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สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท 
 

 ตั !งแต่ช่วงต้นปี 2556 หลงัจากที$บริษัท ได้เข้าซื !อหุ้นสามญัของบริษัท แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั (“แพลทตินั$ม”) ซึ$งถือ

เป็นการสนบัสนนุธุรกิจของบริษัท ในอนัที$จะสามารถกระจายความเสี$ยงจากเดิมที$เน้นการลงทนุเฉพาะในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไปสู่

ธุรกิจใหม่ที$มีผลตอบแทนที$ดีกว่า “แพลทตินั$ม” ดําเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ โดยสิ !นปี 2556 แพลทตินั$ม มีผลกําไรที$เป็นไปตาม

เป้าหมาย โดยสามารถดผูลประกอบการในงบปี 2556  ปัจจบุนัแพลทตินั$มยงัมีขนาดเลก็จงึมีโอกาสและศกัยภาพที$จะเติบโตได้อีก 

ต่อมาช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้เข้าซื !อหุ้นสามญัของบริษัท อควาแอด จํากัด(มหาชน) (“AA”) จํานวน 105,151,997 หุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.05 ของจํานวนหุ้นที$ชําระแล้ว ในราคาหุ้นละ 2.658 บาท ตามมติที$ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที$ 

12/2556 เมื$อวนัที$ 23 ธันวาคม 2556 เป็นธุรกิจบริการให้เช่าพื !นที$ป้ายโฆษณา จดัหาพื !นที$ รับจ้างผลติ และติดตั !งงานโฆษณาประเภท

ต่างๆ โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล 

การทํารายการทั !ง 2 รายการข้างต้นนั !น  เป็นธุรกิจที$สามารถเสริมธุรกิจหลกัของบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มดีขี !น 

อย่างต่อเนื$อง ซึ$งเป็นการกระจายความเสี$ยงจากเดิมที$เน้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ไปสู่ธุรกิจใหม่ที$มีผลตอบแทนที$ดีกว่า และสร้าง

ผลตอบแทนเพื$อให้เกิดความคลอ่งตวัมากยิ$งขึ !น อีกทั !งยงัช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และยั$งยืนให้กบับริษัทอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงเน้นการดําเนนิธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท  เนื$องจากภาพรวมของธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงมีแนวโน้มที$จะเจริญเติบโตต่อไป ที$เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล บริษัทมีแผนลงทนุใน

โครงการใหม่อย่างต่อเนื$อง โดยจะเน้นให้เกิดผลกําไรอย่างเป็นที$น่าพอใจและบริษัทยงัคงปรับปรุงและพฒันากระบวนการต่างๆ ให้

การทาํงานมีระบบและมาตรฐานมากยิ$งขึ !น และมีคณะทาํงานพฒันาธุรกิจที$มีสว่นสาํคญัในการสนบัสนนุการทํางานในโครงการตา่งๆ 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ  พร้อมกันนี !ได้ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานเพื$อสามารถควบคมุระบบงบประมาณให้

เป็นไปตามเป้าหมาย  ที$กําหนดได้ บริษัทยงัคงยึดมั$นในหลกัธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสงัคมและคํานึงถึงสิ$งแวดล้อมในการ

บริหารกิจการ นอกจากนี !ยงัสง่เสริมและพฒันาบคุลากรของบริษัท รวมถึงปรับปรุงสวสัดิการด้านต่างๆ ซึ$งเป็นแรงกระตุ้นที$สําคญัใน

การทาํให้ธุรกิจของบริษัทมีความก้าวหน้าและมั$นคงต่อไป  

สดุท้ายนี !ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบพระคณุลกูค้า ผู้ ถือหุ้น เพื$อนพนกังานทกุคน ตลอดจนพนัธมิตรทาง

การค้า ที$ให้การสนบัสนนุบริษัทด้วยดีเสมอมา  พร้อมกนันี !คณะผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะทุ่มเทสรรพกําลงัในการปฎบิตัิหน้าที$

อย่างเตม็ความสามารถ ตามหลกับรรษัทภิบาล เพื$อสร้างความเจริญเตบิโตอยา่งยั$งยืนตอ่ไป 

    

                 

 นายอภิชาติ    จีระพนัธุ์    นายสริิวฒัน์   โตวชิรกลุ 

         ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ               ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น  บริษัท วธน แคปปิตลั จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วธนแคปปิตลั จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน  

คณะกรรมการอิสระทกุทา่นไม่ได้เป็นผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 

              1.   นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู           ประธานกรรมการตรวจสอบ 

              2.   นายปัญญ์  เกษมทรัพย์                 กรรมการตรวจสอบ 

              3.   นายธัญพงศ์  ลิ !มวงศ์ยตุิ                 กรรมการตรวจสอบ 

         ทั !งนี !นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกูร ซึ$งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ได้ขอลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั !งแต่วนัที$ 17 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ$งการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบครั !งที$ 6/2556  เมื$อวันจันทร์ที$ 23 ธันวาคม 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายปัญญ์     เกษมทรัพย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที$

ประธานกรรมการตรวจสอบในการประชมุจนกว่าจะมีการแต่งตั !งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจะเสนอให้ที$ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทสรรหาบคุคลที$จะมาทําหน้าที$ประธานกรรมการตรวจสอบต่อไป 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฎิบัติหน้าที$ตามที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซึ$งเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั !งนี ! ในรอบปี  2556 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั !งสิ !น 6 ครั !ง ซึ$งเป็นการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ$งได้พจิารณาหารือแลกเปลี$ยนความคิดเห็น

ในเรื$องที$เกี$ยวข้องกนัตามความเหมาะสม   

 นอกจากนี !คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื$อให้ผู้สอบบญัชีสามารถ

รายงานข้อมลูเกี$ยวกบับริษัทฯ และปรึกษาหารือได้อย่างอสิระ 

            ผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสาํคญั สรุปได้ดงันี ! 

การสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิ        

                 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯนําเสนอผลการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล  รายไตรมาส 

และ ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี  รวมทั !งข้อเสนอแนะโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื$อพิจารณา ในการนี !คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารระดบัสงูของสาํนกับญัชีให้ร่วมชี !แจงและอธิบายประเด็นข้อสงสยั  ต่อคณะกรรมการ 
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ตรวจสอบ การดําเนินการดงักล่าวเพื$อให้มั$นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําขึ !นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที$ควรใน

สาระสาํคญัและเชื$อถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีที$รับรองทั$วไป  รวมทั !งมีการเปิดเผยข้อมลูประกอบงบการเงินอยา่งเพยีงพอ  

                 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําขึ !นอย่างถกูต้อง

ครบถ้วน ตามที$ควรในสาระสาํคญั  และเชื$อถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีที$รับรองทั$วไป 

การสอบทานระบบการควบคุม และ การตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มอบหมายให้สํานกัตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคมุภายในด้านการบญัชี การเงิน 

และการดําเนินงานต่าง ๆ  โดยพิจารณาอนมุัติแผนการตรวจสอบประจําปีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และพิจารณา

ขอบเขตการปฎิบัติงาน ความเป็นอิสระ ในการปฎิบัติงานตรวจสอบ ทั !งนี !คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการสรุปรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั !งให้ข้อแนะนําด้านการตรวจสอบภายใน เพื$อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในที$เหมาะสมและมีการติดตาม ประเมินผล ซึ$งเป็นสว่นหนึ$งของกระบวนการกํากบัดแูลกิจการที$ดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯโดยรวม 

เหมาะสม   ซึ$งประกอบด้วย   สภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสี$ยง  การควบคุมการปฎิบตัิงานของฝ่ายบริหาร    

ระบบสารสนเทศและการสื$อสารข้อมลู   และระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  รวมทั !งระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งอิสระ 

 

การสอบทานการปฎบิัตงิานให้สอดคล้องกบักฎหมาย  และ หลักการกาํกบัดแูลกจิการที-ด ี

 คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสาํคญั  กบัการปฎิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์   และกฎหมายที$เกี$ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ทั !งนี !คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มอบหมายให้สํานัก

ตรวจสอบภายในตรวจสอบและประเมินหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดีของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที$เป็นสาระสําคัญในเรื$องการไม่ปฎิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนด

ดงักลา่ว 
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การสอบทานรายการที-เกี-ยวโยงกนั  หรือรายการที-อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที$เกี$ยวโยงกนั หรือรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ระหว่างบริษัทฯ

กับกิจการที$มีความเกี$ยวข้องกัน และให้ผู้สอบบัญชีภายนอกรายงานทกุไตรมาส   ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงรายการที$เข้า

ลกัษณะดงักลา่ว ว่ารายการที$เกี$ยวโยงกัน หรือรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  เป็นรายการจริงทางการค้าอนัเป็นธุรกิจ

ปกติทั$วไป 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  รายการที$เกี$ยวโยงกัน หรือรายการที$อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  มีการ

เปิดเผย เป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

การคดัเลอืกและแต่งตั /งผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาความเป็นอิสระ ผลการปฎิบตัิงานและประสบการณ์ของผู้สอบบญัชีรวมถึงความเหมาะสม

ของคา่ตอบแทน เพื$อให้มั$นใจว่าการปฎิบตัิหน้าที$ของผู้สอบบญัชีเป็นที$น่าพอใจ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอเพื$อให้คณะกรรมการบริษัทฯ  นําเข้าขอรับการอนุมตัิจากที$ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ให้ 

แต่งตั !ง  นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3104  หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขทะเบียน  5599  หรือ นายวิสทุธิP เพชรพานิชกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน  7309   ของ บริษัท  สอบบญัชี  ดี ไอ  เอ  

อินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี  2556 

 โดยสรุปในรอบปี  2556  คณะกรรมการตรวจสอบ   ได้ปฎิบตัิงานตามหน้าที$  และความรับผิดชอบที$ได้รับมอบหมายได้โดย

อิสระ รวมถงึการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ต่อที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื$อประกอบการตดัสนิใจ 

                                                                                     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                                           

                

          (นายปัญญ์  เกษมทรัพย์) 

                                                                          ปฏิบตัิหน้าที$ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          
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รายละเอียดเกี-ยวกบักรรมการบริษัท และผู้บริหารปัจจุบัน                             

 
        นายอภิชาต ิ จีระพนัธ์ุ   
          ประธานกรรมการบริษัท  
          กรรมการอิสระ                      
  

คณุวฒิุทางการศกึษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั ม.ค. 55-ปัจจบุนั 

 
มิ.ย. 51-ปัจจบุนั 
มิ.ย. 51-ปัจจบุนั 

 
มิ.ย..51- ปัจจบุนั 
ก.ค. 34-ปัจจบุนั 

 
ต.ค.49 – มี.ค.51 

ที$ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการป้องกนัและ
ตดิตามคนหางานที$ถกูหลอกลวงไปทํางาน 
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
ที$ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการสทิธิมนยุชน
สทิธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
ที$ปรึกษา 
หุ้นสว่นผู้บริหารสมาชิกสภานิติบญัญตัิ
(สนช) 
ทนายความ 

วฒิุสภา 
 
บมจ. วธน แคปปิตลั 
วฒิุสภา 
 
บริษัท หาดทิพย์ จํากัด 
บจ.สาํนกักฎหมายสากล 
สยามพรีเมียร์ 
สมาชิกสภานิตบิญัญัติ
แห่งชาติ  

การอบรมอื$นๆ  - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- 

ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$ผ่านมา  ไม่มี 
 

 
 

 
 นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล 
  ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร   
  กรรมการบริษัท 
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

คณุวฒิุทางการศกึษา - Bachelor Degree,University of Maryland College Park Major in International 
Business and Logistics 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 2552-2556 
2545-ปัจจบุนั 
2545-ปัจจบุนั 
2545-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั$น 
บริษัท สริิยาโฮมแลนด์ จํากดั 
บจ. อมรพนัธุ์ดพีาร์ทเม้นท์สโตร์ 
บจ. อมรพชัรภณัฑ์ 
สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

การอบรมอื$นๆ  - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย DAP 82/2010 
ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$ผ่านมา  ไม่มี 
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    นายวันชัย  ศุภพยคัฆ์ 
    กรรมการบริษัท    
     กรรมการบริหาร 
 
 

คณุวฒิุทางการศกึษา ปริญญาตรีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ย้อนหลงั 

พ.ย.49-2556 
2536 – ก.ย.50     
2538 - 2550 

ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร           
กรรมการผู้จดัการ                      
กรรมการบริหาร 

บมจ. วธน แคปปิตลั 
บจ.ท็อปไลน์ ลฟิวิ$ง                                            
Professional Food and Beverage Co., Ltd 

การอบรมอื$นๆ  - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

DCP 85/2007 

ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปีที$ผ่านมา  

ไม่มี 

 

 

 

 
  นายณรงค์ชัย  จิตมาลีรัตน์ 
  กรรมการบริษัท 
  กรรมการบริหาร                  
                 
    

คณุวฒิุทางการศกึษา - Master of Science in Accounting 
- Bachelor of Business Administration มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 2555 – ปัจจบุนั     
2550 - 2553 

กรรมการ                                 
ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบริหารงาน   
ทั$วไป-ปฏิบตัหิน้าที$ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่  
สายงานปฎิบตั ิ(บญัชี การเงิน จดัซื !อ 
กฎหมาย และบริหารทั$วไป)         

บมจ. วธน  แคปปิตลั 
บจ. ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด 

การอบรมอื$นๆ  - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

DAP 100/2013 

ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$ผ่านมา  ไม่มี 
 



 
    

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
นายอนุพงศ์  คุตติกุล
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร
 
 
   

คณุวฒิุทางการศกึษา 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั

การอบรมอื$นๆ  
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$ผ่านมา 

 
  นายระพีพฒัน์  สวนศิลป์พงศ์
   กรรมการบริษัท
   กรรมการบริหาร
 
   

คณุวฒิุทางการศกึษา 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั

การอบรมอื$นๆ  
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$ผ่านมา 

 
                                  บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั 

นายอนุพงศ์  คุตติกุล 
 

กรรมการบริหาร 

- ปริญญาโท สาขา Electrnic Business (Msc E-business)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Mahidol University International College
-  Assumption College Bangkok 

ปีย้อนหลงั 2007 
2005 

 
2004 

กรรมการบริหาร 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 
Head of  Procurement  Manager 

บริษัท แพลทตนิั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท แอดวานซ์ อนิฟอร์เมชั$น 
เทคโนโลยี จํากดั 
Cuppa Coffee House

- 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั DCP 120-125/2009 

ปีที$ผ่านมา  ไม่มี 

นายระพีพัฒน์  สวนศิลป์พงศ์ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  (การเงิน)  มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บณัฑิต สาชาเศรษฐศาสตร์

ปีย้อนหลงั 2554- ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการผู้จดัการ  

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั$น จํากดั 
บริษัท อลัทิเมท ซคัเซส แอ๊ดไวรี$ จํากดั

- 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั - 

ปีที$ผ่านมา  ไม่มี 
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business) 
Mahidol University International College 

บริษัท แพลทตนิั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากัด 
บริษัท แอดวานซ์ อนิฟอร์เมชั$น 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
Cuppa Coffee House 

มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บณัฑิต สาชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั$น จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อลัทิเมท ซคัเซส แอ๊ดไวรี$ จํากดั 
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  นายธัญพงศ์  ลิ /มวงศ์ยุต ิ                                       
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการอิสระ 

  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณุวฒิุทางการศกึษา - ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายการเงินธุรกิจ 
- นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต (สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 2555 – ปัจจบุนั  
 
2554 – ปัจจบุนั    
2552 – 2554     
2548 - 2552 

เลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการ 
ผู้จดัการฝ่ายกฎหมายและกํากบัองค์กร 
กรรมการ 
ที$ปรึกษากฎหมาย 

บจ.เกษตรไทยอินเตอร์เนชั$น
แนล ชกูาร์ คอร์ปอเรชั$น 
บจ.อินเทลลเิจ้นท์ พาร์ทเนอร์ส 
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป 
บจ.แอลเอฟบี คอนซลัแทนท์ 
บมจ.จี สตีล 

การอบรมอื$นๆ  - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

DAP 100/2013      
CSP 15/2006 

ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$ผ่านมา  ไม่มี 

  
นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ  
 

คณุวฒิุทางการศกึษา - นิตศิาสตร์บณัฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยั เซ้า
เทิร์น เม โทดสิ สหรัฐอเมริกา 
- นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 2554-ปัจจบุนั 
2554- ปัจจบุนั 
 
2545-ปัจจบุนั 
2539 - 2545 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ทนายความหุ้นสว่น (Partner) และรอง
กรรมการผู้จดัการ 
ทนายความ (Senior Associate) 
 

