 เท่ำ เนือ่งจำกกำร 

ลดลงของมลูค่ำของอสังหำรมิทรัพย์เพือ่กำร

ลงทุนและผลขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำน 

กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255632



รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
และรำยงำนทำงกำรเงิน

สำรบัญ

34	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

35	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

36	 งบแสดงฐานะการเงิน

39	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

41	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

42	 งบกระแสเงินสด

44	 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานทางการเงินบริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท เคปเปลไทย พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ำกดั (มหำชน) ซ่ึงได้รบักำรแต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมกำร

อิสระจ�ำนวน 3 ท่ำนคือ นำงจิรพร พิมพ์ภูรำช เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ศำสตรำจำรย์ ชูเกียรติ ประมูลผล และ นำยสมประสงค์ มัคคสมัน 

เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีนำยไพศำล ศุภรพันธ์ First Assistant Vice President ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิติังำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้ปฏบิติังำนสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

กำรควบคุมภำยในกิจกำรและกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมแนวทำงบรรษัทภิบำล ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในรอบปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เข้ำร่วมประชุมรวม 13 ครั้ง เป็นกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ 9 ครั้ง และเป็นกำร

ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีผูบ้รหิำรงำนบญัชขีองบรษัิทฯ ร่วมประชมุด้วย และบำงโอกำส

ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯตำมควำมเหมำะสม มีสำระกำรประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมกับหัวหน้ำผู้รับผิดชอบงำนกำรเงินของบริษัทฯ ได้สอบทำนงบกำรเงิน รำยไตรมำสและงบกำรเงินส�ำหรับปี 2556 

เพื่อให้กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรเปิดเผยสำระส�ำคญัเพียงพอและ เชื่อถือได้ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้รับทรำบและเห็นด้วยกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดประเภทรำยกำรทรัพย์สินในงบกำรเงินใหม่ ที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯในปี 2556

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบถึงแผนกำรจัดหำเงินกู้ เป็นแนวทำงส�ำหรับโครงกำรใหม่ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เห็นชอบกับกำรก�ำหนดกรอบงำน กำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ได้รับทรำบกำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ

กิจกำรเพื่อลดผลกระทบที่อำจมีต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเหน็ชอบในกำรมอบหมำยให้ผูส้อบบญัชภีำยในของกลุม่บรษัิทฯได้แก่ สเตรทส์ แมนส์ฟิล พรอ็พเพอร์ต้ี มำร์เกต็

ต้ิง พทีอี ีลมิิเต็ด เป็นผูต้รวจสอบภำยในกจิกำรต่อเน่ืองจำกปีก่อนโดยเหน็ชอบค่ำตอบแทนและแผนกำรตรวจสอบภำยใน และกรรมกำรตรวจสอบ

ได้สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในกิจกำร ทั้งนี้เพื่อมอบหมำยให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ จัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม

มีประสิทธิภำพ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรเสนอแต่งต้ังส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญช ี

ของบรษัิทฯ ประจ�ำปี 2556 ซึง่พจิำรณำจำกควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมน่ำเชือ่ถอื และประสบกำรณ์ในกำร ตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทฯ ต่อเนือ่งจำก

ปีก่อน เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมพอใจในกำรบริหำรกิจกำรของ บริษัท เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ว่ำเป็นไปด้วยควำมระมัดระวัง

รอบคอบตำมหลักบรรษัทภิบำล คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น จำกกำรสอบทำนงบกำรเงินรวมของบริษัท เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ต้ี  

จ�ำกดั (มหำชน) และบรษัิทย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของ บรษัิท เคปเปลไทย พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ำกดั (มหำชน) ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 

2556 ว่ำเป็นไปอย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่พบว่ำมีประเด็นใดที่มีนัยส�ำคัญที่จะต้องน�ำสู่กำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น 

จิรพร พิมพ์ภูรำช 

18 มีนำคม 2557

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255634



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษัิท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที ่31 
ธันวำคม 2556 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปี ส้ินสุด 
วันเดียวกนั รวมถงึหมำยเหตุสรปุนโยบำยกำรบญัชท่ีีส�ำคญัและหมำยเหตุเรือ่งอืน่ ๆ  และได้ตรวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษัิท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์
ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบักำร
ควบคมุภำยในท่ีผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำ งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติ
หรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ  
งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถงึกำรใช้วธีิกำรตรวจสอบเพือ่ให้ได้มำซ่ึงหลักฐำนกำรสอบบัญชเีก่ียวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงินวธีิกำรตรวจสอบที่
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดในกำรประเมินควำมเส่ียงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำร
เงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิ 
ผลของกำรควบคมุภำยในของกจิกำร กำรตรวจสอบรวมถงึกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชท่ีีผูบ้รหิำรใช้และควำมสมเหตุสมผล ของประมำณ
กำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 
เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระ
ส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตเรื่องต่อไปนี้
ก) ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 เก่ียวกับกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชโีดยควำมสมัครใจส�ำหรบักำรวดัมลูค่ำอสังหำรมิทรพัย์

เพื่อกำรลงทุนจำกวิธีรำคำทุนเป็นวิธีมูลค่ำยุติธรรม 
ข) ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.2 เก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ีเนือ่งจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญช ีฉบบัท่ี 12 เรือ่ง 

ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ

บรษัิทฯ ได้ปรบัย้อนหลงังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2555 ทีแ่สดงเป็นข้อมูลเปรยีบเทียบ เพือ่สะท้อนรำยกำร
ปรบัปรงุจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดัีงกล่ำว และน�ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 
เพือ่เป็นข้อมูลเปรยีบเทียบ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชเีกีย่วกับอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุและภำษเีงินได้ดังกล่ำวด้วยเช่นกัน ท้ังน้ี ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเหน็
อย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด”)
กรุงเทพฯ : 24 กุมภำพันธ์ 2557

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH
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หมำยเหตุ

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2555
(ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันที่ 
1 มกรำคม

2555

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่
31 ธันวำคม 

2555
 (ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันที่ 
1 มกรำคม

2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 28,769,323 29,549,876 15,520,276 6,161,600 2,681,317 5,349,517

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 8, 9 216,304 1,723,160 - 7,250,360 8,597,887 4,451,187

ที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 10 1,324,011,415 1,186,670,378 1,227,904,316 - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 12,374,406 4,780,305 4,147,086 4,371,305 672,802 1,399,438

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 12 22,368,200 - - - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,387,739,648 1,222,723,719 1,247,571,678 17,783,265 11,952,006 11,200,142

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน 13 23,926,651 22,868,005 11,849,814 - - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 - - - 116,864,396 114,614,396 112,614,796

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 15 325,300 497,200 367,900 325,300 497,200 367,900

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับบริษัทย่อย 8 - - - 1,944,954,162 1,667,018,065 1,553,130,535

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 16 310,152,148 372,508,642 343,038,582 310,152,148 331,608,642 304,836,081

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 17 8,250,750 8,717,644 8,504,611 6,939,294 8,095,843 7,711,313

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18 539,651 651,616 455,445 442,397 521,977 252,583

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19 10,407,664 8,462,596 8,088,758 6,308,307 4,467,497 4,226,326

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 353,602,164 413,705,703 372,305,110 2,385,986,004 2,126,823,620 1,983,139,534

รวมสินทรัพย์ 1,741,341,812 1,636,429,422 1,619,876,788 2,403,769,269 2,138,775,626 1,994,339,676

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255636



งบแสดงฐานะการเงิน

หมำยเหตุ

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2555
(ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันที่ 
1 มกรำคม

2555

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่
31 ธันวำคม 

2555
 (ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันที่ 
1 มกรำคม

2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 20 995,393,806 796,993,806 761,993,806 995,393,806 796,993,806 761,993,806

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 8, 21 84,699,839 34,866,885 27,851,230 29,540,290 22,288,636 23,054,792

เงินมัดจ�ำรับและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 22 13,054,335 6,489,377 2,970,000 - - -

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี - - 120,277,922 - - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,093,147,980 838,350,068 913,092,958 1,024,934,096 819,282,442 785,048,598

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 8 348,828,632 329,232,360 157,184,869 - - -

เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบริษัทย่อย 8 - - - 624,216,354 536,961,221 457,019,561

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 23 2,880,268 2,226,919 558,795 2,470,039 1,604,996 429,492

เงินมัดจ�ำรับและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 8,856,628 8,160,784 7,408,776 8,202,548 8,093,304 7,341,296

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 26 56,690,966 60,647,402 53,470,771 56,600,272 60,647,402 53,470,770

เงินเรียกเก็บจำกลูกค้ำเพื่อรอโอนให้นิติบุคคลหมู่บ้ำน 14,379,274 13,277,376 12,217,400 - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 431,635,768 413,544,841 230,840,611 691,489,213 607,306,923 518,261,119

รวมหนี้สิน 1,524,783,748 1,251,894,909 1,143,933,569 1,716,423,309 1,426,589,365 1,303,309,717

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH
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(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2555
(ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันที่ 
1 มกรำคม 