บมจ. วธน แคปปิตลั 
บจ. คอปเปอร์ไวร์ด จํากัด  
 
บจ.ที$ปรึกษา เอชเอ็นพี  
สาํนกังานเบเคอร์ แอนด์ 
แม็คเคน็ซี$ ประจํากรุงเทพฯ 

การอบรมอื$นๆ  - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ACP 37/2011, MFM 6/2011, MIA 11/2011, MFR 14/2012, MIR 12/2012 , DCP 
140/2010, FSD 10/2010 

ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$ผ่านมา  ไม่มี 
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นายอาคม  ศิโรรัตนรังษี 
รองกรรมการผู้จดัการ 

คณุวฒิุทางการศกึษา - ปริญญาตรีการตลาด,       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์       NIDA 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี
ย้อนหลงั 

2553 -ปัจจบุนั 
 
2551 - 2553 
2550-2551 
2550 

รองกรรมการผู้จดัการกลุม่ปฏิบตักิารธุรกิจ 
และกลุ่มพฒันาธุรกิจ   
ประธานเจ้าหน้าที$บริหารการเงิน 
ผู้จดัการพฒันาช่องทางธุรกิจ 
ผู้จดัการบริหารเครือข่าย ATM 

บมจ. วธน แคปปิตลั 
 
บมจ. ลฟิวิ$งแลนด์ แคปปิตอล 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  

การอบรมอื$นๆ  - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- 

ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปีที$ผ่านมา  

ไม่มี 

 
 
   นายสําคัญ  ภวูณิชย์ 
    เลขานกุารบริษัท 
 

คณุวฒิุทางการศกึษา เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  วิชาเอก การเงนิ, การคลงั    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั ก.ย.48-ปัจจบุนั 

 
มิย46 –สค48  
 
กพ.45-พค.46 
 
กพ.42-มค.45 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุ่มงาน
สนบัสนนุธุรกิจ/เลขานกุารบริษัท 
ผู้ ช่วยกรรมการบริหาร  
รองคณบดบีริหาร 
 
หวัหน้าฝ่ายการเงิน 
 
รองผู้จดัการฝ่ายสนิเชื$อภมิูภาค 

บมจ. วธน แคปปิตลั 
 
บริษัทในเครือยนตรกิจ 
วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร 
บมจ.เงินทนุหลกัทรัพย์สนิเอเซีย 

การอบรมอื$นๆ  หลกัสตูร FPCS สาํหรับเลขานกุารบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- 

ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$
ผ่านมา  

ไม่มี 
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นางสาวปาริชาต จิตภริมย์     
ผู้ อํานวยการสาํนกับญัชี และการเงิน 
 
 
 

คณุวฒิุทางการศกึษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ สาขาการบญัชี   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 2555 -ปัจจบุนั 
2550– 2554 
2545 -2549 
2538-2545 

ผู้ อํานวยการสาํนกับญัชีและการเงิน  
ผู้ อํานายการสาํนกับญัชี 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
หวัหน้าสายตรวจสอบบญัชี 

บมจ. วธน แคปปิตลั 
บมจ. ลิฟวิ$งแลนด์ แคปปิตอล 
บมจ. แมนดารินโฮเตล็  
สาํนกังานสอบบญัชี ด ีไอ เอ  

การอบรมอื$นๆ  - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- 

ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที$
ผ่านมา  

ไม่มี 
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ตารางแสดงการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร 

หมายเหต ุ x     = ประธานกรรมการ 

/  = กรรมการ       

  //  = คณะกรรมการบริหาร 
 

 

รายชื�อ 
อควา 

แอด 

แพลท

ตนัิ�ม 

ออโต้ 

เซอร์วิส 

บริษัทย่อย 
บริษัท

ร่วม 

 

ทอ็ปไลน์  

ลิฟวิ�ง 

นันทภพ 
แทนเจอรีน 

พร็อพเพอร์ตี , 

ลิฟวิ�งแลนด์

บริหาร

สินทรัพย์ 

ทอ็ป 

ไลฟ์   

เวนเจอร์ 

1. นายอภิชาต ิจีระพนัธุ์ - - - - - - - 

2. นายสริิวฒัน์ โตวชิรกุล / / / / / - - 

3. นายวนัชัย ศภุพยคัฆ์ - - / / / - / 

4. นายณรงค์ชยั จิตมาลรัีตน์ - / / / / - - 

5. นายอนพุงศ์ คตุติกลุ - / / / / - - 

6. คณุระพพีฒัน์  สวนศลิป์พงศ์ / / - - - - - 

7. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ - - - - - - - 

8. นายธัญพงศ์ ลิ 8มวงศ์ยตุ ิ - - - - - - - 
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นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 

บริษัทฯได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดี อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบที$มี

ประสทิธิภาพ และยดึมั$นที$จะดําเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื$อสร้างกลไกการควบคมุการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความ

โปร่งใส มีความยตุิธรรม และเกิดความมั$นใจต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย   

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัินโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีหลกัการและแนวปฎิบัติกิจการ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ$งบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดีในทิศทางเดียวกบัที$ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนดในปี 2549 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประชมุทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นประจําทกุปี ซึ$งลา่สดุเมื$อวนัที$ 28 กมุภาพนัธ์ 2557 ทั !งนี ! ได้มกีารสื$อสาร

ให้คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทได้รับทราบ และถือปฎิบติัอย่างตอ่เนื$อง โดยมีรายละเอียด ดงันี !  

 

หมวดที- 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี$ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ และสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที$ดี  ด้วยเห็นว่าเป็นสิ$งที$มี

ความสําคัญ และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตที$ยั$งยืน  คณะกรรมการมุ่งมั$นที$จะปฏิบตัิตามนโยบายและทิศ

ทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน กํากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ดําเนนิการ

ตามนโยบายอย่างมีประสทิธิภาพ  เพื$อประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของ      ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรม

ทางธรุกิจ โดยดําเนินการในเรื$องต่างๆ ดงันี ! 

1. การประชมุผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีอยา่งน้อยปีละ 1 ครั !ง ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิ !นสดุรอบ
บญัชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นได้ตามความจําเป็น ในการประชมุผู้ ถือหุ้น   

• บริษัทฯ จดัเตรียมการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยใช้โรงแรมที$มีการคมนาคมสะดวก  โดยระบ ุวนั เวลา และสถานที$จดั
ประชมุ เบอร์ติดตอ่ พร้อมแผนที$ ที$ชดัเจน 

• บริษัทฯ จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุระบ ุวนั เวลา สถานที$ และวาระการประชมุ พร้อมทั !งข้อมลูประกอบในการ
พิจารณาในแต่ละวาระอย่างชดัเจน ประกอบด้วย 

o รายละเอยีดข้อมลูของแต่ละวาระพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ถงึแม้ว่าตามกฎหมายจะไมไ่ด้อยู่ในเกณฑ์ที$กําหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หาก
คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการเห็นว่ามคีวามจําเป็นที$ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมลูนั !น 

o รายงานประจําปี  
o หนงัสือมอบฉนัทะ 
o ข้อมลูเกี$ยวกบักรรมการอิสระที$บริษัทกําหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื$อ อาย ุ ที$

อยู่ และการมี/ไม่มีสว่นได้เสียในวาระที$เสนอในที$ประชมุ 



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

13 

 

 
o คําอธิบายวา่เอกสารหรือหลกัฐานใดบ้างที$ผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ 
o ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที$เกี$ยวข้องกบัการประชมุ 
o เปิดเผยข้อมลูที$สาํคญั และจาํเป็นอยา่งเพยีงพอในพิจารณาในทกุวาระ เช่น การเลอืกตั !ง

กรรมการ , ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

• ประธานในที$ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม  และแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั !งได้มีการบนัทึกประเด็นต่าง ๆ ที$เห็นว่าสําคญัไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย ทั !งนี !ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึง
ผู้บริหารระดบัสงูได้เข้าร่วมประชมุ เพื$อตอบข้อซกัถามต่าง ๆ ในเรื$องที$เกี$ยวข้อง 

• ในวันประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียน ผ่านระบบ “บริการระบบจัดประชุมผู้ ถือหุ้น”ของบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ ให้บริการระบบจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น (AGM/EGM Voting 
Service) โดยครอบคลมุบริการโปรแกรมการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น (e-Registration) และบริการโปรแกรมการ
นบัคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ$งเริ$มตั !งแต่ขั !นตอนการเตรียมข้อมลูผู้ เข้าร่วมประชมุ การลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม การจัดพิมพ์ใบลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผล
การประชมุ รวมทั !งรองรับรูปแบบการลงคะแนนในกรณีมีเงื$อนไขพิเศษต่างๆ เพื$อเป็นเครื$องมือช่วยนบัคะแนน 
ให้เกิดความถกูต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนัทีหลงัการจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื$อ
จบการประชมุผู้ ถือหุ้น สามารถขอตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยาํ เชื$อถือได้ 
 

• ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้พจิารณาตามลําดบัในระเบียบวาระที$ได้กําหนดไว้ในหนงัสอืนดั
ประชมุที$ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า โดยไม่มกีารเปลี$ยนแปลงลาํดบัวาระดงักลา่ว และไม่มีการขอให้ที$ประชมุ
พิจารณาเรื$องอื$นที$นอกเหนือไปจากที$กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุแต่อย่างใด  

• บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมลู สารสนเทศ เพื$อเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุ ประชาชนทั$วไปเป็นการ
ลว่งหน้าอยา่งเพยีงพอ ถกูต้อง ทนัเวลา และเทา่เทยีมกนั เพื$อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายอื$นที$เกี$ยวข้อง เพื$อสร้างความเชื$อมั$น สง่เสริม 
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การกํากับดแูลกิจการที$ดี ทั !งนี ! บริษัทฯ เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wattanacapital.co.th) ทั !ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และช่องทางการสื$อสารกบัประชาชนผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

• บริษัทฯ มีฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ ที$ ทําหน้าที$เป็นผู้ ดูแลให้ข้อมูลต่อนักลงทุนโดยตรงและมีช่องทางการ
ติดต่อสื$อสารให้กบันกัวิเคราะห์และนกัลงทนุเพื$อติดต่อในเรื$องต่างๆ และสามารถส่งคําถามลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นอกีด้วย สามารถติดต่อได้ที$   

โทรศพัท์  0-2711-6969  

โทรสาร   0-2711-6579 

 E-Mail;   ir@wattanacapital.co.th  

และหลกีเลี$ยงการปฎิบตัิและการใช้ข้อมลูอยา่งไม่เป็นธรรม  ซึ$งอาจสง่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ที$ไม่

เหมาะสม  

 

หมวดที- 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกบัผู้ถือหุ้นทกุราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น      รายใหญ่ ผู้ ถือ

หุ้นสว่นน้อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ โดยในการประชมุกําหนดให้สทิธิออกเสยีงในที$ประชมุเป็นไปตามจํานวนหุ้นที$ผู้ ถือ

หุ้นถืออยู่ โดยนบัหนึ$งหุ้นสิทธิเท่ากบัหนึ$งเสียง และได้มีการดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูของบริษัทที$ถกูต้อง เพียงพอ 

ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัเกี$ยวกบัวนัประชมุ วาระการประชมุ และรายละเอียดในแต่ละวาระ เพื$อประกอบการตดัสินใจในการประชุม

ผู้ ถือหุ้น ดงันั !นในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครั !ง  

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย เข้าร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื$อบคุคลเพื$อ
รับการพิจารณาเลอืกตั !งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 2 เดือน      (วนัที$ 1 ธันวาคม 
2555 – 1 กุมภาพันธ์ 2556) เพื$อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยในกรณีที$บรรจุเป็นวาระการประชุม 
บริษัทจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุว่าเป็นวาระที$กําหนดโดย     ผู้ ถือหุ้น สว่นในกรณีที$คณะกรรมการบริษัทปฎิเสธไม่
รับเรื$องที$จะบรรจเุป็นวาระ บริษัทฯ จะชี !แจงในที$ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ โดยบริษัทจดัทาํแบบฟอร์มและหลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณา โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wattanacapital.co.th) ทั !งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และช่องทางการสื$อสารกบัประชาชนผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั !งนี !ในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผู้ ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคลเพื$อรับการเลือกตั !งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด  และ
บริษัทฯได้แจ้งผลการเปิดโอกาสดงักลา่วผ่านช่องทางการสื$อสารกบัประชาชนผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อีกด้วย  
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• คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาที$กําหนดไว้ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประธานที$ประชุมจะชี !แจงวิธีการลงมติออกเสียง
และดําเนินการประชุมเรียงตามลําดบัวาระที$ได้กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะไม่เพิ$มวาระการประชุมที$ไม่ได้
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า   

• บริษัทได้จัดส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชุมที$มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ เพื$อ
จดัสง่ให้ถึงมือ     ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุเกินกว่าระยะเวลาที$กําหนดไว้ตามกฎหมาย และบริษัทฯ ได้มีการ
เผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร เพื$อเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูดังกล่าวได้อย่างละเอียด ในกรณีที$ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วย
ตนเองก็สามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื$นเข้าร่วมประชมุและลงมติแทนได้  

• บริษัทฯ ได้มีการเสนอชื$อกรรมการอิสระหรือบคุคลใด บคุคลหนึ$งเป็นผู้ รับมอบฉันทะอย่างน้อย 1 คน โดยใช้
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที$สามารถกําหนดทิศทางได้ตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์กําหนดและระบุ
รายละเอยีดของเอกสารประกอบหนงัสอืมอบฉนัทะไว้อยา่งชดัเจน ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครั !ง 

• เพื$อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์   ซึ$งกรรมการที$ถือหุ้นของบริษัทฯ  ทกุท่านถือว่าเป็น            ผู้ ที$มีส่วนได้เสีย 
รวมถงึกรณีอื$นๆ ถ้าหากกรรมการท่านใดมีสว่นได้เสียในวาระดงักลา่ว กรรมการท่านนั !นจะต้องเปิดเผยให้ที$ประชมุทราบ 
และไมมี่สทิธิและร่วมตดัสนิใจในการออกเสยีงในวาระนั !น ๆ   

• สําหรับวาระที$ต้องการให้มีการลงคะแนนเสียง เพื$อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในวาระเลือกตั !ง
กรรมการ บริษัทฯ จะเสนอให้มีการลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ซึ$งรายชื$อที$เสนอได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการของบริษัทแล้ว ก็จะงดออกเสียงในการลงมติในวาระนั !นๆ ด้วย  

• ในที$ประชุมประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง   เท่าเทียมกัน 
ทั !งนี !บริษัทฯ มีการจัดทํารายงานการประชุม พร้อมบันทึกประเด็นสําคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จ
สมบูรณ์และจัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา          ที$กฏหมายกําหนด โดยมีการจัดเก็บ
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จะเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น
หลงัจากวนัประชมุ 14 วนั ทางเว็บไซต์ของ    บริษัทฯ http://www.wattanacapital.co.th อีกด้วย  

• การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
o การซื !อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ$งรวมถึงคู่สมรส

และบตุรที$ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รายงานการเปลี$ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื$อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื$นที$เกี$ยวข้อง  
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o กรรมการและผู้บริหารรายงานการมส่ีวนได้เสยีของตน หรือของบคุคลที$มีความเกี$ยวข้องกนั ซึ$งเป็นผู้ที$มี

สว่นได้เสยีทีเกี$ยวข้องกบัการบริหารจัดการขอบริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2551 , ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และกฎหมาย
อื$นที$เกี$ยวข้อง  

o มาตรการลงโทษให้เป็นไปตามบทกําหนดโทษแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ได้แก่  

1. มาตรา ๔๗ ให้เพิ$มความต่อไปนี !เป็นมาตรา ๒๖๗/๑ ของหมวด ๑๒ บทกําหนดโทษแห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

2. มาตรา ๒๖๗/๑ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ$ง ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหนึ$งปี หรือปรับไม่
เกินห้าแสนบาท หรือทั !งจําทั !งปรับ” มาตรา ๔๘ ให้เพิ$มความต่อไปนี !เป็นมาตรา ๒๘๑/๑ ถึงมาตรา 
๒๘๑/๑๐ แหง่พระราชบญัญัต ิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

3. มาตรา ๒๘๑/๑ บริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๘๙/๒ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทในกรณีที$บริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทใดกระทําความผิดตามมาตรานี ! 
กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลใดซึ$งรับผดิชอบในการดาํเนนิงานของบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทนั !น 
ต้องระวางโทษจําคกุ ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั !งจําทั !งปรับ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้
ว่าตนมิได้มสีว่นในการกระทําความผดินั !นด้วย และ/หรือกฎหมายอื$นทีเกี$ยวข้อง  

 

หมวดที- 3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มสีว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังานและผู้บริหารของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสยีภายนอก ได้แก่ กลุม่ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้สอบบญัชีอิสระ คู่แข่ง  ชุมชน  ตลอดจน

หน่วยงานอื$นๆ ในสงัคม และบริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ$งจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและ

สร้างกําไรให้กบับริษัทฯ และถือว่าเป็นการสร้างความสาํเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ทั !งนี !บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย

และกฎระเบียบต่าง ๆ ที$เกี$ยวข้อง โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้บริโภค และบริษัทฯ ยงัคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย

เหล่านี !และจะดูแลอย่างเป็นธรรมโดยจะรับฟังความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าว ก่อนการกระทําใด ๆ ที$มี

ผลกระทบกบัผู้ มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่ โดยมรีายละเอียดดงันี ! 

ผู้มส่ีวนได้เสียภายใน 

• พนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานและผู้บริหาร จึงได้ปฎิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้

ผลตอบแทนและสวสัดกิารที$เหมาะสมและเป็นธรรม ได้แก่  
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- สวสัดิการที$เป็นตวัเงินได้แก่ สว่นลดในการซื !อบ้านในโครงการของบริษัท โบนสัประจําปี กองทนุสํารอง

เลี !ยงชีพ เงินกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีสมรส  เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร, อุปสมบท, ฌาปณกิจศพ และ

เกษียณอาย ุ

- สวสัดิการพนกังานที$ไม่เป็นตวัเงิน ได้แก่ ตรวจสขุภาพประจําปี การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน ยนูิฟอร์ม 

และค่าบริการติดต่อสื$อสาร ให้แก่หวัหน้างาน 

- กิจกรรมประจําปี ได้แก่ กิจกรรมปีใหม่ และโครงการสมาธิกบัการทํางาน 

• ผู้มส่ีวนได้เสียภายนอก  
o ลูกค้า  บริษัทมีความมุ่งมั$นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริหารงานในทุกโครงการอย่างเต็ม

ประสทิธิภาพ เพื$อให้ทุกโครงการมีผลกําไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่          ผู้ ถือหุ้น    และให้
ความสาํคญัในการก่อสร้างบ้าน คอนโดมิเนียม บริการหลงัการขาย ที$มคีณุภาพ บริษัทยงัให้ความสําคญั
เรื$องจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้าง โดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า 
ให้บริการที$มีคณุภาพและมีมาตรฐาน รวมทั !งการแก้ปัญหาที$ลกูค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท
อีกด้วย 

o ผู้รับเหมา/คู่ ค้า บริษัทดําเนินธุรกิจ เพื$อเป็นนโยบายปฎิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยตั !งอยู่บนความ
เหมาะสมและเป็นธรรม เพื$อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และสร้างความสมัพนัธ์อันดีซึ$งกันและกัน อีกทั !ง
บริษัทยังปฎิบัติกับผู้ รับเหมาทุกรายเท่าเทียมกัน ภายใต้ระเบียบจัดซื !อจัดจ้างของแผนกจัดซื !อ และมี
คณะทาํงานในการพิจารณาที$เป็นแบบ Cross Function อีกด้วย   

o ผู้ถอืหุ้น  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทกุทา่น ตระหนกัแนวทางในการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน 
หลกีเลี$ยงการเปิดเผยข้อมลูที$แตกต่างกนั จดัการข่าวลอือย่างมีระบบ  

o ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ถือวา่ชมุชนเป็นสว่นหนึ$งที$บริษัทฯ  ต้องดแูลและอํานวยความสะดวก   บริษัท
จึงมุง่เน้นการสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ เพื$อการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ$งแวดล้อม เพื$อเป็นการตอบแทน
สงัคม และมีกิจกรรมสนบัสนนุกิจกรรมเพื$อสงัคมอยา่งต่อเนื$องตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวงัที$จะ
มีสว่นในการให้ความช่วยเหลอืผู้ เดอืดร้อน ตลอดจน และบริษัทได้มกิีจกรรมด้วยการมอบสิ$งของจําเป็น
แก่สตรีผู้ติดเชื !อไวรัส HIV   

 

หมวดที- 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

• บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที$มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื$อถือได้ 
สมํ$าเสมอ และทนัเวลา ภายใต้ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต) และข้อบงัคบับริษัท เพราะข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทั$วไป  ตลอดจนข้อมลูสาํคญัอื$นที$มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ 
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ของบริษัทฯ นั !น ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ที$มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ เพื$อให้ผู้ลงทนุและผู้ที$เกี$ยวข้องได้รับทราบผ่านสื$อของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้ตั !งหน่วยงานเฉพาะเพื$อดแูลใน
การเผยแพร่ข้อมลูกับผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบนัต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง ทั !งนี !ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูต่างๆ ดงักล่าว ได้ที$ 
หมายเลขโทรศพัท์ 0-2711-6969 หรือ e-mail address: wattanacapital.co.th  และบริษัทฯ ได้เพิ$มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ ที$สนใจอย่างเท่าเทียมกันโดยเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ http://www.wattanacapital.co.th  เช่น ประวตัิบริษัทฯ  
โครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ข้อมลูทางการเงิน รายงานประจําปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) ข่าว
แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และราคาหลกัทรัพย์  เป็นต้น   

• บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ โดยจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และประเมินระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิผล     เพื$อสร้างความ
เชื$อมั$นให้กับผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย  และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที$ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทาํขึ !นตามมาตรฐานการบญัชีที$รับรองทั$วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที$เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ$าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณ
การที$ดีที$สดุในการจดัทํา  รวมทั !งมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื$อเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หุ้นและผู้ลงทนุทั$วไป      ที$จะได้รับทราบข้อมลูที$แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที$ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตสุมผล สาํหรับ
คณุภาพของรายงานทางการเงิน ปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินในรายงานประจําปี 

• บริษัทได้รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที$ได้ให้ความเห็นชอบโดยสรุป ไว้ในรายงานประจําปี และ WebSite 
บริษัท โดยเริ$มตั !งแตร่ายงานประจําปี 2556 เป็นต้นมา 

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปีตั !งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา  

• งบการเงินที$นํามาเปิดเผยตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทก่อน อีกทั !งมีคณะกรรมการบริหารกลั$นกรองอีกขั !นหนึ$งด้วย  

 

หมวดที- 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทกําหนดคุณสมบัติของผู้ ที$จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเพื$อสอดคล้องกับกฏหมายที$เกี$ยวข้อง โดยคํานึงถึง

ประสบการณ์และความเชี$ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพในธุรกิจต่าง ๆ และยงัเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ เพื$อจะได้กํากับดูแล

บริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ  การแต่งตั !งกรรมการและกรรมการบริหารจะมีหลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที$มี

คณุสมบตัิที$เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เชื$อมั$นได้ โดยผ่านการกลั$นกรองจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นแต่งตั !งต่อไป   
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โดยบริษัทกําหนดหน้าที$ความรับผิดชอบของกรรมการ คณะอนุกรรมการรวมถึงระบวุาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการการจดัการของบริษัทแล้ว   

โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ  8  ท่าน ดงันี ! 

 - กรรมการที$เป็นผู้บริหาร   4    ท่าน       

 - กรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหาร  4    ท่าน  

 

นอกจากนี !โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคล คนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที$

บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ (นายอภิชาติ จีระพันธุ์) ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ เพื$อเป็นการแบ่งแยกหน้าที$ในการกําหนด

นโยบายการกํากับดแูล และการบริหารงานประจํา ซึ$งกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและโครงสร้างของกรรมการบริษัทจะคิดเป็น

อตัราสว่นมากกว่า 1 ใน 4 ของกรรมการทั !งคณะ และเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน เพื$อจะทําให้เกิดการถ่วงดลุในการบริหารงาน

อย่างเหมาะสมและเกิดการสอบทานการบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพ และเป็นธรรม รายละเอยีดอื$นปรากฎตาม “ ข้อ 8 โครงสร้างการ

จดัการ”   

• คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการที$บริษัทอื$นของกรรมการ  เนื$องจาก
พิจารณาแล้วเห็นวา่         กรรมการบริษัททกุทา่นสามารถอทุศิเวลาเข้าประชมุได้อยา่งสมํ$าเสมอ  และให้คําแนะนําที$เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท      นอกจากนี !คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตั !งเลขานกุารบริษัทตามแนวทางปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ด ี  เพื$อทํา
หน้าที$ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ     ที$คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที$ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั !งประสานงานมีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ  

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั !งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื$อช่วยในการกํากับดแูลกิจการของ

บริษัทฯ โดยอํานาจและหน้าที$ของคณะกรรมการชดุย่อย รายละเอยีดอื$นปรากฎตาม “ ข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ”    

• คณะกรรมการบริหาร    รายละเอียดอื$นปรากฎตาม “ หวัข้อโครงสร้างการจดัการ”    

• คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั !งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ$งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ที$มีความรู้ด้านบญัชีและการเงินตามคณุสมบตัขิองตลาดหลกัทรัพย์ฯ กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ$าเสมอ ในปี 

2555 มีการประชุมทั !งสิ !น 6 ครั !ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอํานาจหน้าที$ตามที$ระบไุว้ในรายละเอียด

ขอบเขต และอํานาจหน้าที$ของคณะกรรมการตรวจสอบ  วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  
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3.  บทบาท หน้าที- และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทนุ และการจดัหาแหล่งเงินทนุ ตลอดจนการกํากับ

ดแูลควบคมุและติดตามการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามแผนธรุกิจ และบริษัทฯ มแีนวทางปฏิบติั        ที$ชดัเจน  นอกจากนั !นบริษัท ได้ให้

ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายในในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน โดยมแีผนกตรวจสอบภายใน เพื$อทําหน้าที$ตรวจสอบเพื$อให้

มั$นในว่าการปฏิบตัิงานหลกั และกิจกรรมทางการเงินที$สําคญัของบริษัทได้ดําเนินตามแนวทางที$กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที$เกี$ยวข้องกับบริษัท ด้านจริยธรรมธุรกิจ บริษัทมีนโยบายที$จะจัดทําแนวทาง

เกี$ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณเพื$อให้กรรมการและพนกังานทกุคนได้ทราบ  และเข้าใจมาตรฐานการปฏบิตัิตนต่อบริษัท  ผู้มี

สว่นได้เสยีทกุกลุม่สาธารณชน และสงัคม รายละเอยีดอื$นปรากฎตาม “ ข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ”    

  

 4.  การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมุกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครั !งหรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั !ง และมีการประชมุพิเศษเพิ$มตาม

ความจําเป็น โดยมกีารกําหนดวาระชัดเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา โดยมีหนงัสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุมทกุครั !ง 

เพื$อให้คณะกรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมลูก่อนการประชุม และในการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้

คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ  หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื$องที$พิจารณาจะไม่

ร่วมตดัสินใจ  ในเรื$องดงักลา่ว และมีการจัดทํารายงานการประชุม พร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และนําส่งตลาด

หลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที$กําหนด รายละเอยีดอื$นปรากฎตาม “ ข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ”    

 

5.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบายจดัให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั !ง 

โดยในปี 2556 เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน สําหรับประเมินผล

การปฏิบตังิานของคณะกรรมการโดยรวมทั !งคณะเพื$อนาํผลประเมนิมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการบริษัท 
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                                                             การควบคุมภายใน 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี$ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 
          คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายใน การบริหารความเสี$ยงทางธรุกิจของบริษัทและการกํากบัดแูลกิจการ โดย 

รวมอยู่ในระดบัที$น่าพอใจ  และสามารถสร้างความเชื$อมั$นอย่างมีเหตผุลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประจําปี 2556 ที$คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ถกูต้อง ครบถ้วน เชื$อถือได้ สมเหตสุมผล ถือปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทั$วไป มีการใช้นโยบายบญัชีที$เหมาะสมและถือปฏิบตัิ 

อย่างสมํ$าเสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ดงัที$ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทไว้แล้วในรายงานของผสูอบบญัชี 

 
           ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที$ 4/2557 เมื$อวันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ$งเป็น

กรรมการอิสระ ได้เข้าร่วมประชมุด้วย และได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยซกัถามข้อมลูจากคณะกรรมการบริหารแล้ว สรุป

ได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  ในด้านต่างๆ ซึ$งประกอบด้วย องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความ

เสี$ยง การควบคุมปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื$อสารข้อมูล ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯมีการควบคมุภายในพอสมควร โดยสามารถปฎิบตังิานได้สอดคล้องกบันโยบาย แผนงาน ระเบียบ

วิธีการปฎิบตัิงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อปฎิบตัิสาํหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลอดจน

ข้อกําหนดและกฎหมายที$เกี$ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว ทั !งนี !คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

  

นอกจากนี !ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3104 ซึ$งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2556 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบญัชี ว่า

บริษัทฯมีข้อบกพร่องเกี$ยวกบัระบบการควบคมุภายในที$มีสาระสาํคญั 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2556 

                                                                                                                               บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน)  

22 

 

พฒันาการที
สาํคญัในช่วงปี 2556  มีดงันี � 

มกราคม – กมุภาพนัธ์ 

2556 

บริษัทฯ ได้เข้าซื -อหุ้นสามญัของบริษัท แพลทตินั1ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั (“แพลทตินั1ม”) ตามมติที1

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั -งที1 11/2555 เมื1อวนัที1 17 ธันวาคม 2555 จํานวน 608,000 หุ้น  

มลูค่าที1ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คดิเป็นร้อยละ 76 ของจาํนวนหุ้นที1ชําระแล้วในราคาหุ้นละ 

238.48 บาท และตามมติที1ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั -งที1 2/2556 เมื1อวนัที1 22 กมุภาพนัธ์ 

2556 ได้มีมติอนมุติัการเข้าซื -อหุ้นสามญัของบริษัท แพลทตนิั1ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั อีกครั -ง

จํานวน 192,000 หุ้น มลูค่าที1ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 24 ของจาํนวนหุ้นที1

ชําระแล้ว ในราคาหุ้นละ 238.48 บาท จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายเดิมของ “แพลทตนิั1ม” จํานวน 5 ราย 

(“ผู้ขาย”) ซึ1งไม่มีความสมัพนัธ์หรือเกี1ยวโยงกบักรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุบริษัท 

พฤษภาคม 2556  ตามมติที1ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื1อวนัที1 3 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิ 

• เปลี1ยนชื1อบริษัทจากเดิม “บริษัท ลิฟวิ1งแลนด ์แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) เป็น “บริษัท วธน 

แคปปิตลั จํากดั (มหาชน)” เปลี1ยนตราประทบับริษัท แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท และแก้ไข

เพิ1มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

• เปลี1ยนชื1อยอ่หลกัทรัพย์จากเดิม “LL” เป็น “WAT” 

• จดทะเบยีนเปลี1ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 3,340,000,000 เป็น 

22,083,603,031 บาท เพื1อรองรับหุ้นสามญัเพิ1มทนุ จํานวน 18,743,603,031 หุ้น มลูค่าที1

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

มิถนุายน 2556 ระหว่างวนัที1 7-20 มิถนุายน 2556  กําหนดวนัจองซื -อและรับชาํระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ1มทนุ 

จํานวน 10,240,000,000 หุ้น (หนึ1งหมื1นสองร้อยสี1สบิล้านหุ้น)   

กรกฎาคม 2556 เมื1อวนัที1 16 กรกฎาคม 2556 บริษัทรายงานผลการขายหุ้นสามญัเพิ1มทนุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  จํานวน 10,240,000,000 หุ้น  (หนึ1งหมื1นสองร้อยสี1สบิล้านหุ้น)  มลูค่าที1ตราไว้หุ้น

ละ  1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดมิ (Right Offering)      ในอตัราจดัสรร 1 หุ้นเดมิต่อ 4 หุ้นใหม่ 

ราคาเสนอขายที1 0.09 บาท (เก้าสตางค์)              
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 บริษัทจดทะเบียนเพิ1มทนุเป็น 22,083,603,031 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ เมื1อ
วนัที1 16 กรกฎาคม 2556   
 
หุ้นสามญัเพิ1มทนุ เริ1มซื -อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื1อวนัที1 19 กรกฎาคม 2556 

สงิหาคม 2556 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ[ WAT-W2 เริ1มซื -อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
ธันวาคม 2556 
 

บริษัทเข้าลงทนุในบริษัท อควาแอด จํากดั (มหาชน) ตามมติที1ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั -งที1 
12/2556 เมื1อวนัที1 22 ธันวาคม 2556  ซึ1งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั1น จํากดั 
(มหาชน) จํานวน 105,151,997 หุ้น (หนึ1งร้อยห้าล้านหนึ1งแสนห้าหมื1นหนึ1งพนัเก้าร้อยเก้าสบิเจ็ด
หุ้น) มลูค่าที1ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ1ง) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 26.05 (ยี1สบิหกจดุศนูย์ห้า) ใน
ราคาหุ้นละ 2.658 บาท (สองจดุหกห้าแปด)  
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แนวโน้มสถานการณ์ตลาดที-อยู่อาศัยปี 2557 