2555

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่
31 ธันวำคม 

2555
(ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันที่ 
1 มกรำคม 

2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุน้สำมัญ 220,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000

 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

  หุน้สำมัญ 220,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000

ส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ (749,997,158) (749,997,158) (749,997,158) (749,997,158) (749,997,158) (749,997,158)

ก�ำไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย  24 12,525,332 12,525,332 12,525,332 2,075,332 2,075,332 2,075,332

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขำดทุนสะสม) (1,177,882,944) (1,037,438,770) (969,198,724) (760,057,514) (735,389,113) (756,416,115)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 15 (4,674,700) (4,502,800) (4,632,100) (4,674,700) (4,502,800) (4,632,100)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 279,970,530 420,586,604 488,697,350 687,345,960 712,186,261 691,029,959

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 
ของบริษัทย่อย (63,412,466) (36,052,091) (12,754,131) - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 216,558,064 384,534,513 475,943,219 687,345,960 712,186,261 691,029,959

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,741,341,812 1,636,429,422 1,619,876,788 2,403,769,269 2,138,775,626 1,994,339,676

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255638



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

 (หน่วย: บำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ 2556
2555

 (ปรับปรุงใหม่) 2556
2555

 (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้

รำยได้จำกกำรขำยที่ดินและบ้ำน 108,693,092 94,970,000 - -

รำยได้จำกกำรให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำนและค่ำบริกำร 38,483,066 40,666,264 38,252,743 40,568,437

รำยได้อื่น

 ดอกเบี้ยรับ 8 317,596 141,761 87,140,231 88,400,121

 ก�ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์ 157,614 137,850 156,614 137,850

 รำยได้จำกกำรยกเลิกสัญญำขำยที่ดินและบ้ำน 22,889 - - -

 รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร  8 - - 16,057,441 13,162,796

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกัน 8 - - - 1,501,697

 ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - - 174,458 -

 ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของ

  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 16 - 29,470,059 - 26,772,561

 อื่นๆ 1,076,767 430,150 947,836 45,997

รวมรายได้ 148,751,024 165,816,084 142,729,323 170,589,459

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขำยที่ดินและบ้ำน 105,691,179 82,969,489 - -

ต้นทุนให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำนและบริกำร 13,677,107 16,229,822 13,502,632 16,064,766

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 9,640,066 8,472,170 332,539 294,216

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 8 120,926,932 85,134,749 63,078,883 55,596,790

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 10,982,800 6,497,265 - 136,739

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของ

   อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 16 13,706,494 - 21,456,494 -

รวมค่าใช้จ่าย 274,624,578 199,303,495 98,370,548 72,092,511

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน (125,873,554) (33,487,411) 44,358,775 98,496,948

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 8 (45,887,431) (50,873,964) (73,074,306) (70,293,315)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (171,760,985) (84,361,375) (28,715,531) 28,203,633

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 26 3,956,436 (7,176,631) 4,047,130 (7,176,631)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (167,804,549) (91,538,006) (24,668,401) 21,027,002

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื่อขำย 15 (171,900) 129,300 (171,900) 129,300

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (171,900) 129,300 (171,900) 129,300

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (167,976,449) (91,408,706) (24,840,301) 21,156,302

การแบ่งปันก�าไรขาดทุน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (140,444,174) (68,240,046) (24,668,401) 21,027,002

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย (27,360,375) (23,297,960)

(167,804,549) (91,538,006)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH
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 (หน่วย: บำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ 2556
2555

 (ปรับปรุงใหม่) 2556
2555

 (ปรับปรุงใหม่) 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (140,616,074) (68,110,746) (24,840,301) 21,156,302

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย (27,360,375) (23,297,960)

(167,976,449) (91,408,706)

ก�าไรต่อหุ้น 27 

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

 ก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.64) (0.31) (0.11) 0.10

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255640



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บำท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ 

รวมส่วนของ
ผูถ้อืหุน้

องค์ประกอบอืน่
ของส่วนของ

ผูถ้อืหุน้

รวมส่วนของ
ผูถ้อืหุน้

ของบรษัิทฯ 

ส่วนของผูมี้
ส่วนได้เสียท่ี

ไม่มีอ�ำนำควบคุม
ของบรษัิทย่อย

ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่

ส่วนเกิน (ต�ำ่กว่ำ) ทุน
จำกกำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุน

ในหลกัทรพัย์เผือ่ขำย

ทุนเรอืนหุน้
ท่ีออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนต�ำ่กว่ำ
มูลค่ำ

หุน้สำมัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 2,200,000,000 (749,997,158) 12,525,332 (1,200,537,771) (4,632,100) 257,358,303 (12,754,131) 244,604,172 

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี

 เกีย่วกับกำรวดัมูลค่ำอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ

 (หมำยเหตุ 4.1)  -  -  - 284,809,818  - 284,809,818  - 284,809,818 

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชเีกีย่วกับ

 ภำษีเงนิได้ (หมำยเหตุ 4.2)  -  -  - (53,470,771)  - (53,470,771)  - (53,470,771)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 - หลงัการปรบัปรงุ 2,200,000,000 (749,997,158) 12,525,332 (969,198,724) (4,632,100) 488,697,350 (12,754,131) 475,943,219 

ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี (ปรบัปรงุใหม่)  -  -  - (68,240,046) 129,300 (68,110,746) (23,297,960) (91,408,706)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - หลงัการปรบัปรงุ 2,200,000,000 (749,997,158) 12,525,332 (1,037,438,770) (4,502,800) 420,586,604 (36,052,091) 384,534,513 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 2,200,000,000 (749,997,158) 12,525,332 (1,300,720,299) (4,502,800) 157,305,075 (36,052,091) 121,252,984 

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี

 เกีย่วกับกำรวดัมูลค่ำอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ

 (หมำยเหตุ 4.1)  -  -  - 323,928,931  - 323,928,931  - 323,928,931 

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชเีกีย่วกับ

 ภำษีเงนิได้ (หมำยเหตุ 4.2)  -  -  - (60,647,402)  - (60,647,402)  - (60,647,402)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - หลงัการปรบัปรงุ 2,200,000,000 (749,997,158) 12,525,332 (1,037,438,770) (4,502,800) 420,586,604 (36,052,091) 384,534,513 

ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี  -  -  - (140,444,174) (171,900) (140,616,074) (27,360,375) (167,976,449)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2,200,000,000 (749,997,158) 12,525,332 (1,177,882,944) (4,674,700) 279,970,530 (63,412,466) 216,558,064 

ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม

(หน่วย: บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนต�่ำมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกิน (ต�่ำกว่ำ) ทุนจำก
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อขำย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม  2,200,000,000  (749,997,158)  2,075,332  (970,299,197)  (4,632,100)  477,146,877 

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี

 เกีย่วกับกำรวดัมูลค่ำอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ

 (หมำยเหตุ 4.1)  -  -  -  267,353,853  -  267,353,853 

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชเีกีย่วกับ

 ภำษีเงนิได้ (หมำยเหตุ 4.2)  -  -  -  (53,470,771)  -  (53,470,771)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 - หลงัการปรบัปรงุ  2,200,000,000  (749,997,158)  2,075,332  (756,416,115)  (4,632,100)  691,029,959 

ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี (ปรบัปรงุใหม่)  -  -  -  21,027,002  129,300  21,156,302 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - หลงัการปรบัปรงุ  2,200,000,000  (749,997,158)  2,075,332  (735,389,113)  (4,502,800)  712,186,261 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  - ตามทีร่ายงานไว้เดิม  2,200,000,000  (749,997,158)  2,075,332  (977,978,722)  (4,502,800)  469,596,652 

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี

 เกีย่วกับกำรวดัมูลค่ำอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ

 (หมำยเหตุ 4.1)  -  -  -  303,237,011  -  303,237,011 

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชเีกีย่วกับ

 ภำษีเงนิได้ (หมำยเหตุ 4.2)  -  -  -  (60,647,402)  -  (60,647,402)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - หลงัการปรบัปรงุ 2,200,000,000  (749,997,158)  2,075,332  (735,389,113)  (4,502,800)  712,186,261 

ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี  -  -  -  (24,668,401)  (171,900)  (24,840,301)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  2,200,000,000  (749,997,158)  2,075,332  (760,057,514)  (4,674,700)  687,345,960 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

 (หน่วย: บำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
2555

 (ปรับปรุงใหม่) 2556
2555

 (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี (171,760,985) (84,361,375) (28,715,531) 28,203,633

รำยกำรปรับกระทบก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)

 จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน:

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 1,899,862 2,717,370 1,602,147 2,366,368

 ต้นทุนขำยส�ำหรับที่ดินและบ้ำน 105,691,179 82,969,489 - -

 ก�ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์ (157,614) (137,850) (156,614) (137,850)

 กำรปรับลดมูลค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 691,800 - - -

 ขำดทุน (ก�ำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 10,982,800 6,497,265 (174,458) 136,739

 ขำดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรม

  ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 13,706,494 (29,470,059) 21,456,494 (26,772,561)

 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 653,348 1,668,124 865,043 1,175,504

 ตัดจ�ำหน่ำยภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย - 804 - -

 ดอกเบี้ยรับ (317,596) (141,761) (87,140,231) (88,400,121)

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 42,758,480 50,389,256 70,073,922 70,198,455

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 4,147,768 30,131,263 (22,189,228) (13,229,833)

สินทรัพย์ด�ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 1,506,856 (916,170) 1,347,527 (4,146,700)

 ที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง (217,394,139) (41,632,801) - -

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (7,596,944) (1,541,808) (3,698,410) 726,058

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (19,024) (453,998) 26,471 212,012

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 41,273,709 15,412,326 (1,434,766) 7,680,616

 เงินมัดจ�ำและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 6,564,958 3,519,377 - -

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,797,742 1,811,983 109,244 752,008

เงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน (169,719,074) 6,330,172 (25,839,162) (8,005,839)

 จ่ำยดอกเบี้ย (25,918,309) (51,736,935) (25,918,309) (46,468,128)

 รับดอกเบี้ยจำกบริษัทย่อย - - - 32,168,583

 จ่ำยภำษีเงินได้ (2,957,457) (3,041,139) (1,867,281) (2,070,651)

 รับเงินคืนค่ำภำษีเงินได้ 1,159,321 3,118,089 - 1,617,469

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (197,435,519) (45,329,813) (53,624,752) (22,758,566)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255642



งบกระแสเงินสด

 (หน่วย: บำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
2555

(ปรับปรุงใหม่) 2556
2555

(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น  (1,058,646)  (11,018,191)  -  - 

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  144,079  -  (1,999,600)  (1,999,600)

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (190,895,153)  (59,570,869)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย  -  -  57,786  - 

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์  167,684  147,500  166,614  147,500 

เงินสดจ่ำยซื้ออุปกรณ์  (1,286,362)  (2,785,047)  (331,377)  (2,699,252)

เงินสดจ่ำยซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (34,641)  (135,928)  (34,641)  (135,928)

ดอกเบี้ยรับ  322,852  143,017  41,406  48,515 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,745,034)  (13,648,649)  (192,994,965)  (64,209,634)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น  198,400,000  35,000,000  198,400,000  35,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  51,700,000  49,300,000 

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีลดลง  -  (120,277,922)  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  158,285,984  -  - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  198,400,000  73,008,062  250,100,000  84,300,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (780,553)  14,029,600  3,480,283  (2,668,200)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี  29,549,876  15,520,276  2,681,317  5,349,517 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)  28,769,323  29,549,876  6,161,600  2,681,317 

 -  -  -  - 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

   ค่ำซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน  -  200,000  -  200,000 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้ำงจ่ำย  250,400  -  250,400  - 

   กำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นจำกกำร

      เปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย  (171,900)  129,300  (171,900)  129,300 

   โอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นที่ดินและ

      งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  25,590,000  -  -  - 

   โอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นสินทรัพย์

      ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย  23,060,000  -  -  - 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษัท 

เคปเปล แลนด์ จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือกำรพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์ ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ชั้น 30 อำคำรจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 138/108 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำร

ในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำลงวนัที ่28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี 

พ.ศ. 2543

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับทีบ่รษัิทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงิน

ฉบับภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่ำ 

“บริษัทฯ ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ
อัตรำร้อยละ

ของกำรถือหุ้น
2556

(ร้อยละ)
2555

(ร้อยละ)
บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 61 61

บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท อุทยำน พร็อพเพอร์ตี้ 
 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท อุทยำน ทำวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท อุทยำน เรียล เอสเตท 
 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท อุทยำน เออร์เบิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 -

 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท อุทยำน เรียล เอสเตท 

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด บริษัท อุทยำน เออร์เบิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทที่ จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักคือ กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดกำรลงทุนใน

บริษัทย่อยดังกล่ำวดังนี้

1) บริษัทฯ และผู้ขำยได้ร่วมลงนำมในตรำสำรกำรโอนหุ้นลงวันที่ 29 มีนำคม 2556 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อหุ้นสำมัญ

ส่วนใหญ่ของบริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด จ�ำนวน 9,998 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนที่ออก

และเรียกช�ำระแล้ว ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 250,000 บำท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นแล้ว

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255644
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มูลค่ำยุติธรรมและมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด ณ วันที่ลงทุน มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 144 144

สินทรัพย์อื่น 2 2

รวมสินทรัพย์ 146 146

หนี้สิน

หนี้สินอื่น 24 24

รวมหนี้สิน 24 24

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันซื้อกิจการ 122 122

สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทฯ (ร้อยละ) 99.98

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ 122

ส่วนของรำคำซื้อที่สูงกว่ำสินทรัพย์สุทธิ 128

ราคาซื้อ 250

 งบกำรเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษัิท อทุยำน เรยีลต้ี จ�ำกดั ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 และก�ำไรหรอืขำดทุนต้ังแต่

วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ทั้งนี้ ได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตำมมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจกำร รำคำซื้อส่วนที่เกินกว่ำ

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีค่ำควำมนิยม

 รำยละเอียดของรำคำซื้อบริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

รำคำซื้อ 250

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ 122

ค่ำควำมนิยม 128

2) เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2556 บรษัิทฯ และผูข้ำยได้ร่วมลงนำมในตรำสำรกำรโอนหุน้ของบรษิทั อทุยำน เรยีล เอสเตท ดีเวลลอป

เม้นท์ จ�ำกัด และ บริษัท อุทยำน เออร์เบิน ดีเวล ลอปเม้นท์ จ�ำกัด ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท
หุ้นที่ออก

จ�ำหน่ำยทั้งหมด
จ�ำนวนหุ้นที่ 

บริษัทฯ ลงทุน
สัดส่วน

กำรถือหุ้นทุน รำคำซื้อ รวม

(หุ้น) (หุ้น) (ร้อยละ) (บำทต่อหุ้น) (บำท)

บริษัท อุทยำน เรียล เอสเตท 

 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 10,000 9,998 99.98 100 999,800

บริษัท อุทยำน เออร์เบิน 

 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 10,000 9,998 99.98 100 999,800

 บรษัิทดังกล่ำวได้จดัต้ังข้ึนเมือ่วนัที ่10 มกรำคม 2556 และ 16 มกรำคม 2556 ตำมล�ำดับ โดยยงัไม่มีรำยกำรทำงธุรกจิใดๆ ในระหว่ำงปี
ปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้รวมงบกำรเงินของทั้งสองบริษัทดังกล่ำวตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
รับโอนหุ้นแล้ว 

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH

45
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข) บรษัิทฯ น�ำงบกำรเงนิของบรษัิทย่อยมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวมต้ังแต่วนัทีบ่รษัิทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบรษัิทย่อย
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะ 
กำรเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
 มำตรฐำนกำรบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 12 ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน
ฉบับที่ 21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด ค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่
ฉบับที่ 25 ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

 มำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญช ีและแนวปฏบัิติทำงบัญชข้ีำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น 
สำระส�ำคัญต่องบกำรเงินนี้ ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชีดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
 มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดง

ฐำนะกำรเงินกบัฐำนภำษี และรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเป็นสนิทรพัย์หรอืหน้ีสินภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชตีำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนด บรษัิทฯ 
และบรษิทัย่อยได้เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดัีงกล่ำวในปีปัจจบัุนและปรบัย้อนหลงังบกำรเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบ
เสมือนหน่ึงว่ำบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรพัย์หรอืหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชมีำโดยตลอด ผลสะสมจำก
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 4.2

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255646
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ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกรำคม 2557

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 4 สัญญำประกันภัย 1 มกรำคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด�ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 27 กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกรำคม 2557
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ

 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำร รื้อถอน กำรบูรณะ

 และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2557
ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557

 ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ เชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัช ีและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

 4.1 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีโดยควำมสมัครใจส�ำหรับกำรวัดมูลค่ำ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำกเดิมที่เลือกใช้กำรวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนเปลี่ยนเป็นกำรวัดมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรม ตำมท่ี
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้เปิดทำงเลือกไว้ เพื่อให้งบกำรเงินที่น�ำเสนอ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสะท้อนต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดียิ่งขึ้น 

 ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดัีงกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้

 จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน

อสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนเพิม่ขึน้ 311,758 283,001 323,929 303,237 284,810 267,354

ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 311,758 283,001 323,929 303,237 284,810 267,354

(หน่วย: พันบำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรขาดทุน:

ต้นทุนให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำน 
และบริกำรลดลง

1,222 1,222 9,111 9,111

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลง (เพิ่มขึ้น) (377) - 538 -

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิ่มขึ้น

- - 29,470 26,773

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิ่มขึ้น (13,707) (21,457) - -

ขำดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ลดลง (เพิ่มขึ้น) 

(12,862) (20,235) 39,119 35,884

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง 
(เพิ่มขึ้น) (บำท)

 (0.06)  (0.09)  0.18  0.16

 ผลกระทบทำงภำษีเงินได้ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีข้ำงต้นแสดงรวมไว้ใน หมำยเหตุ 4.2
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4.2 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 
 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญตำมที่กล่ำว ในหมำยเหตุ 3 เนื่องจำกบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยน�ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญช ี
ดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่)