 

ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2557 

จากการรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทย ของสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลงั รายงานว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตวัได้ร้อยละ 5.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที$ร้อยละ 4.6 – 5.6) โดย
มีแรงขบัเคลื$อนหลกัจากการใช้จ่ายภาคเอกชนที$มีแนวโน้มเร่งขึ !น การสง่ออกที$ฟื!นตวั และแรงกระตุ้นจากการลงทนุภาครัฐที$มีแนวโน้ม
เพิ$มขึ !น ตามการเบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนบริหารจดัการนํ !าที$คาดว่าจะเพิ$มขึ !น และการเบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนการลงทนุในโครงสร้าง
พื !นฐานของรัฐที$คาดว่าจะเริ$มเบิกจ่ายได้ตั !งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป   

 

ภาพรวมตลาดที-อยู่อาศัย และสถานการณ์ตลาดสินเชื-อที-อยู่อาศัยปี 2556 

ภาพรวมตลาดที$อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั !งอปุทานและอปุสงค์ ในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2556 มีการ

ขยายตวัได้ด ีอยา่งไรก็ตามในไตรมาสสดุท้ายของปี 2556 จากการที$อปุทานเข้ามาสู่ตลาดอย่างต่อเนื$อง โดยเฉพาะอาคารชดุที$ได้มี

การเปิดตวัเป็นจํานวนมาก ทําให้ในบางทําเลมีการแข่งขนัสูง อัตราการขายเริ$มชะลอตวัลง นอกจากนี !ยังมีปัจจัยที$ส่งผลกระทบต่อ

ตลาดโดยรวมหลายประการ เช่น ปัญหาการชุมนมุทางการเมือง การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาหนี !ภาคครัวเรือนที$

เพิ$มขึ !น ซึ$งได้สง่ผลต่อกําลงัซื !อที$อยู่อาศยัและการชําระหนี !ที$อยู่อาศยัของประชาชน  

อย่างไรก็ตามในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 ตลาดสินเชื$อที$อยู่อาศัย ยังเติบโตได้ดีในทิศทางเดียวกับการเติบโตของ

ตลาดที$อยู่อาศยั ทั !งนี !สินเชื$อที$อยู่อาศยัปล่อยใหม่ทั !งปี 2556 ปลอ่ยได้ทั !งสิ !นประมาณ 480,000 – 520,000 ล้านบาท หรือขยายตวั

เพิ$มขึ !น 3 – 12% โดยช่วงที$เหลอืของปี 2556 ทั !งผู้ประกอบการโครงการที$อยู่อาศยัและสถาบนัการเงินผู้ให้สนิเชื$อต่างก็คิดกลยทุธ์การ

แข่งขนัทางการตลาดออกแคมเปญต่างๆ เพื$อดงึดดูลกูค้าและเร่งยอดขายและโอนกนัอยา่งต่อเนื$อง 

 

แนวโน้มสถานการณ์ตลาดที-อยู่อาศัย และสถานการณ์ตลาดสนิเชื-อที-อยู่อาศัยปี 2557 

สถานการณ์ตลาดที$อยู่อาศยั คาดว่าผู้ประกอบการที$อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีการปรับแผนการลงทนุลดลง

จากเดิมไม่มากนกั เพื$อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ตลาดมากขึ !น โดยในสว่นของตลาดคอนโดมิเนียมคาดว่าการเปิดโครงการใหม่จะ

ชะลอตวัลง เนื$องจากในปี 2556 ผู้ประกอบการทั !งรายเลก็และรายใหญ่ต่างมีการเปิดโครงการออกสูต่ลาดจํานวนมาก ในขณะที$ ที$ดิน

ที$จะนํามาพัฒนามีราคาสงูมาก จนไม่สามารถที$จะพัฒนาห้องชุดออกมาในราคาที$ตลาดรับได้ สําหรับตลาดที$อยู่อาศัยในจังหวัด

ภูมิภาค คาดว่าจะยงัคงขยายตัวต่อเนื$อง โดยเฉพาะจังหวัดที$อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสงู ตามนโยบายรัฐบาล และ

จงัหวดัที$อยูบ่ริเวณพรมแดนตดิต่อกบัประเทศเพื$อนบ้าน 
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สําหรับแนวโน้มตลาดสินเชื$อที$อยู่อาศัยในปี 2557 คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื$องแต่อาจขยายตวัได้ไม่สูงมากนัก ตามการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทย ซึ$งธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะขยายตวัได้ประมาณ 4.8% จากปี 2556 ที$มอีตัราการขยายตวั 

3.7% โดยในปี 2557 สถาบนัการเงินต่างๆ จะยงัคิดค้นกลยทุธิPแข่งกันการให้บริการสินเชื$อที$อยู่อาศยัที$หลากหลายและดึงดดูใจมาก

ขึ !น ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที$อยู่อาศยัและสถาบนัการเงินที$ให้สินเชื$อในการออกแคมเปญพิเศษจะมีมากขึ !น นอกจากนี !

สถานการณ์การจ้างงานที$ยงัอยู่ในเกณฑ์ดี   และภาวะทางการเงินที$ผ่อนคลาย ทั !งจากแนวโน้มอตัราดอกเบี !ยและเงินเฟ้อที$ยงัทรงตวั

ระดบัตํ$าในช่วงครึ$งแรกของปี 2557 จะช่วยสนบัสนนุการขยายตวัของสินเชื$อที$อยู่อาศยัได้   

อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัเสี$ยงที$ต้องระวงั ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางด้านการเมือง การขยายตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

รวมถงึการก่อหนี !ภาคครัวเรือนในช่วงที$ผ่านมา ทําให้รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคเริ$มดงึตวั อาจกระทบต่อกําลงัซื !อที$อยู่อาศยัและ

การขอสนิเชื$อ อีกทั !งความสามารถชําระหนี !ของครัวเรือนที$ยงัคงเปราะบาง โดยเฉพาะหากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไม่ขยายตวั

ตามที$คาด ก็อาจทําให้สถาบนัการเงินเข้มงวดในการปลอ่ยสนิเชื$อมากขึ !น ซึ$งก็จะทําให้ตลาดสนิเชื$อที$อยู่อาศยัในปี 2557 ไม่สามารถ

ขยายตวัได้เร็วอย่างที$คาดไว้ โดยแนวโน้มการเปลี$ยนแปลงของราคาที$อยู่อาศยัอาจมีมีปัจจยัหลายด้านดงันี ! 

• ราคาที$ดินที$ปรับตวัสงูขึ !นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เส้นทางถนน ทางดว่น และสะพานข้าม

แม่นํ !าใหม่ โดยถงึแม้ว่าจะเป็นทาํเลชานเมือง อาจจะพฒันาได้เพยีงโครงการอาคารชดุ และบ้านเดี$ยวระดบับน  

• ราคาประเมินที$ดินมีผลประกาศใช้ในวนัที$ 1 กรกฎาคม 2556 ซึ$งราคาประเมินที$ดิน โดยรวมจะเพิ$มขึ !น 17-20% ซึ$ง

จะสง่ผลกระทบต่อคา่ธรรมเนียมการทาํธุรกรรม 

• ต้นทนุคา่ก่อสร้าง ซึ$งรวมทั !งคา่แรงขั !นตํ$าทั$วประเทศเป็นวนัละ 300 บาท ซึ$งจะมีผลกระทบต่อต้นทนุค่าก่อสร้าง ที$

ปรับตวัสงูขึ !น จากความต้องการที$เพิ$มขึ !น  

 

สาํหรับแนวโน้มตลาดที$อยู่อาศยัต่างจงัหวดั  

หากมองในแง่จํานวนประชากรแล้ว กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงถือว่าเป็นตลาดที$อยู่อาศัยที$ใหญ่ที$สดุ เนื$องจากมี

ประชากรกว่า 12 ล้านคน หรือ 18% ของประชากรทั !งหมด และมีสดัส่วนของ GDP ถึง 42% แต่หากมองในแง่การเติบโตของรายได้

แล้วในต่างจงัหวดัมีอตัราการเติบโตของรายได้ประชากรตอ่หวั GDP Per Capita สงูกว่าประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย

เฉลี$ยแล้ว พบว่าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมมีอตัราการเตบิโตอยู่ที$ 3% ขณะที$ภาคกลางรวมทั !งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

ภาคเหนือ อตัราการเตบิโตอยูท่ี$ 9% สว่นภาคตะวนัออกซึ$งมีรายได้ต่อหวัใกล้เคียงกบักรุงเทพฯ และปริมณฑล  และภาคตะวนัตกนั !น 

มีอตัราการเติบโต อยู่ที$ 7% ดงันั !น เมื$อมีการขยายตวัของแหลง่งานและรายได้อย่างต่อเนื$อง ย่อมกระตุ้นให้เกิดความต้องการที$อยู่

อาศยัมากขึ !น  
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นอกจากนี !ยงัมีปัจจยัที$กระตุ้นความต้องการที$อยู่อาศยัที$แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะความต้องการแตกตา่งกนัไปด้วย เช่น  

• ตลาดเมืองท่องเที$ยว มีการพฒันาที$อยู่อาศยักึ$งที$พกัตากอากาศ และที$อยูอ่าศยัสาํหรับเข้ามาทํางานหรือประกอบ

ธุรกิจ 

• ตลาดเมืองอตุสาหกรรมที$มีความต้องการที$อยู่อาศยัสาํหรับบคุคลากร ในภาคอตุสาหกรรม 

• ตลาดเมืองที$มีขนาดใหญ่มีประชากรจํานวนมาก และมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจสงูเป็นตลาดที$อยูอ่าศยัสาํหรับ

คนในท้องถิ$น  

 

การดาํเนนิการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ และสว่นตอ่ขยาย  

ปัจจบุนัมีระยะทางของเส้นทางรถไฟฟ้ารวมทั !ง 78 กิโลเมตร โดยตามแผนการดําเนินการในปี 2560 จะมีระยะทางเพิ$มขึ !น

เป็น 161 กิโลเมตร แม้ว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง พี$งจะเริ$มดําเนินการแต่ก็ได้สง่ผลเกิดความเคลื$อนไหวทั !งในด้านอปุสงค์

และอปุทานในตลาดที$อยู่อาศยัอย่างมีนยัสาํคญั อย่างที$ได้กล่าวไปบางส่วนในเรื$องการเปลี$ยนแปลงของราคาที$ดิน ซึ$งไม่ได้เพียงจะ

สง่ผลกระทบเพยีงทําให้มีต้นทนุการพฒันาที$สงูขึ !นแต่ยงัส่งผลต่อเนื$องไปถึงรูปแบบและประเภทที$อยู่อาศยัที$จะสามารถพฒันาได้อีก

ด้วย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�มา :     1. รายงานสถานการณ์ตลาดที�อยู่อาศยั และสินเชื�อที�อยู่อาศยัไทยปี 2556 และแนวโนม้ปี 2557,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
           2. รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 , สํานกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั 
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โทรศพัท์   0-2711-6969 

โทรสาร   0-2711-6579 

    Website             http://www.wattanacapital.co.th 

ประเภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที$อยู่อาศยั ได้แก่ บ้านเดี$ยว  

ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ อาคารชดุ และรีสอร์ท 

ทนุจดทะเบยีน 22,083,603,031 บาท 

ทนุชําระแล้ว 12,799,076,400 บาท 

มลูค่าที$ตราไว้  1 บาท ตอ่หุ้น 

 

1.2 นิตบุิคคลที-บริษัทถอืหุ้นตั /งแต่ร้อยละ 10 ขึ /นไป 

ชื-อและที-อยู่  ประเภทธุรกิจ ทุน 

จดทะเบยีน 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าที-ตราไว้ 

ต่อหุ้น (บาท) 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

การถือหุ้น  

บริษัท ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง จํากดั                                 

555/27 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ 1 ถนนสขุมุวิท 63 

แขวงคลองตนัเหนือ   เขตวฒันา                  

กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2711-6969  โทรสาร 0-2711-6579 

ประกอบธุรกิจ

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

160 100.00 160 99.99% 
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ชื-อและที-อยู่  ประเภทธุรกิจ ทุน 

จดทะเบยีน 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าที-ตราไว้ 

ต่อหุ้น (บาท) 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

การถือหุ้น  

บริษัท นนัทภพ จํากดั                                                      

555/27 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ 1                                   

ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2711-6969  โทรสาร 0-2711-6579 

ประกอบธุรกิจ

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

72.10  100.00 72.10 99.99% 

บริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั                                

555/27 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ 1  ถนนสขุมุวิท 63 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา                      

กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2711-6969  โทรสาร 0-2711-6579 

ประกอบธุรกิจ

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

50.00 100 50.00 99.99% 

บริษัท ท็อป ไลฟ์เวนเจอร์ จํากดั *                           

555/27 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ 1 ถนนสขุมุวิท 63 

แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา                   

กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2711-6969  โทรสาร 0-2711-6579 

ประกอบธุรกิจ

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

0.40 100 0.40 49.99% 

บริษัท แพลตนิั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั                             

272  ซ.วดัจนัทร์นอก  พระราม3  แขวงบางคอแหลม       

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120    

โทรศพัท์ 0-2689-0303 โทรสาร 0-2689-0500 

ประกอบธุรกิจเช่า

รถยนต์ 

120 

 

100 120 99.99% 

บริษัท อควา แอด จํากัด                                               

121/69 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั !น 21 ถ.

รัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทรศพัท์ 0-2694-8888 โทรสาร 0-2694-8880 

ประกอบธุรกิจเช่า

ป้ายโฆษณา 

404.43 1.00 404.43 26% 

หมายเหต ุ: * ถือหุ้นโดย บริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั  



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

29 

 

 

 

1.3 บุคคลอ้างองิอื-นๆ  

 1.3.1 นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั    

เลขที$ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์  0-2229-2800  โทรสาร 0-2654-5427 

Call Center 0-2229-2888 Website: www.tsd.co.th 

 

 1.3.2 ผู้สอบบัญชี 

บริษัท  สอบบญัชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร์เนชั$นแนล  จํากดั 

นางวไิลรัตน์ โรจน์ นครินทร์ ผู้สอบรับใบอนญุาตเลขที$ 3104, นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  
ผู้สอบรับใบอนญุาตเลขที$ 5599 และนายวิสทุธิP เพชรพาณิชกลุ ผู้สอบรับใบอนญุาตเลขที$ 7309  
เลขที$ 316/32 ซอยสขุมุวทิ 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์  0-2259-5300 

โทรสาร  0-2259-8956, 0-2259-8959, 0-2260-1553  

Website:   http://www.diaaudit.com 

 

 1.3.3 ที-ปรึกษา   

  ที$ปรึกษากฎหมาย 

   บริษัท เอส.เอ็ม.เอ.อาร์.ที จํากดั  

  22/255 หมูท่ี$ 13 ซอย 7 สตรีวทิยา ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

  โทร/โทรสาร        089-124-0428, 089-900-7099   
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 2556 2555 2554 2553 
รายได้จากการขาย 186.92 105.65 423.72 1,605.41 
ต้นทนุขาย 153.56 102.63 355.29 1,285.00 
รายได้อื$น 19.50 23.62 47.25 21.56 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 11.90 10.90 34.72 42.37 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 74.87 86.23 79.08 93.78 
คา่ใช้จ่ายอื$น (67.64) 46.00 1.75 38.93 
ดอกเบี !ยจ่าย (22.50) 19.96 48.12 67.37 
กําไรขั !นต้น 33.37 2.75 68.45 320.20 
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัดอกเบี !ยจ่ายและภาษีเงินได้ (101.54) (116.77) 0.15 166.68 
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัภาษีเงินได้ (123.79) (136.73) (47.97) 99.31 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนรายการพิเศษ - - - - 
กําไร (ขาดทนุ) จากการปรับโครงสร้างหนี ! - - - - 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (126.65) (136.73) (47.97) 99.31 
ฐานะการเงนิรวม     
สินทรัพย์รวม     
สนิทรัพย์หมนุเวียน 974.15 530.03 379.50 447.25 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 758.93 221.09 362.50 569.94 
หนี /สินรวม     
หนิ !สนิหมนุเวียน 282.62 255.52 387.18 637.75 
หนี !สนิไม่หมนุเวียน 167.10 122.11 174.60 151.25 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,283.35 373.49 180.22 228.19 
งบการเงนิรวม     
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
อตัรากําไรขั !นต้น (ร้อยละ) 17.85 2.59 16.3 19.2 
อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) (54.18) (109.99) 0.04 10.37 
อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) (67.76) (128.79) (11.31) 6.18 
อตัราผลการตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (9.87) (36.61) (26.62) 43.52 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) (7.31) (18.20) (6.47) 9.76 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) (1,234.51) (5,695.40) (559.45) 1,117.75 
อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์รวม (เท่า) (0.073) (0.18) (0.06) 0.10 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 3.45 2.07 0.98 0.70 
อตัราสว่นหนี !สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.35 1.01 3.12 3.46 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ประเภทแนวราบ( บ้านเดี$ยว, ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเน้นเจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางถึงบน โดยถ้าเป็นราคาบ้านเดี$ยวจะอยู่ในระดบัราคา  3 - 6 ล้านบาท 