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

(ปรับปรุงใหม่) งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีส้นิภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชเีพิม่ข้ึน 56,691 56,600 60,647 60,647 53,471 53,471

ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 56,691 56,600 60,647 60,647 53,471 53,471

 (หน่วย: พันบำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่)

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

(ปรับปรุงใหม่)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรหรือขาดทุน:

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,956 4,047 (7,177) (7,177)

ขำดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
(เพิ่มขึ้น) ลดลง

3,956 4,047 (7,177) (7,177)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บำท) 0.0180 0.0184 (0.0326) (0.0326)

 รำยกำรผลกระทบข้ำงต้นได้รวมผลกระทบทำงภำษีเงินได้ท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 4.1 แล้ว

5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 บริษัทย่อยรับรู้รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมท่ีดินเม่ืองำนก่อสร้ำงเสร็จตำมสัญญำและได้มีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของให้กับผู้ซื้อแล้วโดยมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจำกได้รับช�ำระจำกผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำห้องชุดจะรับรู้เป็นรำยได้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงเมื่อได้ให้บริกำรแล้ว

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

5.2 ต้นทุนขาย
 ต้นทุนกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดินประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่ำถมดิน ค่ำออกแบบ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกู้ยืมและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ในกำรค�ำนวณหำต้นทุนขำยที่ดินและบ้ำน บริษัทย่อยได้ท�ำกำรแบ่งสรรต้นทุนกำรพัฒนำทั้งหมดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตำมเกณฑ์พื้นที่ที่ขำย

 ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อมีกำรขำย

5.3 ต้นทุนการกู้ยืม
 ต้นทุนกำรกูย้มืของเงินกูย้มืท่ีใช้ในกำรได้มำของสินทรพัย์ กำรก่อสร้ำงหรอืกำรผลติสนิทรพัย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ

ให้พร้อมท่ีจะใช้หรือขำยได้ถูกน�ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมที่มุ่ง
ประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้น
จำกกำรกู้ยืมนั้น

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก�ำหนด

จ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

5.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ 

ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินและ 
กำรวิเครำะห์อำยุหนี้

5.6 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
 ท่ีดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำงแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ โดยมีรำยละเอียดกำรค�ำนวณ

รำคำทุนดังนี้

 ที่ดิน - รำคำทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักโดยแยกที่ดินตำม แต่ละโครงกำร
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง - ต้นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ำงประกอบด้วยต้นทุนงำนออกแบบและก่อสร้ำง งำนสำธำรณูปโภค 

  ส่วนกลำง ต้นทุนกำรกูย้มืทีถ่อืเป็นต้นทุนของโครงกำร บรษัิทย่อยบนัทกึต้นทุนงำนก่อสร้ำงและ 
  งำนสำธำรณูปโภคตำมท่ีเกดิข้ึนจรงิ

บริษัทย่อยจะบันทึกขำดทุนจำกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร (ถ้ำมี) ไว้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

5.7 เงินลงทุน
ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขำยแสดงตำมมลูค่ำยติุธรรม กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรพัย์ดังกล่ำวบนัทกึใน

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

 มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษัทฯ จะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

5.8  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
 บริษัทย่อยวัดมูลค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยด้วยจ�ำนวนท่ีต�่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน

ในกำรขำย 
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 บริษัทย่อยบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

5.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่ำเริ่มแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนซึ่งรวมต้นทุนกำรท�ำรำยกำร หลังจำกนั้น 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะวดัมูลค่ำอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนด้วยมูลค่ำยติุธรรม บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยรบัรูผ้ลก�ำไรหรอืขำดทุน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในปีที่เกิดขึ้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ�ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุนในงวดที่ตัดรำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี

5.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
 ทีดิ่นแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำรและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ 

(ถ้ำมี)

 ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 
ดังต่อไปนี้

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน 5 ปี

เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงำน 5 ปี

รถยนต์ 5 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้หรอืกำรจ�ำหน่ำยสินทรพัย์ รำยกำร ผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ และ บริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

5.11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน ์
เชงิเศรษฐกจิของสินทรพัย์นัน้ และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ดังกล่ำวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำสินทรพัย์นัน้เกดิกำรด้อยค่ำ บรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวธีิกำรตัดจ�ำหน่ำยของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ดังกล่ำวทกุส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย 
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยโปรแกรมตอมพิวเตอร์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 10 ปี

5.12 การรวมธุรกิจ
 บริษัทฯ ใช้วิธีปฏิบัติทำงบัญชีประเภทกำรซื้อธุรกิจส�ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 2.2

 บรษัิทฯ บนัทกึต้นทุนกำรซือ้ธุรกจิด้วยมูลค่ำยติุธรรม ซึง่รวมถงึเงนิสด รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดหรอืมูลค่ำยติุธรรมของสิง่ตอบแทน
ซึ่งบริษัทฯ มอบให้ ณ วันซื้อ

 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อธุรกิจ เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ และค่ำที่ปรึกษำอื่นๆ เป็นต้น เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
ต้นทุนดังกล่ำวเกิดขึ้นและได้รับบริกำร
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

5.13 ค่าความนิยม 
 บรษัิทฯ บันทกึมูลค่ำเริม่แรกของค่ำควำมนยิมในรำคำทนุ ซ่ึงเท่ำกบัต้นทนุกำรรวมธุรกจิส่วนท่ีสงูกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสนิทรพัย์

สุทธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำสูงกว่ำต้นทุนกำรรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำน้ีเป็นก�ำไร 
ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนทันที

 บริษัทฯ แสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของ ค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเมื่อใด
ก็ตำมที่มีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ จะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ 
ก่อให้เกดิเงนิสด (หรอืกลุม่ของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงินสด) ทีค่ำดว่ำจะได้รบัประโยชน์เพิม่ข้ึนจำกกำรรวมธุรกจิ และบรษัิทฯ 
จะท�ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญช ี 
บริษัทฯ จะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน และบริษัทฯ ไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได ้
ในอนำคต

5.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่ำจะ

เป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบรษัิทร่วมและบคุคลท่ีมีสทิธิออกเสียงโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมซ่ึงท�ำให้
มีอทิธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่อบรษัิทฯ ผูบ้รหิำรส�ำคัญ กรรมกำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯ ท่ีมีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

5.15 สัญญาเช่าระยะยาว
	 บริษัทฯ	ในฐานะผู้ให้เช่า
 สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำ ถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน รำยได้

จำกสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนจะรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

	 บริษัทฯ	ในฐานะผู้เช่า
 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำ

กำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงินจะบันทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรพัย์ทีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ�ำนวนเงิน
ทีต้่องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนีส้นิระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำ
เสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด�ำเนนิงำน จ�ำนวนเงินทีจ่่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนนิงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุตำมวธีิเส้นตรงตลอด
อำยุของสัญญำเช่ำ

5.16 เงินตราต่างประเทศ
 บรษัิทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสกลุเงินบำท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทฯ รำยกำรต่ำงๆ 

ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

 รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกดิรำยกำร สินทรพัย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นตัวเงิน 
ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

 ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255652



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

5.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำและจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมเป็นรำยปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชขีองสินทรพัย์นัน้ ทัง้นีมู้ลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนหมำยถงึมูลค่ำยติุธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของสนิทรพัย์หรอืมูลค่ำ
จำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์มข้ีอบ่งชีท้ีแ่สดงให้เหน็ว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนได้
หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนกต่็อเม่ือมีกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก�ำหนดมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนภำยหลงัจำกกำรรบั
รูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำครัง้ล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชขีองสินทรพัย์ท่ีเพิม่ข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้อง
ไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร ด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนทันที

5.18 ผลประโยชน์พนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
	 โครงการสมทบเงิน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของ
พนักงำนจะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

 หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประกอบด้วย มูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หักด้วย ต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ 

 ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำนเป็นครั้งแรก ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมำกกว่ำหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตำมนโยบำยกำรบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย
ตำมวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่น�ำมำตรฐำนกำรบัญชีนี้มำถือปฏิบัติ

5.19 ประมาณการหนี้สิน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว 

และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น 
และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

5.20 ภาษีเงินได้
 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยบนัทกึภำษีเงินได้ปัจจบัุนตำมจ�ำนวนทีค่ำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรฐั โดยค�ำนวณจำกก�ำไร

ทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
 ระยะเวลำรำยงำน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษี รวมท้ังผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำทีม่คีวำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ทีบ่รษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษแีละ
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชทุีกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำร
ปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษี ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่
ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรในเรือ่งทีมี่ควำมไม่แน่นอน

เสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
มีดังนี้

 สัญญาเช่า
 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน ฝำ่ยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไข

และรำยละเอยีดของสญัญำเพือ่พจิำรณำว่ำบรษัิทฯ และ บรษัิทย่อยได้โอนหรอืรบัโอนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ท่ีเช่ำดังกล่ำว
แล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในกำรประมำณกำรค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสญูของลกูหน้ี ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดุลยพนิจิในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลกูหนี้