แต่ถ้าเป็นทาวน์เฮ้าส์หรือบ้านแฝดระดบัราคาจะอยู่ที$ 1.5 - 3 ล้านบาท กลุม่ลกูค้าเป้าหมายจะเป็นลกูค้าที$ต้องการคณุภาพชีวิตและ

สิ$งแวดล้อมที$ดี รวมทั !งสิ$งอํานวยความสะดวกที$ครบครัน    เพื$อสนองความต้องการกลุม่ลกูค้าดังกล่าวให้สามารถเป็นเจ้าของบ้าน

เดี$ยวและคุ้มคา่กบัเงินที$จ่ายให้ได้มากที$สดุ (Value For Money) โดยเฉพาะเมื$อเปรียบเทยีบกบัรูปแบบ ขนาดและฟังก์ชั$นของบ้านที$อยู่

ในทาํเลที$ใกล้เคียงกนัของผู้ประกอบการรายอื$น 

ประเภทแนวสงู( อาคารชดุ) 

กลุม่ลกูค้าอาคารชดุปัจจบุนัของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุม่คือ  
1. กลุม่ที$ต้องการพกัอาศยัอยู่ในเขตกลางใจเมือง และต้องการความเป็นอยู่แบบทนัสมยัซึ$งเน้นความสะดวกสบายในการ

เดินทางและการพกัอาศยั ดงันั !นการเลือกทําเลที$ตั !งจึงเป็นสิ$งสําคญัที$สดุโดยจะมีกลุ่มลกูค้าที$อยู่ในช่วงระดบักลางถึง
บน ซึ$งได้แก่ กลุม่ผู้บริหารระดบักลางถึงสงูขององค์กรภาครัฐและเอกชน กลุม่นกัธุรกิจชาวต่างชาติที$ทํางานในประเทศ 
กลุม่ผู้ประกอบอาชีพอสิระ เช่น สถาปนกิ วิศวกร แพทย์ ตลอดจนเจ้าของกิจการ และนกัลงทนุ  

2. กลุม่คนทาํงานที$โยกย้ายถิ$นฐานไปทํางานที$เมืองใหญ่ในต่างจงัหวดั โดยต้องการที$อยู่เป็นของตนเอง ทนัสมยั 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิภายหลงัการเปลี-ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทอื-น  

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

                                                        

 

 

 

 

     บริษทั วธน แคปิตลั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ทอ็ปไลน์ 

ลฟิวิ�ง จาํกดั  

บรษิทั นนัทภพ 

จาํกดั  

บรษิทั แทนเจอรนี 

พรอ็พเพอตี� จาํกดั  

บรษิทั ทอ็ปไลฟ์ 

เวนเจอร ์จาํกดั  

บรษิทั แพลทตนิั �ม   

ออโต ้เซอรว์สิ จาํกดั  

บรษิทั อควาแอด

จาํกดั (มหาชน)  

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 26% 

49.99% 
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บริษัทฯ มีบริษัทย่อย ประกอบดวัย ดงันี ! 

1. บริษัท ท็อปไลน์ ลฟิวิ$ง จํากดั  
2. บริษัท นนัทภพ จํากดั 
3. บริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั 
4. บริษัท ท็อป ไลฟ์เวนเจอร์ จํากดั 
5. บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั  
6. บริษัท อควาแอด จํากดั (มหาชน)  
 

• บริษัท ทอ็ปไลน์ ลฟิวิ-ง  จาํกดั ได้ก่อตั !งขึ !นในปี 2545 เพื$อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยเป็น
ผู้พฒันาโครงการประเภทบ้านเดี$ยว และทาวน์เฮาส์ ในระดบัราคาปานกลาง ได้แก่ โครงการ บ้านมณีคราม จงัหวดัภเูก็ต, โครงการ
บ้านเดี$ยว ภายใต้ชื$อลฟิวิ$ง นารารามคําแหง และ ลิฟวิ$ง นารารังสติ, โครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้ชื$อ บ้านพนูสนิ-สวุรรณภมิู บริษัทฯได้
เข้าซื !อหุ้นสามญัของบริษัท ท็อปไลน์ ลฟิวิ$ง จํากดั จาํนวน 1,600,000 หุ้น       มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผู้ขายในสดัส่วน 
99.99% ของทนุจดทะเบยีนชําระแล้วทั !งหมด โดยมีมลูค่ารวม 160,000,000 บาท 
 

• บริษัท นันทภพ จาํกดั ได้ก่อตั !งขึ !นในปี 2537 เพื$อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยปัจจบุนัเป็นผู้บริหาร
โครงการ เรือนเจ้าพระยา ซึ$งเป็นโครงการพฒันาและจําหน่ายที$ดินเปลา่ริมแม่นํ !าเจ้าพระยา มีมลูค่าขายโครงการประมาณ 214 ล้าน
บาท บริษัทฯได้เข้าซื !อหุ้นสามญัของบริษัท นนัทภพ จํากดั จํานวน 721,000 หุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผู้ขายในสดัส่วน 
99.99% ของทนุจดทะเบยีนชําระแล้วทั !งหมด โดยมีมลูค่ารวม 72,100,000 บาท 

• บริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี / จาํกัด ได้ก่อตั !งขึ !นในปี 2548 เพื$อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯได้เข้าซื !อหุ้นสามญัของบริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั จํานวน 500,000 หุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผู้ขาย
ในสดัสว่น 99.99% ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วทั !งหมด โดยมีมลูค่ารวม 50,000,000 บาท 

• บริษัท ทอ็ป ไลฟ์เวนเจอร์ จาํกดั ก่อตั !งเมื$อมิถนุายน 2548 เพื$อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัมี
ทนุจดทะเบยีนจํานวน 0.40 ล้านบาท 4,000 หุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.99 ของทนุจด
ทะเบียน 

• บริษัท แพลทตนัิ-ม   ออโต้ เซอร์วิส จาํกดั ก่อตั !งเมื$อปี 2550 เพื$อประกอบธุรกิจให้บริการรถเช่าแบบครบวงจร
ทั !งแบบระยะสั !น และระยะยาว และให้บริการในการวางแผนในการจดัสรรยานพาหนะให้เหมาะสมกบัองค์กรทั !งขนาดเลก็ ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีนจํานวน 120 ล้านบาท 120,000,000 หุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

•      บริษัท อควาแอด จาํกัด (มหาชน)  จดทะเบียนจดัตั !งเมื$อ ธันวาคม 2543  (เดิมชื$อบริษัท เจ.อาร์.ดีล  
จํากดั) เพื$อประกอบธุรกิจบริการให้เช่าพื !นที$ติดตั !งป้ายโฆษณา จดัหาพื !นที$  รับจ้างผลติ และติดตั !งงานโฆษณาประเภทต่างๆ โดยเน้น

สื$อป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Advertising) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในต่างจงัหวดั ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน

จํานวน 404,430,759 บาท มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียน 
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2.  โครงสร้างรายได้ 

ประเภทรายได้ 2554 2555 2556 เปลี-ยนแปลง   ระหว่างปี 

2555      และ 2556 

 จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % 

รายได้จากการขายและบริการ - - - -   - - 

บ้านเดี$ยวและที$ดิน 371.73 78.82 78.52 73.96 37.08 19.83 (41.45) (39.04) 

ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ 0.90 0.19 15.33 11.44 3.10 1.66 (12.23) (11.52) 

อาคารชดุ 51.09 10.83 11.80 11.11 29.89 15.99 18.09 17.04 

รีสอร์ท 0.63 0.13 0.51 0.48 0.00 0.00 (0.51) (0.48) 

ค่าบริการรถยนต์และค่าเช่า

ตามสญัญาดาํเนินงาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 116.86 62.52 116.86 110.08 

รายได้อื$นๆ 47.26 10.02 23.62 0.22 19.50 0.10 (4.11) (3.88) 

รายได้รวม 471.61 100.00 129.78 100 206.43 100 76.65 72.20 

 
หมายเหตุ    : รายได้อื$นๆ ของปี 2556 ประกอบด้วย  รายได้ดอกเบี !ยรับและดอกผลเช่าซื !อ จํานวน 6.32 ล้านบาท    กําไรจากการ 

        ประนอมหนี ! จํานวน 0.66 ล้านบาท   กําไร (ขาดทนุ) จากการขายทรัพย์สนิจํานวน 0.20 ล้านบาท   รายได้คา่ปรับ   
        จากการผิดสญัญาเช่า จํานวน  4.00 ล้านบาท  รายได้คา่เช่าและบริการอาคารชดุให้เช่าจํานวน 3.65 ล้านบาท 
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 โครงการในปัจจบัุน  

 ปัจจบุนั ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 โครงการที$อยูร่ะหว่างการพฒันาทั !งแนวราบและแนวสงู 7 โครงการ จาํนวน 299  ยนูติ มลูคา่

โครงการรวม 935.84 ล้านบาท ดงันี ! 

โครงการ ประเภท
โครงการ 

บริษัทที-ดาํเนิน
โครงการ 

ที-ตั /งโครงการ จาํนวน 

ยูนิต 

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท) 

เริ-มดาํเนิน
โครงการ 

1. ลิฟวิ$ง นารารังสิต เฟส 2 บ้านเดี$ยว ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง อําเภอธญับรีุ  

จงัหวดัปทมุธานี 

63 199.77 จบแล้ว 

2. ลิฟวิ$ง นารารังสิต เฟส 3.1 บ้านเดี$ยว ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง อําเภอธญับรีุ   

จงัหวดัปทมุธานี 

20 72.73 กนัยายน 2552 

3. ลิฟวิ$ง นารารังสิต  เฟส 3.2 บ้านเดี$ยว ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง อําเภอธญับรีุ   

จงัหวดัปทมุธานี 

63 229.09 กนัยายน 2552 

4. เดอะ โคลเวอร์ ภเูก็ต** อาคารชดุ/ 

ทาวน์โฮม/   

โฮมออฟฟิต 

ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง อําเภอเมือง       

จงัหวดัภเูก็ต 

85 234.82 พฤศจิกายน 

2550 

5. พนูสิน ไพรเวซี$ พลสั อาคาร-

พาณิชย์ 

วธน แคปปิตลั ถนนราษฎร์พฒันา 

กรุงเทพฯ 

9 29.69 มีนาคม 2555 

6.  โคลเวอร์ ลาดพร้าว 83 อาคารชดุ วธน แคปปิตลั ซ.ลาดพร้าว 83   

เขตวงัทองหลาง   

กรุงเทพฯ 

51 105.74 2556 

7.  โคลเวอร์ ลาดพร้าว 83 โฮมออฟฟิต ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง ซ.ลาดพร้าว 83   

เขตวงัทองหลาง   

กรุงเทพฯ 

8 64.00 2556 

รวม 299 935.84  
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3.  กลยุทธ์ที-ใช้ในการแข่งขัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกลยทุธ์ต่างๆ เพื$อสง่เสริมการจําหน่ายดงันี ! 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์: บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้ความสาํคญัอย่างมากกบัความพงึพอใจและความคุ้มค่าที$ผู้บริโภค (Value For 

Money ) ที$จะได้รับ ดงันั !นเราจงึพยายามที$จะคดัสรรคณุภาพที$ดีที$สดุให้กบัลกูค้าในทกุๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นวสัด ุสิ$งอํานวยความสะดวก 

พื !นที$ใช้สอย ความปลอดภยั และ สาธารณปูโภคภายในโครงการ  และ เพื$อให้ตรงกบัความต้องการของผู้อยู่อาศยัและสภาพแวดล้อม

ของตลาดในทําเลนั !นๆ นอกจากนั !น บริษัทฯ และบริษัทย่อย         มีนโยบายให้ทีมงานคอยศึกษาและพัฒนาแบบบ้านให้มีรูปแบบ

และฟังค์ชั$นที$เหมาะสม (Product Innovation) เพื$อตอบรับกบัความต้องการของตลาดที$มีการเปลี$ยนแปลงอย่างตอ่เนื$อง 

กลยุทธ์ดา้นราคา: บริษัทฯ จะกําหนดราคาขายก่อนการเริ$มโครงการ โดยกําหนดจากข้อมลูที$บริษัทฯ ได้สํารวจของกลุ่มลกูค้า

เป้าหมาย คู่แข่งขนัในบริเวณใกล้เคียง และต้นทนุการก่อสร้าง โดยปกติบริษัทฯจะกําหนดราคาตามกําลงัซื !อของลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

และใกล้เคียงกบัคู่แข่งขนั แต่ยงัคงรักษ่าระดบัคณุภาพของสนิค้าและอตัราการกําไรเป็นสาํคญั โดยเสนอควบคู่ไปกับรายการส่งเสริม

การขาย 

กลยทุธ์ดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์: บริษัทฯทําการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการเพื$อสนบัสนนุการขายผ่านสื$อต่างๆ อาทิเช่น 

ป้ายโฆษณา ป้ายรายทาง นิตยสาร แผ่นโฆษณา รวมทั !งการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้าเดิมหรือผู้ที$มาเยี$ยมชมโครงการที$มีอยู่ ซึ$ง

ก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประหยดัต้นทนุในการเข้าถึงกลุม่ลกูค้า โดยกลยทุธ์สื$อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ คอื บริษัทฯจะให้

ความสําคญักบัป้ายโฆษณาและป้ายรายทางเป็นพิเศษ เนื$องจากบริษัทฯเห็นว่าความต้องการที$จะซื !อที$อยู่อาศยัในบริเวณนั !นๆ มา

จากกลุม่ลกูค้าที$เป็นผู้ รู้จกัคุ้นเคยกบัพื !นที$ที$โครงการตั !งอยู ่ทั !งนี ! เพื$อดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาติดต่อเยี$ยมชมสถานที$ได้โดยตรง 

กลยุทธ์ทางด้านบริการหลงัการขาย บริษัทฯได้จัดตั !งทีมงานขึ !นเพื$อบริการกลุ่มลูกค้าให้ได้รับการดูแลและอํานวยความ

สะดวกสบายภายหลงัการขายอย่างเต็มที$ ตลอดจนการพฒันาระบบบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management 

(CRM)) อย่างต่อเนื$อง โดยจะคอยตดิต่อและแลกเปลี$ยนความคิดเห็นอยู่เป็นระยะ และจะทําหน้าที$บริหารชมุชนในลกัษณะนิติบคุคล

บ้านจดัสรร และนิติบคุคลอาคารชดุ เพื$อดแูลความเป็นอยู่ของสมาชิกให้มีความเป็นอยูท่ี$ดี 
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4.  การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

    4.1  การจัดซื /อที-ดนิและสนิค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายสะสมที$ดินเปลา่ลว่งหน้าเป็นเวลานาน โดยก่อนที$บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดําเนินการ

ครอบครองที$ดิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาสภาวะการณ์ของตลาด การแข่งขนั ความ

ต้องการของลกูค้า และความเหมาะสมทางการลงทนุ หากมีความเป็นไปได้ในความสําเร็จของโครงการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ

ดําเนินการเจรจาซื !อที$ดินดงักล่าว โดยผ่านทั !งเจ้าของที$ดินโดยตรง หรือนายหน้าค้าที$ดิน  ในราคาที$สมเหตสุมผลกับราคาตลาดและ

ราคาประเมิน 

นอกจากที$ดินซึ$งถือว่าเป็นวตัถดุบิของสนิค้าแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัพิจารณาการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ที$

คงค้างหรืออยูใ่นระหว่างการพิจารณา ที$สามารถเข้าไปครอบครองและก่อให้เกิดผลตอบแทนในการลงทนุได้อีกทางหนึ$ง 

การพฒันาทุกโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะได้รับการศึกษาความเป็นไปได้ ทั !งในด้านทําเลที$ตั !ง ข้อจํากัดทาง

กฎหมาย ความเหมาะสมในด้านการลงทนุ ซึ$งต้องสอดคล้องกับภาวะการตลาดของผู้บริโภค โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของ

กลุม่เป้าหมาย เพื$อให้ได้มาซึ$งสนิค้าที$เหมาะสมต่อกลุม่เป้าหมาย โดยการพฒันาสนิค้า นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพฒันาเอง

แล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัได้ใช้บริการการออกแบบจากบริษัทฯ ผู้ออกแบบ ที$ได้รับการยอมรับ ทั !งนี !ขึ !นอยู่กับประเภทสินค้า และ

กลุม่เป้าหมาย 
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บริษัทจดัตั !งหนว่ยงานจดัซื !อจดัจ้าง เพื$อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งเป็นระบบ และโปร่งใสตรวจสอบ ดงันี ! 

4.2  วัสดุก่อสร้าง 

วสัดกุ่อสร้างในการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น เหล็กเส้น ปนูซีเมนต์ กระเบื !องปพูื !น กระเบื !องหลงัคา ไม้พื !น และอื$นๆ โดย

บริษัทฯ มีนโยบายที$จะใช้วัสดทุี$มีคณุภาพที$ดี คงทน แข็งแรง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ช่วยในการประหยดัพลงังาน และรักษา

สิ$งแวดล้อมเพื$อให้ได้ผลติภณัฑ์ที$มีคณุภาพต่อชมุชนตอ่ไป 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัหาวสัดกุ่อสร้างโดย 3 วิธี 

ติดต่อโดยตรงกบับริษัทผู้ผลติ โดยผ่านฝ่ายจดัซื !อของบริษัท 

ติดต่อบริษัทผู้ผลติโดยผ่านตวัแทนจําหนา่ย 

มอบหมายให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ติดต่อ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสั$งซื !อวสัดกุ่อสร้างเท่าที$ทางฝ่ายก่อสร้างทํารายการให้ ไม่มีการเก็บเป็นสินค้าคงเหลือ เนื$องจาก

ทางบริษัทไม่มีพื !นที$เก็บสนิค้าได้เป็นจํานวนมากๆ  
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4.3  ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที$ยังคงติดต่อใช้งานกับผู้ รับเหมารายเดิมที$มีคุณภาพที$ดี รวมทั !งได้ดําเนินการจัดหา

ผู้ รับเหมารายใหม่ ที$มีคณุสมบตัิตรงตามที$บริษัทฯกําหนด และเลือกเน้นเฉพาะผู้ รับเหมาที$มีผลงานที$ผ่านมาให้อยู่ในขอบข่ายที$ทาง

บริษัทฯได้กําหนดไว้ และผ่านการพิจารณาจากอนกุรรมการจดัซื !อจดัจ้าง 

4.4  ผลกระทบต่อสิ-งแวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฎิบัติตามข้อกําหนดที$เกี$ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ$งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่นทําการศึกษา

ผลกระทบสิ$งแวดล้อมต่อสาํนกังานสิ$งแวดล้อม ตดิตั !งแผงกนัฝุ่ นละออง ไม่ทาํงานและสง่เสยีงดงัในเวลากลางคนื เป็นต้น เพื$อให้ดํารง

ไว้ซึ$งสภาพแวดล้อมของโครงการและชมุชนโดยรอบ ให้มีสภาพทางกายภาพที$สวยงามอยู่เสมอ 

4.5  ปัญหาเกี-ยวกบัการดาํเนินโครงการ 

 เนื$องจากในบางครั !งบริษัทฯและบริษัทย่อยประสบปัญหาเกี$ยวกบัการไม่สามารถสง่มอบโครงการได้ตามระยะเวลาที$กําหนด 

ทั !งนี !มาจากสาเหต ุดงันี ! 

1. เกิดจากปัจจยัสภาพแวดล้อมที$ไมส่ามารถควบคมุได้ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ ไม่อํานวย ทาํให้การก่อสร้างล่าช้า 

2. วสัดกุ่อสร้างบางประเภทขาดแคลน ซึ$งผู้ รับเหมาจดัหาวสัดอุื$นที$มีคณุสมบติัเหมอืนกนัทดแทน 

3. ลกูค้าแจ้งให้ตอ่เติมเพิ$มเตมิจากแบบบ้านมาตรฐาน 

 

      4.6 บริการหลังการขาย  

ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ ได้ดําเนินการจดัตั !งนติิบคุคลให้แก่ลกูบ้าน ตามพระราชบญัญัตกิารจดัสรรที$ดิน พ.ศ.2543 ในสว่นของ

ผู้ซื !อที$ดินจดัสรรเมื$อได้รับหนงัสอืแจ้งจากผู้จดัสรรที$ดินให้จดัตั !งนิตบิคุคลหมู่บ้านจดัสรร เพื$อรับโอนทรัพย์สนิตามที$ระบไุว้ในบญัชี

ทรัพย์สนิฯ ไปจดัการดแูลและบํารุงรักษา โดยดําเนินการดงันี ! 

1. จัดให้มีการประชมุผู้ซื !อที$ดนิจดัสรร เพื$อพจิารณามีมติจดัตั !งนิตบิคุคลหมู่บ้านจดัสรรและแต่งตั !งตวัแทนยื$นคําขอ 

จดทะเบียนนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรพร้อมด้วยข้อบงัคบันิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร มติดงักลา่วต้องมีผู้ซื !อที$ดินจดัสรรจํานวนไม่น้อยกว่า

กึ$งหนึ$งของจํานวนแปลงย่อยที$จัดจําหน่ายตามแผนผังและโครงการที$ได้รับอนญุาตลงคะแนนเสยีงให้ จัดตั !ง และในการลงคะแนน

เสียง ผู้ ซื !อที$ดินจัดสรรแต่ละแปลงมีเสียงเท่ากับหนึ$งคะแนนเสียงและหากได้แบ่งแยกที$ดินแปลงย่อยตามแผนผงัโครงการที$ได้รับ

อนุญาตออกไปอีก ให้ถือว่าผู้ ถือกรรมสิทธิPแปลงคงเหลือและแปลงที$ได้แบ่งแยกออกไปมีเสียงรวมกันเท่ากับหนึ$งคะแนนเสียง 

เช่นเดียวกบัเจ้าของรวม 
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2. จัดทําข้อบงัคบัที$มีรายการตามที$กําหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการจดัตั !ง การบริหาร การควบ และการยกเลกิ 

นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร พ.ศ.2545 ข้อ 3 ซึ$งผู้ซื !อที$ดินจัดสรรมีมติให้ความเห็นชอบในที$ประชุม ซึ$งข้อบงัคบัอย่างน้อยต้องมีรายการ

ดงันี ! 

• ชื$อนติิบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 

• วตัถปุระสงค์ 

• ที$ตั !งสาํนกังาน 

• ข้อกําหนดเกี$ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั !ง วาระการดํารงตําแหน่ง การเริ$มดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง 
และการประชมุของคณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรซึ$งต้องประชมุอยา่งน้อยปีละสองครั !ง 

• ข้อกําหนดเกี$ยวกบัการดําเนินงาน การบญัชี และการเงิน 

• ข้อกําหนดเกี$ยวกบัสทิธิและหน้าที$ของสมาชิก 

• ข้อกําหนดเกี$ยวกบัการประชมุใหญ่ 

• ข้อกําหนดเกี$ยวกบัการเปลี$ยนแปลงข้อบงัคบั 

• ข้อกําหนดเกี$ยวกบัการยกเลกินิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 
3. จดัทํารายงานการประชมุ 

4. ตวัแทนผู้ ได้รับแต่งตั !ง ยื$นคําขอจดทะเบียนจัดตั !งนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรต่อเจ้าพนกังานที$ดิน จังหวดัหรือเจ้าพนกังาน

ที$ดนิจงัหวดัสาขาแห่งท้องที$ซึ$งที$ดนินั !นตั !งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน ดงันี ! 

•  รายงานการประชมุของผู้ซื !อที$ดนิจดัสรร จํานวนไม่น้อยกวา่กึ$งหนึ$งของจํานวนแปลงย่อยตามแผนผงัโครงการ ที$มมีติให้
จดัตั !งนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร เห็นชอบข้อบงัคบั และแตง่ตั !งตวัแทนในการยื$นคําขอจดทะเบียน 

• สาํเนาข้อบงัคบั (ตามข้อ 2) 

• หลกัฐานการรับแจ้งให้ผู้ซื !อที$ดินจัดสรรจัดตั !งนิติบคุคลหมู่บ้านจัดสรรและ ระยะเวลาที$ ผู้จัดสรรที$ดินกําหนดให้ผู้ ซื !อ
ที$ดนิจดัสรรดําเนินการ 

• บญัชีที$ดินอนัเป็นสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะที$ผู้จดัสรรที$ดินได้จดัให้ มีขึ !นเพื$อการจัดสรรที$ดนิ ตามแผนผงัและ
โครงการที$ได้รับอนญุาต พร้อมสาํเนาหนงัสอืแสดงสทิธิในที$ดินที$เกี$ยวข้อง 

5. เมื$อผู้ซื !อที$ดนิจดัสรรสามารถดาํเนนิการจดทะเบียนจัดตั !งนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรได้แล้วให้ดําเนินการดงันี ! 

• แจ้งให้ผู้จัดสรรที$ดินทราบพร้อมกําหนดวนัจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและส่งมอบ เงินค่าบํารุงรักษาสาธารณปูโภคที$ผู้
จดัสรรที$ดินต้องรับผิดชอบตามบญัชี ทรัพย์สนิ ซึ$งการดําเนินการดงักล่าวทั !งหมดต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที$ผู้
จดัสรรที$ดินกําหนดในหนงัสอืแจ้ง และผู้จดัสรรที$ดินจะพ้นจากหน้าที$การบํารุงรักษาสาธารณปูโภคที$ได้จดัให้มีขึ !น เพื$อ
การจัดสรรที$ดิน ตามแผนผังและโครงการที$ได้รับอนุญาต เมื$อได้จดทะเบียนโอนทรัพย์สนิ และส่งมอบจํานวนเงินค่า
บํารุงรักษาฯ ตามบญัชีทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่นติิบคุคลหมูบ้่านจดัสรรแล้ว 

• ให้ผู้ซื !อที$ดนิจดัสรรทกุราย (ผู้ที$เหน็ชอบและไม่เห็นชอบให้จดัตั !งนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร) เป็นสมาชิกนิติบคุคลหมู่บ้าน
จดัสรร กรณีที$ดินจดัสรรแปลงย่อยที$ยงัไม่มีผู้ใดซื !อ หรือได้โอนกลบัมาเป็นของผู้จดัสรรที$ดิน ให้ผู้จดัสรรที$ดินเป็นสมาชิก 
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นิตบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร 

• ให้แสดงหนงัสอืสาํคญัการจดทะเบียนจดัตั !งนติิบคุคลหมูบ้่านจัดสรรไว้ในที$ เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สํานกังานนิติบคุคล
หมูบ้่านจดัสรร 
 

4.7  เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ (Goal) 
• ปรับเปลี$ยนโครงสร้างองค์กรเพื$อเพิ$มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการให้ดขีึ !น โดยแบง่สายการบริหารให้ชดัเจน

ทั !งฝ่ายโครงการและสนบัสนนุธุรกิจ โดยมีตวัแทนผู้บริหารทั !งสองฝ่าย เข้าร่วมประชมุคณะอนกุรรมการบริหาร
จดัการ เพื$อรายงานความก้าวหน้าของงาน รับทราบถึงนโยบาย การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงประสทิธิภาพใน
การทาํงาน 

• บริษัทมีการกําหนดกลยทุธ์การดําเนินงานที$ชดัเจน เพื$อให้ทกุคนทั$วทั !งองค์กรสามารถเข้าใจร่วมกนั ดําเนินงาน
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัและร่วมกนัปฏิบติัให้ได้ตามเป้าหมายที$ตั !งไว้ 

• สง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทให้เป็นที$รู้จกักนัอย่างแพร่หลายหลาย ผ่านสื$อตา่งๆ ได้แก่ การปรับปรุง Web Site 
ของบริษัท และเพิ$มช่องการติดตอ่สื$อสารกบัลกูค้าผ่าน Social ต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น 

• คณะกรรมการให้ความสาํคญั ในฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพื$อวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อยูอ่ย่างต่อเนื$อง โดย
ใช้ฐานข้อมลูที$มีอยู่ในมือ ได้แก่ ลกูค้าเดิมของบริษัท เพื$อพฒันาบ้านให้ทนัสมยั และตอบสนองความต้องการอยา่ง
แท้จริง รวมถึงวางแผนการบริหารหลงัการขาย และการจดัตั !งนติบิคุคลที$มีประสทิธิภาพ อกีด้วย 

 

 
4.8  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจําหนา่ยสนิค้าโดยใช้วิธีการขายตรงผ่านสาํนกังานขายประจําโครงการของแต่ละโครงการ ซึ$ง

จะมีการแสดงสนิค้าตวัอย่างให้ลกูค้าได้เห็นถึงคณุภาพของโครงการ อีกทั !งงานตกแต่งที$สามารถสร้างบรรยากาศที$ดีสาํหรับการขาย 

ประกอบกบัการสง่เสริมการขายของโครงการเปิดใหม่ผ่านงานแสดงบ้านและที$อยู่อาศยัต่างๆ นอกจากนั !น บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัมี

ช่องทางการขายที$เกิดขึ !นจากการแนะนําจากลกูค้าเก่าในโครงการ ซึ$ง  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยเรียกการขายลกัษณะนี !ว่า “Friend-get-

Friend” 

นอกจากนั !น หากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการความเชี$ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะว่าจ้างบริษัทที$

ปรึกษาในการทําหน้าที$นั !นโดยเฉพาะ  
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ปัจจัยความเสี-ยง 
 

1. ความเสี-ยงในการประกอบธุรกจิ 
 

ความเสี$ยงจากการมีสนิค้าคงเหลอื 
โดยทั$วไปบริษัทมีแผนงานกําหนดปริมาณหรือจํานวนหนว่ยสนิค้าในรูปแบบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละโครงการให้

สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย แต่ในปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจยงัไม่เอื !ออํานวยเท่าที$ควร อาจสง่ผลกระทบให้ยอดขายสินค้าไม่
เป็นไปตามประมาณการ ทําให้บริษัทอาจมีจํานวนหน่วยสินค้าที$สร้างเสร็จแล้ว แต่ยังคงเหลือสินค้ารอขายจํานวนหนึ$งเป็นระยะ
เวลานาน  ทั !งนี !บริษัทได้ดําเนินการลดความเสี$ยงจากการมีสนิค้าคงเหลอื โดยการบริหารสนิค้าให้มีประสทิธิภาพมากขึ !น โดยเน้นการ
พัฒนาโครงการเป็นรายเฟส ซึ$งสามารถปรับแผนงานการก่อสร้างได้สะดวกและรวดเร็ว ในกรณีที$พฤติกรรมของลูกค้ามีการ
เปลี$ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั บริษัทจะสามารถปรับรูปแบบสินค้าให้เหมาะสมกับความนิยมและวิถีการดําเนินชีวิตของลกูค้าที$
เปลี$ยนไปด้วย     
 
ความเสี$ยงด้านการแข่งขนั 
        จากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เดียวกันยังคงมีความรุนแรงมากขึ !น  กลุ่มรายใหญ่ใน
อตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยังคงเป็นผู้นําตลาด ซึ$งมีการนําเสนอสินค้าทกุประเภทอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื$อสนองกับ
ความต้องการของลกูค้าทกุระดบั และได้สร้างแบรนด์ความน่าเชื$อถือรองรับสินค้าอย่างชัดเจน   จากการแข่งขนัอย่างรุนแรงดงักลา่ว
ทําให้ตลาดการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นของผู้ซื !อที$จะมีโอกาสพิจารณาคดัเลือกบริโภคสินค้าอย่างรอบคอบให้คุ้มค่ากับจํานวน
เงินที$จ่ายไป  ดงันั !นการสร้างสินค้าที$ดีมีคุณภาพ จะต้องเน้นความทนัสมยั พื !นที$ใช้สอยที$เพียงพอ การเลือกใช้วัสดทุี$ดี  ทําเลที$ตั !ง
สะดวกสบาย กลยทุธ์ด้านราคาที$เหมาะสม  และกําหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทให้ชัดเจน  เพื$อจะเพิ$มศกัยภาพในการแข่งขนั
กบัคู่แข่ง   
 
ความเสี$ยงจากความลา่ช้าของโครงการ 
สาเหตคุวามเสี$ยงจากความล่าช้าของโครงการโดยทั$วไป อันเนื$องมาจากผู้ รับจ้างงานมีการก่อสร้างโครงการล่าช้าเกินกว่าเวลาที$
กําหนดตามสญัญา เช่น มีสาเหตจุากปัญหาขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้าง มภียัพบิตัิทางธรรมชาตทีิ$คาดไม่ถึงซึ$งมฝีน
ตกหนกัและนํ !าทว่มฉบัพลนัชั$วระยะเวลาหนึ$งในเขตพื !นที$ก่อสร้าง ทั !งนี !บริษัทได้มีการป้องกันความเสี$ยงดงักลา่วในกรณีเกิดการขาด
แคลนแรงงานโดยให้ผู้ รับจ้างงานกระจายงานก่อสร้างบางส่วนกับผู้ รับจ้างงานช่วง กรณีเกิดการขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างโดยเตรียม
แผนการทําสญัญาซื !อขายวัสดกุ่อสร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึงกรณีเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติบริษัท จะคํานวณปรับเผื$อระยะเวลาการ
ก่อสร้างที$เหมาะสมด้วย 
 