แต่ละรำยโดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 บริษัทฯ จะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยและเงินลงทุนระยะยำวอื่น เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้

ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระ
ส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยแสดงอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนด้วยมูลค่ำยติุธรรมซึง่ประเมินโดย ผูป้ระเมินรำคำอสิระและรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลง

มูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุ ผูป้ระเมินรำคำอสิระประเมินมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนโดยใช้วธีิเปรยีบเทียบ
รำคำตลำด ซึ่งกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255654



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิก 

ใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำก
คำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับกำร 
คำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำร

จ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รบัในอนำคตจำกสินทรพัย์ หรอื หน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงินสด รวมทัง้กำรเลอืก
อัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี

ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
ขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีเป็น
จ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตใน แต่ละช่วงเวลำ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ 

ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคดิลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
 บริษัทย่อยพิจำรณำกำรลดลงของมูลค่ำของท่ีดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง เมื่อพบว่ำโครงกำรมีมูลค่ำยุติธรรมลดลงอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ 

ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำปรบัลดมลูค่ำของทีดิ่นและงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเท่ำกบัมลูค่ำสทุธิท่ีคำดว่ำจะได้รบัคนื อย่ำงไรกต็ำม ควำมมีสำระส�ำคัญ 
และกำรปรับลดมูลค่ำดังกล่ำวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร

 การประมาณต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 ในกำรค�ำนวณต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมท่ีดิน บริษัทย่อยต้องประมำณต้นทุนท้ังหมดที่จะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุน

ดังกล่ำวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและกำรปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่ำออกแบบและก่อสร้ำง ต้นทุนงำนสำธำรณูปโภค ต้นทุนกำรกู้ยืมเพื่อใช้
ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรต้นทุนดังกล่ำวขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบ
ธุรกิจโดยจะมีกำรทบทวนกำรประมำณกำรดังกล่ำวเป็นระยะๆ หรอื เม่ือต้นทุนท่ีเกดิข้ึนจรงิแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
 บรษิทัย่อยประมำณกำรค่ำซ่อมแซมบ้ำนหลงักำรขำยโดยพจิำรณำจำกข้อมลูค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ้ำนหลงักำรขำยท่ีเกดิขึน้จรงิในอดีต 

และ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับงำนซ่อมแซมประเภทต่ำง ๆ

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

เงินสด 104 84 24 24
เงินฝำกธนำคำร 28,665 29,466 6,138 2,657
รวม 28,769 29,550 6,162 2,681

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.50 ถึง 1.80 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.60 ถึง 
1.70 ต่อปี)

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัทฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท อุทยำน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท อุทยำน ทำวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท อุทยำน เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท อุทยำน เออร์เบิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด บริษัทย่อย
บริษัท เคปเปล แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น
Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น
บริษัท เคปเปล แลนด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ�ำกัด บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2556 2555 2556 2555
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ - - 87.1 88.4 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ MLR

 และอัตรำดอกเบี้ยอิงตำมอัตรำ
ต้นทุนกำรกู้ยืมของสถำบัน

 กำรเงิน
ดอกเบี้ยจ่ำย - - 35.6 32.5 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ MLR

 และอัตรำดอกเบี้ยอิงตำมอัตรำ
ต้นทุนกำรกู้ยืมของสถำบัน 
กำรเงิน

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร - - 16.1 13.2  รำคำตำมสัญญำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกัน - - - 1.5  รำคำตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและค่ำบริกำรที่

เกี่ยวข้อง
- - 0.1 0.1  รำคำตำมสัญญำ

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรจ่ำย 4.3 7.2 1.7 2.8  รำคำตำมสัญญำ
ดอกเบี้ยจ่ำย 8.2 7.5 - -  อัตรำดอกเบี้ยจำกต้นทุนเงินกู้ของ 

ผู้ให้กู้บวกร้อยละ 1.10 ต่อปี 
(2555: อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำ
ชั้นดี (Prime rate) เฉลี่ยของสำม
ธนำคำรหลักในประเทศสิงคโปร์
บวก ร้อยละ 0.5 ต่อปี)

ค่ำบริกำรตรวจสอบภำยใน 0.4 0.4 0.4 0.4  รำคำตำมสัญญำ

 นอกจำกนี้ ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำกกรรมกำรของกลุ่มบริษัทฯ จ�ำนวนเงินรวม 
2.3 ล้ำนบำท ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 2.2 ก) รำคำซ้ือเป็นรำคำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ยังไม่ได้ช�ำระ 
ค่ำเงินลงทุนดังกล่ำวจ�ำนวน 0.3 ล้ำนบำท

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255656



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด - - 154 117

บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด - - 6,414 6,298

บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด - - 463 344

บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด - - 153 116

รวม - - 7,184 6,875

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด - - 325,179 292,641

บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด - - 527,955 470,173

บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด - - 642,546 484,463

บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด - - 449,270 419,683

บริษัท อุทยำน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด - - - 29

บริษัท อุทยำน ทำวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด - - - 29

บริษัท อุทยำน เออร์เบิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด - - 2 -

บริษัท อุทยำน เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด - - 2 -

รวม - - 1,944,954 1,667,018

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)

บริษัท เคปเปล แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 4 1,936 4 1,936

Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. 1,567 8,609 705 3,630 

รวม 1,571 10,545 709 5,566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)

บริษัท เคปเปล แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 1,045 1,011 1,045 1,011

รวม 1,045 1,011 1,045 1,011

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายบริษัทย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด - - 97,258 85,942

บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด - - 10,663 8,537

บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด - - 61,706 54,938

บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด - - 454,589 387,544

รวม - - 624,216 536,961

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เคปเปล แลนด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ�ำกัด 348,829 329,232 - -

รวม 348,829 329,232 - -

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับบริษัทย่อย และเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบริษัทย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำร
เคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

 1 มกรำคม 2556
เพิ่มขึ้น

ระหว่ำงปี
ลดลง

ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556

เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เคปเปล แลนด์
 ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ�ำกัด 329,232 19,597 - 348,829

 เงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวกู้ยืมโดยบริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันโดยคิดอัตรำดอกเบี้ยจำกต้นทุนเงินกู้ของ
ผู้ให้กู้บวกร้อยละ 1.10 ต่อปี ซึ่งระหว่ำงปี 2556 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้เข้ำท�ำสัญญำเพิ่มเติมเพื่อขยำยระยะเวลำช�ำระคืนออกไปจนถึงเดือน
เมษำยน 2559

(หน่วย: พันบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 2556
เพิ่มขึ้น

ระหว่ำงปี
ลดลง

ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย
บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด 292,641 32,538 - 325,179
บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 470,173 57,782 - 527,955
บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด 484,463 158,083 - 642,546
บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 419,683 29,587 - 449,270
บริษัท อุทยำน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 29 - (29) -
บริษัท อุทยำน ทำวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 29 - (29) -
บริษัท อุทยำน เออร์เบิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด - 2 - 2
บริษัท อุทยำน เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด - 2 - 2
รวม 1,667,018 277,994 (58) 1,944,954

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายบริษัทย่อย
บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด 85,942 11,316 - 97,258
บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 8,537 2,126 - 10,663
บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด 54,938 6,768 - 61,706
บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ 
 จ�ำกัด 387,544 67,045 - 454,589
รวม 536,961 87,255 - 624,216

 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันโดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.56 - 7.38 ต่อปี

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีค่ำตอบแทนกรรมกำรค้ำงจ่ำยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 13 ล้ำนบำท (2555: 11 ล้ำนบำท) (เฉพำะ
ของบริษัทฯ : 13 ล้ำนบำท (2555: 11 ล้ำนบำท))

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรและค่ำบริกำรตรวจสอบ
ภำยในให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 30.3

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255658



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
 ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17.8 18.0 17.8 18.0
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 0.7 0.3 0.7 0.3
รวม 18.5 18.3 18.5 18.3

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ - 733 - 733
ค้ำงช�ำระไม่เกิน 3 เดือน 216 990 66 990
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 216 1,723 66 1,723
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
ค่ำค�้ำประกันภำระเงินกู้ - - 5,953 5,953
ค่ำบริหำรจัดกำร - - 1,231 922
รวมลูกหนี้อื่น - - 7,184 6,875
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 216 1,723 7,250 8,598

10. ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม
2556 2555

ที่ดิน 563,418 563,418
ต้นทุนกำรกู้ยืม 228,213 228,166
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 1,718,399 1,498,853
รวม 2,510,030 2,290,437
หัก: โอนไปเป็นต้นทุนขำยสะสม (1,211,609) (1,103,767)
บวก: โอนเปลี่ยนประเภทจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน(หมำยเหตุ 16) 25,590 -
ที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง - สุทธิ 1,324,011 1,186,670

 ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ประเมินรำคำอิสระท�ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำงของบริษัทย่อย 
โดยใช้วธีิกำรหำมูลค่ำคงเหลอื (The residual valuation) เป็นเกณฑ์ในกำรพจิำรณำก�ำหนดมูลค่ำทรพัย์สิน โดยผูป้ระเมินรำคำอสิระได้ประเมิน
มูลค่ำยุติธรรมของที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำงดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของโครงกำร

 บรษัิทย่อยได้จดจ�ำนองท่ีดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำงกบัสถำบันกำรเงินแห่งหนึง่ เพือ่ใช้ค�ำ้ประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิของบรษิทัย่อย
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 14

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

รำยได้ค้ำงรับ 977 - 977 -
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 4,268 1,103 3,184 581
เงินทดรองจ่ำย 6,914 3,568 33 19
อื่นๆ 215 109 177 73
รวม 12,374 4,780 4,371 673

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี - - - -
บวก: โอนเปลี่ยนประเภทจำก
    อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 16) 23,060 - - -
หัก: รำยกำรปรับลดมูลค่ำให้เป็น
 มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ (692) - - -
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 22,368 - - -

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยของบริษัทย่อยเป็นท่ีดินเปล่ำ ซ่ึงบริษัทย่อยได้ติดต่อตัวแทนนำยหน้ำเพื่อ
ด�ำเนินกำรขำยสินทรพัย์ดังกล่ำว ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 สนิทรพัย์ดังกล่ำวแสดงด้วยมูลค่ำยติุธรรมหกัต้นทนุในกำรขำย ซ่ึงมลูค่ำยติุธรรม
ประเมินโดย ผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำคำตลำด (Market Approach) 

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ของบริษัทย่อยจ�ำนวน 14 ล้ำนบำท (2555: 13 ล้ำนบำท) คือเงินรับจำกลูกค้ำ

ตำมสัญญำจะซือ้จะขำยทีด่นิ เพื่อใชใ้นกำรบ�ำรุงรักษำและกำรจดักำรสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะในโครงกำร บริษทัยอ่ยจะส่งมอบ
เงินจ�ำนวนดังกล่ำวให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้ำนหลังจำกจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้ำนแล้ว และส่วนท่ีเหลือคือเงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ�ำ 3 
เดือนของบริษัทย่อยจ�ำนวน 10 ล้ำนบำท (2555: 10 ล้ำนบำท) ซึ่งใช้เป็นหลักประกันในกำรออกหนังสือค�้ำประกัน

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255660



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

ชื่อบริษัท
ทุนเรียก
ช�าระแล้ว

สัดส่วน
เงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผื่อด้อยค่า
ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ราคาทุน - สุทธิ

31
ธันวาคม

2556

31
ธันวำคม

2555

31
ธันวาคม

2556

31
ธันวำคม

2555

31 
ธันวาคม

2556

31
 ธันวำคม

2555

31 
ธันวาคม

2556

31 
ธันวำคม

2555

31 
ธันวาคม

2556

31 
ธันวำคม

2555

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด 374,750 374,750 100 100 374,750 374,750 (374,750) (374,750) - -

บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 563,400 563,400 61 61 343,674 343,674 (343,674) (343,674) - -

บริษัท โกลด์สตำร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 409,100 409,100 100 100 409,100 409,100 (296,486) (296,486) 112,614 112,614

บริษัท คอร์เนอร์สโตน เรียลตี้ จ�ำกัด 1,000 1,000 100 100 999 999 (999) (999) - -

บริษัท อุทยำน พร็อพเพอร์ตี้ 
 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000

บริษัท อุทยำน ทำวน์
 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000

บริษัท อุทยำน เรียล เอสเตท
 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 1,000 - 100 - 1,000 - - - 1,000 -

บริษัท อุทยำน เออร์เบิน
 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 1,000 - 100 - 1,000 - - - 1,000 -

บริษัท อุทยำน เรียลตี้ จ�ำกัด 250 - 100 - 250 - - - 250 -

รวม 1,132,773 1,130,523 (1,015,909) (1,015,909) 116,864 114,614

 บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ จดทะเบียนในประเทศไทยและด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจำกบริษัทย่อย

 สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย
 เม่ือวันที่ 24 ธันวำคม 2556 บริษัท ไทย-คำมิ จ�ำกัด ได้ลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิน 330 ล้ำนบำท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ำยช�ำระค่ำก่อสร้ำงโครงกำรของบริษัทไทย-คำมิ จ�ำกัด เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรำ BIBOR บวกร้อยละ 2.5 ต่อปี 
และมีก�ำหนดช�ำระคืนภำยใน 4 ปี นับจำกวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก

 เงินกูย้มืดังกล่ำวค�ำ้ประกนัโดยกำรจ�ำนองทีดิ่นและโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงของบรษัิท ไทย-คำมิ จ�ำกดั และค�ำ้ประกนัโดยบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง
กันแห่งหนึ่ง

 สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวนี้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบำงประกำร เช่น กำรค�้ำประกันหนี้สิน กำรรวมหรือควบบริษัทฯ เข้ำกับบริษัทอื่น 
เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกใช้วงเงินดังกล่ำว

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของบริษัทฯ แสดงตำมรำคำยุติธรรมโดยมีผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

จำกกำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำเงนิลงทุนเป็นจ�ำนวน 4.7 ล้ำนบำท (2555: 4.5 ล้ำนบำท) ซ่ึงได้แสดงไว้ในรำยกำร “องค์ประกอบอืน่ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น” ภำยใต้ ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

16.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

อำคำร
ส�ำนักงำน

ให้เช่ำ ห้องชุด ที่ดินเปล่ำ รวม

อำคำร
ส�ำนักงำน

ให้เช่ำ

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม) 37,482 2,544 18,203 58,229 37,482

โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - 14,390 - 14,390 -

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับ

 ให้เป็นมูลค่ำยุติธรรม 267,354 3,066 - 270,420 267,354

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 

 (หลังปรับปรุง) 304,836 20,000 18,203 343,039 304,836

ก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับ

 ให้เป็นมูลค่ำยุติธรรม 26,773 2,700 (3) 29,470 26,773

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

 (หลังปรับปรุง) 331,609 22,700 18,200 372,509 331,609

ก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับ

 ให้เป็นมูลค่ำยุติธรรม (21,457) 2,890 4,860 (13,707) (21,457)

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ (หมำยเหตุ 10

 และ 12) - (25,590) (23,060) (48,650) -

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 310,152 - - 310,152 310,152

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทฯ เป็นอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ บริษัทฯ แสดงอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่ง
ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกเกณฑ์รำคำตลำด (Market Approach) 

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทย่อยเป็นห้องชุดและที่ดินเปล่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทย่อยได้โอนห้องชุดและที่ดินเปล่ำ
ไปเป็นทีดิ่นและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง และสินทรพัย์ ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขำยตำมล�ำดับ เน่ืองจำกกำรเปลีย่นวตัถปุระสงค์กำรใช้งำนของ
สินทรัพย์ ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจ�ำนวน 25.6 ล้ำนบำทและ 23.1 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 ในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องที่เกิดจำกอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

2556 2555

รำยได้จำกกำรให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำนและค่ำบริกำร 38 41

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255662



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

ที่ดินและ
ค่ำปรับปรุง

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร

เครื่องใช้
และอุปกรณ์

ส�ำนักงำน รถยนต์ รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2555 2,012 39,815 31,547 4,626 78,000

ซื้อเพิ่ม - 1,900 885 - 2,785

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (4,165) (461) (4,626)

31 ธันวำคม 2555 2,012 41,715 28,267 4,165 76,159

ซื้อเพิ่ม - - 1,286 - 1,286

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (21) (1,052) (1,073)

31 ธันวำคม 2556 2,012 41,715 29,532 3,113 76,372

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกรำคม 2555 - 35,024 29,722 4,625 69,371

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 1,996 639 1 2,636

ค่ำเสื่อมรำคำส่วนที่จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (4,164) (461) (4,625)

31 ธันวำคม 2555 - 37,020 26,197 4,165 67,382

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 1,055 757 - 1,812

ค่ำเสื่อมรำคำส่วนที่จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (21) (1,052) (1,073)

31 ธันวำคม 2556 - 38,075 26,933 3,113 68,121

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

31 ธันวำคม 2555 2,012 4,695 2,070 - 8,777

หัก: รำยกำรตัดก�ำไรสะสมในอำคำรของบริษัทฯ (59)

8,718

31 ธันวำคม 2556 2,012 3,640 2,599 - 8,251

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2555 (ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 2,636

2556 (ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 1,812

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ
ค่ำปรับปรุง

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร

เครื่องใช้
และอุปกรณ์

ส�ำนักงำน รถยนต์ รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2555 2,012 39,815 20,895 1,513 64,235

ซื้อเพิ่ม - 1,900 799 - 2,699

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (1,093) (461) (1,554)

31 ธันวำคม 2555 2,012 41,715 20,601 1,052 65,380

ซื้อเพิ่ม - - 331 - 331

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (21) (1,052) (1,073)

31 ธันวำคม 2556 2,012 41,715 20,911 - 64,638

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกรำคม 2555 - 35,024 20,002 1,513 56,539

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 1,996 303 - 2,299

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (1,093) (461) (1,554)