2. ความเสี-ยงด้านการเงนิ 
ความเสี$ยงในการจดัหาแหลง่เงินเพื$อลงทนุในโครงการใหม่ 

จากการที$บริษัทมีการขายสนิค้าลา่ช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ทําให้บริษัทขาดสภาพคล่องชั$วคราวและเกิดการค้างชําระหนี !
กบัเจ้าหนี !และสถาบนัการเงินตา่ง ๆ เป็นระยะๆ ถึงแม้จะมีการแก้ไขปัญหาให้เป็นปกติได้ในระดบัหนึ$งแล้วก็ตาม    แต่ก็ยงัมีผลกระทบ 
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ต่อการขอสินเชื$อใหม่ของบริษัทสําหรับขึ !นโครงการใหม่กับสถาบนัการเงิน ประกอบกับความเข็มงวดมากขึ !น  ในการพิจารณาให้
สนิเชื$อกบักลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์   เป็นผลให้การอนมุตัิวงเงินสนิเชื$อที$สถาบนัการเงินเสนอให้ไม่ 
 
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที$บริษัทต้องการจะดําเนินการ  โดยเฉพาะการขึ !นโครงการใหม่ที$มีขนาดใหญ่ที$ใช้เงินลงทนุจํานวนมากยงัเป็น
ข้อจํากดัของบริษัทในการขยายการลงทนุของโครงการ  ดงันั !นบริษัทจึงได้ปรับแผนการลงทนุในเบื !องต้นโดยจะทําโครงการขนาดเล็ก 
เพื$อที$รองรับสภาพตลาดปัจจุบนัในการใช้วงเงินสนิเชื$อไม่สงูมาก และพยายามหาแหล่งเงินทนุจากด้านอื$นๆ แทนการขอสินเชื$อ เช่น 
การเพิ$มทนุ เป็นต้น 
 
ความเสี$ยงด้านการบริหารต้นทนุ 

จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ ก่อนที$จะซื !อที$ดิน  จะมีการประมาณการส่วนของต้นทนุค่าก่อสร้าง ตาม
ราคามาตรฐาน ซึ$งภายหลงัมีการว่าจ้างกันจริง  ต้นทนุมกัจะสงูกว่าประมาณการ เนื$องจากการปรับเพิ$มค่าแรงงาน และการขยบัขึ !น
ราคาวสัดกุ่อสร้าง ซึ$งมกัเปลี$ยนแปลงตามราคานํ !ามนัที$มีแนวโน้มสงูขึ !น  รวมถึงการก่อสร้างใช้ระยะเวลานาน ซึ$งอาจทําให้กําไรของ
โครงการลดลงกว่าที$ได้ทําประมาณการไว้   แนวทางในการปรับตัวของบริษัท โดยเฉพาะด้านงานก่อสร้าง ซึ$งจะบริหารแผนการ
ก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมกับปรับวิธีการก่อสร้างที$ทนัสมยัเพื$อให้รวดเร็วขึ !น อีกทั !งจะจัดหาซื !อโครงการที$ดําเนินการค้าง
หรือเป็นอาคารก่อสร้างเดิมเพื$อมาปรับปรุงพฒันาแล้วจึงนําออกขาย  คาดว่าจะสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้างและต้นทนุได้ 
 
3. ความเสี-ยงที-มผีลกระทบต่อสิทธิ หรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น 

ความเสี$ยงจากการที$บริษัทมผีลขาดทนุสะสม สง่ผลกระทบกบัการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 
ในงวดบญัชีสิ !นสดุปี 2556 บริษัทมีผลการดาํเนนิงานขาดทนุสทุธิจํานวน (75.38) ล้านบาท ซึ$งเป็นการดําเนินงานขาดทนุสทุธิต่อเนื$อง
มาตั !งแต่ปี 2550 (สาํหรับปี 2553 บริษัทมีผลกําไรจากการโอนโครงการเดอะโคลเวอร์ทองหล่อ) และมีผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงาน
ขาดทนุสะสม ณ สิ !นปี 2556 เป็นจํานวน (958.34) ล้านบาท เนื$องจากบริษัทมีการขาดทนุจากการจําหนา่ยสินค้าที$ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อีกทั !งยงัประสบภาวะการแข่งขนัค่อนข้างสงู    ทาํให้ยอดขายของบริษัท และอตัราสว่นกําไรสทุธิลดลงอย่างตอ่เนื$อง การที$
บริษัทมีผลขาดทนุสะสมจํานวนมากดงักลา่วนั !น ทําให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย  และผู้ถือหุ้นมี
ความเสี$ยงที$จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที$กําหนดไว้ 
 

อย่างไรก็ดี ในขณะนี !บริษัทกําลงัปรับเปลี$ยนกลยทุธ์การตลาด และกําลงัเร่งดาํเนนิโครงการใหมภ่ายหลงัจากได้รับเงินเพิ$ม
ทนุ ซึ$งบริษัทคาดว่าการดําเนินการตามแผนดงักลา่ว จะมีผลทําให้บริษัทสามารถเริ$มมีกําไรสทุธิ ซึ$งจะทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงนิปัน
ผลให้กบัผู้ถือหุ้นต่อไปได้ 
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ผู้ถอืหุ้น 

รายชื"อผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัที" 23 มกราคม 2557 

ลาํดบั ชื�อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น  (%) 

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,763,572,455 13.779 

2 นายสริิวฒัน์  โตวชิรกลุ 358,000,000 2.797 

3 นางสาวชวลัลกัษณ์  เอี Iยวศวิิกลู 201,963,402 1.578 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากดั 178,470,102 1.394 

5 นายปั Iน  สารสาส 160,000,000 1.250 

6 นายไชยนัต์  จิตรพงึธรรม 142,600,000 1.114 

7 นายณรงค์  องิค์ธเนศ 140,000,000 1.094 

8 บริษัท ฟัลคอน 9 จํากดั 135,000,000 1.055 

9 นางสาวปวีณา  แจ่มจิราศยั 120,000,000 0.938 

10 นางสนุิสา  ชายสมิ 100,300,000 0.784 

 อื"นๆ 9,499,170,441 74.217 

 รวมผู้ถอืหุ้น 12,799,076,400 100.00% 

หมายเหต ุ 1. ผู้ ถือหุ้นอื"นๆ แต่ละรายถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 

    2. ที"มา : ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

  

ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ ถือหุ้นที"เป็นชาวตา่งชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที"ออกและชําระแล้ว   
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2. การจัดการ 

   2.1 ผังโครงสร้างองค์กร 

   

รายชื$อ ขอบเขตอํานาจหน้าที$ของกรรมการแต่ละคณะ และรายชื$อผู้บริหาร 

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ$งมีขอบเขต อํานาจ หน้าที$และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดงัต่อไปนี !  

2.2 คณะกรรมการบริษัท :  

1. นายอภิชาต ิ   จีระพนัธ์ุ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ 

2. นายวนัชัย       ศภุพยคัฆ์        กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 

3. นายณรงค์ชยั  จติมาลรัีตน์        กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 
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4. นางชวนพิศ     ฉายเหมือนวงศ์  กรรมการบริษัท   ลาออกเมื$อวนัที$ 6 ธันวาคม 2556 

5. นางอรวรรณ    เลก็รุ่งเรืองกิจ   กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร ลาออกเมื$อวนัที$ 5 กมุภาพนัธ์ 2556  

6. นายสริิวฒัน์    โตวชิรกลุ   กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, 

   กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

7. นายวฒุิชยั      จารุจินดา    กรรมการบริษัท     แต่งตั !งตามมติที$ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

      ครั !งที$ 2/2556 เมื$อวนัที$ 22 กมุภาพนัธ์ 2556 

      ลาออกเมื$อวนัที$ 1 พฤศจิกายน 2556  

8. นายระพีพฒัน์    สวนศิลป์พงศ์   กรรมการบริษัท   แต่งตั !งตามมติที$ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

              ครั !งที$ 11/2556 เมื$อวนัที$ 18 ธันวาคม 2556 

9. นายอนพุงศ์       คตุติกลุ  กรรมการบริษัท   แต่งตั !งตามมติที$ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

      2556 เมื$อวนัที$ 3 พฤษภาคม 2556 

 กรรมการบริหาร   แต่งตั !งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั !งที$  

      6/2556 เมื$อวนัที$ 14 พฤษภาคม 2556 

10. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ,   ลาออกเมื$อวนัที$ 17 ธันวาคม 2556 

 กรรมการอิสระ  

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

11. นายธัญพงศ์   ลิ !มวงศ์ยตุ ิ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ, 

 กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

12.  นายปัญญ์     เกษมทรัพย์  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 
13.  นายสาํคญั    ภวูณิชย์ เลขานกุารบริษัท 
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ในปี 2556 บริษัทจดัประชุมคณะกรรมการบริษัททั !งสิ !น 12 ครั !ง และในปีนี !คณะกรรมการแต่ละทา่นได้เข้าร่วมการประชมุ ดงันี ! 

ลาํ

ดับ

ที- 

รายชื-อ จาํนวนครั/ง รวม 

ปี 2556 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. นายอภิชาต ิจีระพนัธ์ / / / / / / / / / / / / 12/12 

2. นายวนัชยั ศภุพยคัฆ์ / / / / / / / / / / / / 12/12 

3. นายณรงค์ชยั จิตมาลรัีตน์ / / / / / / / / / / / / 12/12 

4. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ / / / / / - / / / / - - 9/12 

5. นางอรวรรณ  เลก็รุ่งเรืองกิจ / - - - - - - - - - - - 1/12 

6. นายสริิวฒัน์  โตวชิรกลุ - / / / / / / / / / / / 11/12 

7. นายวฒุิชยั  จารุจินดา - - / / / / / / / - - - 7/12 

8. นายระพีพฒัน์  สวนศิลป์พงศ์ - - - - - - - - - - - / 1/12 

9. นายอนพุงศ์  คตุติกลุ - - - / - / / / / - / - 6/12 

10. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู / / / / / / / / / / - - 10/12 

11. นายธัญพงศ์  ลิ !มวงศ์ยตุ ิ / / / - / / / / / / / / 11/12 

12. นายปัญญ์  เกษมทรัพย์ / / / / / / / / / / / / 12/12 

 

กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนาม   
นายสริิวฒัน์  โตวชิรกลุ หรือ นายณรงคช์ยั จิตมาลีรัตน์ หรือนายวนัชยั  ศภุพยคัฆ์ หรือนายอนพุงศ์  คตุตกิลุ ลงลายมือชื$อ

ร่วมกนั 2 คน และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบตัิหน้าที$ด้วยความรับผิดชอบและความระมดัระวัง และความซื$อสตัย์สจุริต รวมทั !งปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถปุระสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที$ประชุมผู้ ถือหุ้น กรรมการต้องกระทําเยี$ยง
วิญ�ชูนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั !นจะพงึกระทาํภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั  
o การตดัสินใจได้กระทําไปด้วยความเชื$อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นไปเพื$อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯเป็น

สาํคญั  
o การตดัสนิใจได้กระทําบนพื !นฐานข้อมลูที$เชื$อโดยสจุริตว่าเพียงพอ  
o การตดัสนิใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีสว่นได้เสยี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื$องที$ตดัสนิใจนั !น 
o กระทาํการที$มีจดุมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม  
o ไม่กระทาํการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

2.  พิจารณาอนุมตัินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ
บริษัทฯ 

3. พิจารณาอนุมตัิแต่งตั !งบุคคลที$มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที$กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการใช้ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือ
ระเบียบที$เกี$ยวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื$นนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั !งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั !งข้อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที$และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแต่งตั !งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงข้อประกาศข้อบงัคบั และ / หรือระเบยีบที$เกี$ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือยื$น
เสนอตอ่ที$ประชมุผู้ถือหุ้น เพื$อพิจารณาแตง่ตั !งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป 

6. พิจารณาแต่งตั !งกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศข้อบงัคบั และ / หรือระเบยีบของตลาดหลกัทรัพย์ 

7. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี$ยนแปลงชื$อกรรมการซึ$งมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
8. แต่งตั !งบุคคลอื$นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื$อให้

บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาที$กรรมการเหน็สมควร ซึ$งกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอน เปลี$ยนแปลงหรือ
แก้ไขอาํนาจนั !นๆได้ 

9. พิจารณาอนุมตัิการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ$งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที$
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทั !งนี ! ในการพิจารณาอนมุตัดิงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ / หรือระเบยีบที$เกี$ยวข้องของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

10. พิจารณาอนมุตัิการทํารายการที$เกี$ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากที$ประชุมผู้ ถือหุ้น ทั !งนี ! ใน
การพจิารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ / หรือระเบยีบที$เกี$ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ 
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11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื$อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที$จะทําเช่นนั !น และ

รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที$ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครั !งตอ่ไป ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือก
กรรมการคนหนึ$งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที$คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือกกรรมการคนหนึ$งหรือหลายคน
เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที$ตามข้อบังคบัในกิจการซึ$งประธานกรรมการมอบหมาย 
ทั !งนี ! คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชมุกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั !ง หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั !ง  
 

2.3 กรรมการอิสระ : 

1.  นายอภิชาติ  จีระพนัธุ์ ประธานกรรมการอิสระ   

2.  นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ   (ลาออกมีผลตั !งแต ่17 ธันวาคม  2556) 

4.  นายปัญญ์  เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ 

5.  นายธัญพงศ์ ลิ !มวงศ์ยตุ ิ กรรมการอิสระ 
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ข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั !งกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

เพื$อการพิจารณาและหลกัเกณฑ์ดงักล่าวได้รับอนุมตัิจากที$ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั !งที$ 2/2553 เมื$อ18 มีนาคม 2553 

โดยกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกําหนดขั !นตํ$าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ$งมีคุณสมบัติ

ดงัตอ่ไปนี ! 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออกเสียงทั !งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติ
บคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง ทั !งนี !ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที$เกี$ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั !นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที$มีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที$ปรึกษาที$รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนติิบคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที$ได้รับการแต่งตั !ง   

3. ไม่เป็นบคุคลที$มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที$เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี$น้อง และบตุร  รวมทั !งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที$จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง 
ในลกัษณะที$อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั !งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ$งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที$มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนติิบคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที$ได้รับ
การแตง่ตั !ง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ$ง รวมถึงการทาํรายการทางการค้าที$กระทําเป็นปกติเพื$อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี$ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ !าประกนั การใช้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี !สิน รวมถึงพฤติการณ์อื$นทํานองเดียวกัน ซึ$งเป็น

ผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี !ที$ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ$ง ตั !งแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที$มีตวัตนสทุธิของผู้ขอ

อนญุาตหรือตั !งแต่ 20 ล้านบาทขึ !นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ$ากว่า ทั !งนี !การคํานวณภาระหนี !ดังกล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที$เกี$ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที$เกี$ยวโยงกนั โดยอนโุลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี !

ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี !ที$เกิดขึ !นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที$มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ$งไมใ่ช้กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกั 
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6. งานสอบบญัชี ซึ$งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที$อาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที$ได้รับการแต่งตั !ง   
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ$งรวมถึงการให้บริการเป็นที$ปรึกษากฎหมายหรือที$ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้

ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ$งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง ทั !งนี ! ในกรณีที$ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนติิบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ
ซึ$งไม่ใช้กรรมการอิสระ  ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั !นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที$ได้รับการแต่งตั !ง  

8. ไม่เป็นกรรมการที$ได้รับการแต่งตั !งขึ !นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ$งเป็นผู้ที$
เกี$ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9. ไม่มีลกัษณะอื$นใดที$ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี$ยวกบัการดาํเนนิงานของบริษัทฯ 
10. กรรมการอิสระที$มีคุณสมบัติตาม 1 – 8 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง โดยมี
การตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ :  

1.  นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ      (ลาออกมีผลตั !งแต ่17 ธันวาคม  2556) 

2.  นายปัญญ์  เกษมทรัพย์  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายธัญพงศ์ ลิ !มวงศ์ยตุ ิ  กรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพยีงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที$

เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั !งโยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื$นใดที$รับผิดชอบเกี$ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั !งบคุคลซึ$งมีความเป็นอิสระเพื$อทําหน้าที$เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ

บคุคลดงักล่าว รวมทั !งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ     1 ครั !ง 



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

51 

 

 

(5) พิจารณารายการที$เกี$ยวโยงกนัหรือรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์  ทั !งนี !เพื$อให้มั$นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ$งรายงานดงักลา่วต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ! 