31 ธันวำคม 2555 - 37,020 19,212 1,052 57,284

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 1,055 433 - 1,488

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (21) (1,052) (1,073)

31 ธันวำคม 2556 - 38,075 19,624 - 57,699

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

31 ธันวำคม 2555 2,012 4,695 1,389 - 8,096

31 ธันวำคม 2556 2,012 3,640 1,287 - 6,939

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2555 (ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 2,299

2556 (ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 1,488

 ในปี 2556 บรษัิทฯ ได้จดัให้มีกำรประเมินห้องชดุภำยในอำคำรของบรษัิทฯ ซึง่ใช้เป็นอำคำรส�ำนักงำนของบรษิทัฯ โดยผูป้ระเมินรำคำอสิระ
โดยใช้เกณฑ์รำคำตลำด (Market Approach) เป็นเกณฑ์ในกำรพจิำรณำมูลค่ำสินทรพัย์ ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอสิระได้ประเมนิมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 35 ล้ำนบำท (2555: 37 ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ มูลค่ำ
ตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท (2555: 30 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 19 ล้ำนบำท 
(2555: 20 ล้ำนบำท))

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255664
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18. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 มูลค่ำตำมบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

รำคำทุน 2,193 794

หัก: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (1,653) (352)

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 540 442

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

รำคำทุน 2,158 759

หัก: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (1,507) (237)

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 651 522

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 651 455 522 253

ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 35 336 35 336

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย (146) (140) (115) (67)

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 540 651 442 522

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งคิดค่ำ ตัดจ�ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำ
ตำมบญัชก่ีอนหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมของสินทรพัย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงนิ 1 ล้ำนบำท (2555: 1 ล้ำนบำท) (เฉพำะบรษัิทฯ : 0.1 ล้ำนบำท (2555: 
0.1 ล้ำนบำท))

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภำษีเงินได้และภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรียกคืน 8,188 6,390 6,128 4,261

เงินมัดจ�ำ 1,341 1,322 180 206

อื่นๆ 879 751 - -

รวม 10,408 8,463 6,308 4,467

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 3.48 - 3.85 4.04 - 5.12 995 797 995 797

รวม 995 797 995 797

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ เป็นตั๋วสัญญำ ใช้เงินที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเงินกู้ยืม
ดังกล่ำวไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

 นอกจำกนี้เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2556 บริษัทฯ เข้ำท�ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินสินเชื่อรวม 
1,000 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนและใช้ในกำรลงทนุ วงเงนิสินเชือ่ดังกล่ำวค�ำ้ประกนัโดยแสตนด์บำย
เลตเตอร์ออฟเครดิตซึ่งออกโดยสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกใช้วงเงินดังกล่ำว 

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 27,123 5,030 525 320

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,571 10,545 709 5,566

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำร
 ที่เกี่ยวข้องกัน 1,045 1,011 1,045 1,011

เจ้ำหนี้อื่น 38,959 15,825 27,220 14,754

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร 804 1,216 25 623

เงินประกันผลงำน 15,198 1,240 16 15

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 84,700 34,867 29,540 22,289

22. เงินมัดจ�ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

2556 2555

ค่ำงวดที่ถึงก�ำหนดช�ำระแล้ว 1,521,328 1,406,070

หัก: จ�ำนวนที่รับรู้เป็นรำยได้ (1,508,274) (1,399,581)

13,054 6,489

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทย่อยมีสัญญำจะซื้อจะขำยบ้ำนและที่ดินมูลค่ำ 1,656 ล้ำนบำท (2555: 1,473 ล้ำนบำท) โดยเป็นส่วนที่ยังไม่
ได้รับรู้รำยได้เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 133 ล้ำนบำท (2555: 73 ล้ำนบำท)

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255666
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23. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ดังนี้

หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 2,831 1,366 2,078 1,060

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 1,411 270 1,257 232

ต้นทุนดอกเบี้ย 117 107 86 83

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

 คณิตศำสตร์ประกันภัย (1,077) 1,088 (636) 703

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 3,282 2,831 2,785 2,078

หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้ (402) (604) (315) (473)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 2,880 2,227 2,470 1,605

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 1,411 270 1,257 232

ต้นทุนดอกเบี้ย 117 107 86 83

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
 ประกันภัยที่รับรู้ในปี

(1,077) 1,088 (636) 703

หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในปี 202 203 158 158

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 653 1,668 865 1,176

 ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้รำยกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนทั้งจ�ำนวน

 สมมติฐำนท่ีส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
(ร้อยละต่อปี)

2555
(ร้อยละต่อปี)

2556
(ร้อยละต่อปี)

2555
(ร้อยละต่อปี)

อัตรำคิดลด 4.4 4.1 4.4 4.1

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 4.8 4.5 - 6.5 4.8 4.5 - 6.5

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงใน

 จ�ำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ) 34.1 35.6 34.1 35.6

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 จ�ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสำมปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร

ปี 2556 3,282 2,785 754 935

ปี 2555 2,831 2,078 3 (29)
ปี 2554 1,366 1,060 - -
ปี 2553 1,009 788 - -

24. ส�ารองตามกฎหมาย
 ภำยใต้บทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับรษัิทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ ต้องจดัสรรก�ำไรสทุธิประจ�ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็น

ทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน ซึ่งส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 57,250 46,999 46,464 37,183

ค่ำเสื่อมรำคำ 1,812 2,636 1,488 2,299
ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 146 140 115 67
ค่ำใช้จ่ำยภำษีธุรกิจเฉพำะ 3,587 3,137 - -
ขำดทุน (ก�ำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 10,983 6,497 (174) 137
กำรเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 111,751 (41,234) - -
ขำดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
13,707 (29,470) 21,457 (26,773)

26. ภาษีเงินได้ 

 26.1 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ส่วนประกอบของหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่
31 ธันวำคม 

2555

ณ วันที่
1 มกรำคม 

2555

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่
31 ธันวำคม 

2555

ณ วันที่
1 มกรำคม 

2555
(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์
  เพื่อกำรลงทุน 56,691 60,647 53,471 56,600 60,647 53,471
รวม 56,691 60,647 53,471 56,600 60,647 53,471

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255668
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 26.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี - - - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
 และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว

(3,956) 7,177 (4,047) 7,177

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (3,956) 7,177 (4,047) 7,177

 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ส�ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล (171,761) (84,361) (28,716) 28,204

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% 20% 23%

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรำภำษี (34,352) (19,403) (5,743) 6,487

ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี - (1,076) - (1,076)

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ: 

 ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 292 52 27 33

 ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (67) - (44) -

ผลขำดทุนทำงภำษีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ที่คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์

31,660 27,965 1,540 1,463

ผลแตกต่ำงชั่วครำวของบริษัทย่อยที่คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์ (1,489) (361) 173 270

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (3,956) 7,177 (4,047) 7,177

 ในเดือนตุลำคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็น 
ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวำคม 2554 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไป
ตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวส�ำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีดังกล่ำว
ในกำรค�ำนวณภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นแล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 
1,499 ล้ำนบำท (2555: 1,402 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 1,039 ล้ำนบำท (2555: 1,032 ล้ำนบำท)) ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึก
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจไม่มีก�ำไรทำงภำษี 
ในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้ำงต้นมำใช้ประโยชน์ได้

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

27. ก�าไรต่อหุ้น
 ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

 ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ขาดทุนส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ขาดทุนต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(พันบาท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บำท)

(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ขำดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (140,444) (68,240) 220,000 220,000 (0.64) (0.31)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(พันบาท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บำท)

(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทฯ 

(24,668) 21,027 220,000 220,000 (0.11) 0.10

28. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
 ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนนิงำนท่ีน�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษัิทฯ ท่ีผูม้อี�ำนำจตัดสนิใจสูงสดุด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รบัและสอบทำน

อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผู้มีอ�ำนำจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ คือคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 2 ส่วนงำน ดังนี้ 

• ส่วนงำนธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ท�ำกำรพัฒนำโครงกำรบ้ำนเดี่ยวเพื่อกำรพักอำศัย

• ส่วนงำนธุรกิจให้เช่ำพื้นที่และบริกำร เป็นส่วนงำนที่ให้เช่ำพื้นที่และให้บริกำรอื่นในอำคำรส�ำนักงำน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนข้ำงต้น

 ผูม้อี�ำนำจตัดสนิใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละหน่วยธุรกจิแยกจำกกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรตัดสนิใจเกีย่วกบักำรจดัสรร
ทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนซ่ึงวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำร
เงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหำรงำนด้ำนกำรจัดหำเงิน ซึ่งท�ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และรำยได้ทำงกำรเงิน และภำษี
เงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รำยได้และค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจึงไม่มีกำรปันส่วนให้แต่ละส่วนงำนด�ำเนินงำน

 กำรบันทึกบัญชสี�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทกึบญัชสี�ำหรบัรำยกำรธุรกจิกบับคุคลภำยนอก

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255670



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ข้อมูลรำยได้และขำดทุนของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2556

ส่วนงำนธุรกิจ
พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

ส่วนงำน
ธุรกิจให้เช่ำ

พื้นที่และบริกำร

รำยกำร
ปรับปรุง

และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 109 38 - 147

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - 16 (16) -

รำยได้รวม 109 54 (16) 147

ก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำก

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 7 (21) - (14)

ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนตำมส่วนงำน (60) (57) - (117)

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่วน

 รำยได้อื่น 2

 ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (11)

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (46)

 รำยได้ภำษีเงินได้ 4

ขำดทุนส�ำหรับปี (168)

หน่วย: ล้ำนบำท)

2555

ส่วนงำนธุรกิจ
พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

ส่วนงำน
ธุรกิจให้เช่ำ

พื้นที่และบริกำร

รำยกำร
ปรับปรุง

และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 95 41 - 136

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - 13 (13) -

รำยได้รวม 95 54 (13) 136

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรม

 ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 2 27 - 29

ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนตำมส่วนงำน (24) (5) - (29)

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่วน

 รำยได้อื่น 1

 ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (6)

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (51)

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (ปรับปรุงใหม่) (7)

ขำดทุนส�ำหรับปี (92)

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

CONFIGURED 
FOR GROWTH

71



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 สินทรัพย์ของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ส่วนงำนธุรกิจ
พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

ส่วนงำนธุรกิจให้
เช่ำพื้นที่และ

บริกำร รวมส่วนงำน
สินทรัพย์ที่

ไม่ได้ปันส่วน รวม

สินทรัพย์ของส่วนงาน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 1,347 318 1,665 76 1,741

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 1,229 340 1,569 67 1,636

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 - - - 22 22

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
 ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร

29.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้งชพีนี้
บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 0.4 ล้ำนบำท 
(2555: ไม่มี) (เฉพำะบริษัทฯ : 0.3 ล้ำนบำท (2555: ไม่มี))

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยมีภำระที่ต้องจ่ำยเงินค่ำงำนออกแบบและงำนก่อสร้ำงของโครงกำรวิลล่ำอะคำเดีย 

ศรีนครินทร์และโครงกำรวิลล่ำอะคำเดียวัชรพล ซึ่งได้ท�ำสัญญำไว้แล้วสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

2556 2555

ค่ำบริกำรทำงวิชำชีพและค่ำที่ปรึกษำ 0.1 2.4

ค่ำก่อสร้ำง 134.1 42.0

 30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเช่ำรถยนต์และอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำต้ังแต ่

1 ถึง 4 ปี

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255672



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนิน
งำนและสัญญำบริกำรที่เกี่ยวข้องที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
จ่ำยช�ำระ
 ภำยใน 1 ปี 3.5 7.6 1.4 1.9
 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.8 1.2 0.7 1.1

 30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระท่ีต้องจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรและค่ำบริกำรตรวจสอบภำยในให้กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

แห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์เป็นรำยปี ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรและ 
ค่ำบริกำรตรวจสอบภำยในค้ำงจ่ำยเป็นจ�ำนวน 180,000 เหรียญสิงคโปร์ (2555: 293,000 เหรียญสิงคโปร์) (เฉพำะบริษัทฯ : 81,000 
เหรียญสิงคโปร์ (2555: 126,400 เหรียญสิงคโปร์))

 30.4 การค�้าประกัน
 ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีภำระผูกพันใด ๆ จำกกำรค�้ำประกันของบริษัทย่อยกับธนำคำร (2555: 100 ล้ำนบำท) 

 ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทย่อย คงเหลืออยู่เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ  
 16.8 ล้ำนบำท (2555: 17.5 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

30.5 คดีความ
 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องในคดีผิดสัญญำจ้ำงท�ำของ ซึ่งโจทก์เรียกค่ำเสียหำยจำกกำรรับเหมำ

ซ่อมแซมบ้ำนจัดสรรในโครงกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยมี ทุนทรัพย์จ�ำนวน 4.9 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2556 
บริษัทย่อยได้ท�ำกำรฟ้องแย้งโจทก์จำกกำรละทิ้งงำน โดยมีทุนทรัพย์จ�ำนวน 1.8 ล้ำนบำท ปัจจุบันคดียังไม่ได้ขึ้นสู่ชั้นกำรพิจำรณำ
ของศำลชั้นต้น ผู้บริหำรและท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัทย่อยดังกล่ำวมีควำมเห็นว่ำผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหำยต่อบริษัทย่อย
ดังกล่ำว 

31. เครื่องมือทางการเงิน

 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและ

กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ ลกูหนีก้ำร
ค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และเงินกู้ยืม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน และ เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 

ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมำะสม ดังนัน้บรษัิทฯ และบรษิทั
ย่อยจงึไม่คำดว่ำจะได้รบัควำมเสยีหำยทีเ่ป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สนิเชือ่ นอกจำกนี ้กำรให้สนิเชือ่ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่มี
กำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อยที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ยท่ีส�ำคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินให้กู้ยืม และเงินกู้ยืม 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ย
คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับ
สินทรพัย์และหน้ีสินทำงกำรเงินทีมี่อตัรำดอกเบีย้คงทีส่ำมำรถแยกตำมวนัทีค่รบก�ำหนด หรอื วนัท่ีมีกำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่ 
(หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด
ไม่มี

อัตรำดอกเบี้ย รวม อัตรำดอกเบี้ยภำยใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.8 27.9 0.1 28.8 0.50 - 1.80

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 0.3 0.3 -

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน - 23.9 - 23.9 0.40 - 1.80

0.8 51.8 0.4 53.0

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 995.4 - - 995.4 หมำยเหตุ 20

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 84.7 84.7 -

เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 348.8 - 348.8 หมำยเหตุ 8

995.4 348.8 84.7 1,428.9

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด
ไม่มี

อัตรำดอกเบี้ย รวม อัตรำดอกเบี้ยภำยใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.5 5.7 - 6.2 0.50 - 1.80

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 7.3 7.3 -

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับบริษัทย่อย - 1,945.0 - 1,945.0 หมำยเหตุ 8

0.5 1,950.7 7.3 1,958.5

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 995.4 - - 995.4 หมำยเหตุ 20

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 29.5 29.5 -

เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

 บริษัทย่อย - 624.2 - 624.2 หมำยเหตุ 8

995.4 624.2 29.5 1,649.1
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อัตรำดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย รวม อัตรำดอกเบี้ยภำยใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 10.4 19.0 0.1 29.5 0.60 - 1.70
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 1.7 1.7 -
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน 9.9 13.0 - 22.9 0.60 - 1.80

20.3 32.0 1.8 54.1
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 797.0 - - 797.0 หมำยเหตุ 20
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 34.9 34.9 -
เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 329.2 - 329.2 หมำยเหตุ 8

797.0 329.2 34.9 1,161.1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อัตรำดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย รวม อัตรำดอกเบี้ยภำยใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.4 2.3 - 2.7 0.60 - 1.70
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 8.6 8.6 -
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับบริษัทย่อย - 1,667.0 - 1,667.0 หมำยเหตุ 8

0.4 1,669.3 8.6 1,678.3
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 797.0 - - 797.0 หมำยเหตุ 20
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 22.3 22.3 -
เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
 บริษัทย่อย - 537.0 - 537.0 หมำยเหตุ 8

797.0 537.0 22.3 1,356.3

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีส่�ำคัญอนัเกีย่วเนือ่งจำกกำรกูย้มืเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม 

เนื่องจำกหน้ีสินดังกล่ำวเป็นหนี้สินจำกบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันซึ่งสำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรเลือกเวลำในกำรจ่ำยช�ำระคืนเม่ือ 
มีอัตรำแลกเปลี่ยนที่เหมำะสม บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดง

 ฐานะการเงิน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555
(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

ดอลลำร์สิงคโปร์ 13.5 13.5 0.1 0.3 26.1167 25.2835
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31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม

มีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคยีงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจงึประมำณมูลค่ำยติุธรรมของสนิทรพัย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิ
ใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงินท่ีผู้ซ้ือและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ำยช�ำระหน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยม ี
ควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำร
ก�ำหนดมูลค่ำยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรอืก�ำหนดขึน้โดย
ใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม 

32. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุน ที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรดังต่อไปนี้ในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2555 ใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในปีปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อขำดทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตำมที่เคยรำยงำนไปแล้ว 
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ตำมที่
จัดประเภทใหม่

ตำมที่
เคยรำยงำนไว้

ตำมที่
จัดประเภทใหม่

ตำมยอด
ยกมำเดิม

เงินลงทุนชั่วครำวที่มีภำระผูกพัน - เงินฝำกธนำคำร
- 22,868 - 11,850

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน 22,868 - 11,850 -

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 34,867 18,715 27,851 5,086

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 16,152 - 22,765

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ตำมที่
จัดประเภทใหม่

ตำมที่
เคยรำยงำนไว้

ตำมที่
จัดประเภทใหม่

ตำมยอด
ยกมำเดิม

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับบริษัทย่อย 1,667,018 1,130,057 1,553,130 1,096,111

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 22,289 7,208 23,055 1,465

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 15,081 - 21,590

เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
 บริษัทย่อย 536,961 - 457,019 -

34. การอนุมัติงบการเงิน
 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 255676



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.keppelland.co.th
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