(ก) ความเหน็เกี$ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที$เชื$อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เกี$ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเหน็เกี$ยวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของ 

     ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเหน็เกี$ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เกี$ยวกบัรายการที$อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมที$คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าที$ตามกฎบตัร  

     (Charter) 

(ซ) รายการอื$นที$เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั$วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที$และความรับผดิชอบที$ 

     ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) ปฏิบติัการอื$นใดตามที$คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการ

ปฏิบตัิหน้าที$ตามวรรคหนึ$ง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท

ฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกรณีที$มีการเปลี$ยนแปลงหน้าที$ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติเปลี$ยนแปลงหน้าที$และจดัทํารายชื$อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที$มีการ

เปลี$ยนแปลงตามแบบที$ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และนําส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วันที$มีการเปลี$ยนแปลง

ดงักลา่วโดยวิธีการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการรายงานโดยผ่านสื$ออิเลก็ทรอนิกส์ 
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(8) ในการปฏิบตัิหน้าที$ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดงัต่อไปนี ! ซึ$งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนนิงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ เพื$อดาํเนนิการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที$คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที$เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริต หรือมีสิ$งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องที$สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือ     

     กฎหมายที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ$ง กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ$งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ$งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ในปี 2556 บริษัทจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั !งสิ !น 6 ครั !ง   กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านได้เข้าร่วมการประชมุ ดงันี ! 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ      * ลาออกเมื$อวนัที$ 17 ธันวาคม 2556  ทั !งนี !ได้มีมตคิณะกรรมการบริษัท ครั !งที$ 4/2557 เมื$อวนัที$ 28 กมุภาพนัธ์ 2556 

เสนออนมุตัใิห้ น.ส.สปุรีญา วฒัโนดร เข้าดาํรงตาํแหนง่แทน นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู  ในที$ประชมุสามญัประจําปี 2557 
 

2.5 คณะกรรมการบริหาร 

1.  นายสริิวฒัน์  โตวชิรกลุ  ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร, กรรมการบริหาร 

2.  นายวนัชยั  ศภุพยคัฆ์  กรรมการบริหาร 

3.  นายณรงค์ชยั  จิตมาลรัีตน์ กรรมการบริหาร 

4.  นายอนพุงศ์  คตุติกลุ  กรรมการบริหาร 

ลาํดบั ชื$อ-นามสกลุ ปี  2556 

1 นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู* 5/6 

2 นายปัญญ์  เกษมทรัพย์ 6/6 

3 นายธัญพงศ์ ลิ !มวงศ์ยตุ ิ  6/6 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที-ของคณะกรรมการบริหาร 

1.  ปฏิบติัหน้าที$ด้วยความรับผิดชอบและความระมดัระวงั และความซื$อสตัย์สจุริต รวมทั !งปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที$ประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารต้องกระทําเยี$ยงวิญ�ูชนผู้ประกอบ

ธุรกิจเช่นนั !นจะพงึกระทาํภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั  

 

o การตดัสนิใจได้กระทําไปด้วยความเชื$อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นไปเพื$อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็น
สาํคญั  

o การตดัสนิใจได้กระทําบนพื !นฐานข้อมลูที$เชื$อโดยสจุริตว่าเพียงพอ  
o การตดัสนิใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีสว่นได้เสยี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื$องที$ตดัสนิใจนั !น 
o กระทาํการที$มีจดุมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม  
o ไม่กระทาํการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

2.  จดัทําและนาํเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ 

ประจําปีของบริษัทฯ เพื$อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

3.  กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบริหารต่างๆของบริษัทฯ เพื$อขออนมุตัติ่อคณะกรรมการ    บริษัทฯ 

4.  ควบคมุดแูลการดาํเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ  เป้าหมาย  แผนการดําเนินงานกล 

ยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที$ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ   ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเอื !อต่อสภาพธุรกิจ 

5.  มีอาํนาจพจิารณาอนมุตัิดงันี ! 

5.1  การใช้จ่ายเพื$อการลงทนุและ/หรือการดําเนินงานต่างๆ เพื$อการทําธุรกรรม ตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินไม่

เกิน 50 ล้านบาทตอ่โครงการ หรือเทียบเท่า 

5.2  การกู้ ยืมหรือขอรับสนิเชื$อใดๆ จากสถาบันการเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื$อการดําเนินธุรกรรม ตามปกติของ

บริษัทฯ โดยมีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทหรือเทียบเทา่ 

6. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการที$มีประสทิธิภาพ โดยครอบคลมุทั !งเรื$องการคดัเลอืก  การฝึกอบรม  การ
ว่าจ้าง  และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ ที$เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสงู โดยมอบหมายให้กรรมการ
ผู้จดัการของบริษัทฯ    จะเป็นผู้ มีอาํนาจแทนบริษัทฯ ที$จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน  

7. กํากบัดแูล และอนมุตัิเรื$องที$เกี$ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั !งหรือมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ$ง
หรือหลายคน  กระทําการอยา่งหนึ$งอย่างใดแทน  คณะกรรมการบริหารตามที$เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลกิ เปลี$ยนแปลง หรือแก้ไขอาํนาจนั !นๆได้ 

8. ปฏิบตัิหน้าที$อื$นใดตามที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2556 บริษัทจัดประชุมคณะผู้บริหารทั !งสิ !น    
32 ครั !ง 
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2.6  คณะกรรมการสรรหา 

  1. คณุชยัวฒัน์   อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน  (ลาออก 17 ธันวาคม  2556) 
 2. คณุสิริวฒัน ์ โตวชิรกลุ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 3. คณุธัญพงศ์  ลิ 1มวงศ์ยตุ ิ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 
2.7  เลขานุการบริษทั  

เพื4อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที4 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 กําหนดให้คณะกรรมการ

ต้องจดัให้มเีลขานกุารบริษัท เพื4อทาํหน้าที4เกี4ยวกบัดแูลการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ      การประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื4อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ  ปฎิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบที4เกี4ยวข้อง รวมทั 1งสนบัสนนุให้การกํากับ

ดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกํากบัดแูลกิจการที4ดี และกําหนดบทบาท หน้าที4ไว้ดงันี 1 

1. องค์ประกอบและคณุสมบตัิเลขานกุารบริษัท 

 1.1 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและกฎระเบียบตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั   

 1.2  มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที4ดี และข้อพงึปฎิบตัิที4ดีในเรื4องการกํากบัดแูลกิจการ 

 1.3 มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และความสามารถในการสื4อสารที4ดี 

 

2. หน้าที4และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท  

 2.1  ให้คําแนะนาํเบื 1องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ เกี4ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ 

บริษัทและติดตามให้มีการปฎิบตัิตามอย่างถกูต้องและสมํ4าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี4ยนแปลงที4มีนยัสาํคญัแก่

กรรมการบริษัท 

2.2  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารที4เกี4ยวข้องและติดตามการปฎิบัติตามมติ

และนโยบาย  

2.3 จดัประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทและข้อพงึปฎิบตัิต่าง ๆ  

2.4 บันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความเห็น

ต่างๆ ที4เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบริษัท หรือสรุปประเดน็ปัญหาที4เกี4ยวกบัองค์กรของกรรมการที4มิใช่ผู้บริหารเพื4อ

นําเสนอแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ทั 1งตดิตามให้มีการปฎิบตัิตามมติที4ประชมุผู้ ถือหุ้น และที4ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

2.5 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที4รับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับ เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ  

2.6 ติดต่อสื4อสารกับผู้ ถือหุ้น และดูแลผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ

บริษัทฯ  
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2.7 จัดเก็บรักษาเอกสารสําคญั เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชุม รายงานประชุมกรรมการบริษัทและ

รายงานประจําปีของบริษัทฯ รวมถงึหนงัสอืนดัประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.8 ดแูลให้หนว่ยงานเลขานกุารบริษัทเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Record) อาทิ หนงัสือจดทะเบียน

นิตบิคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั  ทะเบียนผู้ ถือหุ้น และใบอนญุาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ  

 2.9 ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนกังานจํานวน 64 คน ซึ$งสามารถจําแนกตามฝ่ายได้ดงันี ! 

ระดบั/ฝ่าย จํานวน (คน) 

ผู้บริหาร 4 
สาํนกักรรมการบริหาร 3 
สายงานพฒันาธุรกิจ และการตลาด 13 
สายงานบริหารโครงการ 11 
สายงานควบคมุ และพฒันาโครงการ 1 
สายงานบริหารสาํนกังาน 3 
สาํนกัตรวจสอบ 2 
สาํนกักฎหมาย 3 
สาํนกับญัชี 4 
สาํนกับริหารการเงิน 7 
สาํนกัจดัซื !อ-ธุรการ 11 
สาํนกับริหารสินทรัพย์ 2 

รวม 64 
 

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานและผู้บริหารจํานวน  29,534,155.03 ล้านบาท  ซึ$งประกอบด้วย  เงินเดือน         

ค่าคอมมิชชั$น และคา่ใช้จ่ายอื$นๆ ที$เกี$ยวกบัพนกังาน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากรายชื$อผู้ทรงคุณวุฒิที$ได้รับการยอมรับ

โดยทั$วไปในวงการธุรกิจ และวิชาการที$มีคณุสมบตัิที$เหมาะสม ซึ$งได้รับการเสนอชื$อโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เพื$อทาํการแต่งตั !ง หรือเสนอให้ที$ประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณาแต่งตั !งต่อไป 
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วิธีการเลือกตั /งกรรมการผ่านที-ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การเลือกตั !งกรรมการโดยที$ประชุมผู้ ถือหุ้นนั !น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ! 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ$งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ$งหุ้นตอ่หนึ$งเสยีง 
(2) ในกรณีที$บคุคลผู้ได้รับการเสนอชื$อเป็นกรรมการมีจํานวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที$จะพงึมีในการเลอืกตั !ง 
      ครั !งนั !น ให้ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั !งกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อนั !น โดยกรรมการที$ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงเลอืกตั !ง      
      จะได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที$ผู้ ถือหุ้นนั !นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใด 
      มากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(3) ในกรณีที$บคุคลผู้ได้รับการเสนอชื$อเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการที$จะพงึมีได้ในการเลอืกตั !ง 
      ครั !งนั !น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบคุคล ทั !งนี !ในการออกเสยีงลงคะแนน บคุคลแต่ละคนที$ผู้ ถือหุ้นออก 
      เสยีงเลอืกตั !งจะได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที$ผู้ ถือหุ้นนั !นมีอยูต่าม (1) โดยผู้ถือหุ้นดงักลา่วจะ    
      แบง่คะแนนเสยีงให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึ$งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบคุคลซึ$งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุ 
      ตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั !งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที$จะพงึเลอืกตั !งในครั !งนั !น ในกรณีที$ 
      บคุคลซึ$งได้รับการเลอืกตั !งในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการ ที$จะพงึมีหรือ จะพงึ 
      เลอืกตั !งในครั !งนั !น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี !ขาด 

       2.    ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั !งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 (หนึ$งในสาม) เป็นอตัรา ถ้าจํานวน 
กรรมการที$จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที$สดุกบัสว่นที$ 1 ใน 3 (หนึ$งในสาม) 

กรรมการที$จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที$สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั !น ให้จบัฉลากกันว่าผู้ใดจะออก สว่นปี
หลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที$อยู่ในตําแหน่งนานที$สดุนั !นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที$ออกตามวาระนั !นอาจถูกเลือกเข้ามา
ดํารงตาํแหนง่ใหม่ก็ได้ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับอตุสาหกรรมและ

เหมาะสมกบัหน้าที$และความรับผิดชอบที$ได้รับมอบหมาย รวมทั !งอยู่ในระดบัที$สงูเพียงพอที$จะดงึดดูและรักษากรรมการที$มีคณุสมบตัิ

ที$ ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที$ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายตามที$

คณะกรรมการบริษัทกําหนด  ซึ$งเชื$อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน รายละเอียด

ดงันี !  

o ค่าเบี /ยประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556  เมื$อวันที$  3 พฤษภาคม 2556    ผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ภายในวงเงิน 1,243,000 บาท ( เท่ากับค่าตอบแทน
กรรมการปี 2555) รายละเอยีดดงันี ! 
 

- คณะกรรมการบริษัท 

ประธาน   15,000 ต่อครั !งที$ประชมุ 

กรรมการบริษัท    8,000 ต่อครั !งที$ประชมุ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน   12,000 ต่อครั !งที$ประชมุ 

กรรมการ   10,000 ต่อครั !งที$ประชมุ 

คณะกรรมการบริหาร  

- ไม่มี -  
 

บริษัทฯ จ่ายคา่เบี !ยประชมุกรรมการปี 2556 จํานวนรวม 1,114,000 บาท เพิ$มขึ !นจํานวน  472,000บาท  เมื$อ

เปรียบเทยีบกบัปี 2555   

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบคุคล ดงันี ! 

ชื-อ-สกลุ ตาํแหน่ง เบี /ยประชุม 
ประจาํปี 2556 (บาท) 

นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ์ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ 180,000 
นายสริิวฒัน์  โตวชิรกลุ กรรมการบริษัท,   กรรมการบริหาร 88,000 
นายวนัชยั  ศภุพยคัฆ์ กรรมการบริษัท,   กรรมการบริหาร 96,000 
นายณรงค์ชยั จิตมาลรัีตน์ กรรมการบริษัท,   กรรมการบริหาร 96,000 
นายระพีพฒัน์  สวนศิลป์พงศ์ กรรมการบริษัท   8,000 
นายอนพุงศ์  คตุติกลุ กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร 64,000 
นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 158,000 
นายธัญพงศ์ ลิ !มวงศ์ยตุ ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 148,000 
นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ 140,000 
คณุอรวรรณ  เลก็รุ่งเรืองกิจ กรรมการบริษัท,  กรรมการบริหาร 8,000 
คณุชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการบริษัท 72,000 
คณุวฒุชิยั  จารุจินดา กรรมการบริษัท 56,000 
   

ค่าตอบแทนรวม  1,114,000 
 

 
ค่าตอบแทนอื$นๆ   

- ไม่มี - 

o ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร  
- ค่าตอบแทนรวมในรูปเงินเดือน และรายได้อื$นๆ เท่ากบั 11,467,122.68 บาท  
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5. การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

รายละเอียดปรากฎในหวัข้อ “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” หมวดที$ 2 การปฏิบตัติ่อผู้ถืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

6.  การควบคุมภายใน 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี$ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

          
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายใน การบริหารความเสี$ยงทางธุรกิจของบริษัทและการกํากบัดแูลกิจการโดย 

รวมอยู่ในระดบัที$น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื$อมั$นอย่างมีเหตผุลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 

2556 ที$คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ สอบบัญชีได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกต้อง 

ครบถ้วน เชื$อถือได้ สมเหตสุมผล ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั$วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที$เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง

สมํ$าเสมอ เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอ ดงัที$ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไว้แล้วในรายงานของผสูอบบญัชี 

            ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั !งที$ 4/2557 เมื$อวันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ$งเป็น

กรรมการอิสระ ได้เข้าร่วมประชมุด้วย และได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยซกัถามข้อมลูจากคณะกรรมการบริหารแล้ว สรุป

ได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  ในด้านต่างๆ ซึ$งประกอบด้วย องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความ

เสี$ยง การควบคุมปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื$อสารข้อมูล ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯมีการควบคมุภายในพอสมควร โดยสามารถปฎิบตังิานได้สอดคล้องกบันโยบาย แผนงาน ระเบียบ

วิธีการปฎิบตัิงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อปฎิบตัิสาํหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลอดจน

ข้อกําหนดและกฎหมายที$เกี$ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว ทั !งนี !คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี !ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3104 ซึ$งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2556 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบญัชี ว่า

บริษัทฯมีข้อบกพร่องเกี$ยวกบัระบบการควบคมุภายในที$มีสาระสาํคญั 
 

7. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที$จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 40 ของกําไร

สทุธิ ภายหลงัจากการหกัทนุสาํรองต่างๆ ทั !งหมดแล้ว  อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี$ยนแปลงได้ ทั !งนี !ขึ !นอยู่

กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื$นๆ ในอนาคต ตามที$คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 
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สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั !น  บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกําไรสทุธิของบริษัทย่อย  

ทั !งนี ! การเงินปันผลให้นําปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกันดงันี ! ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพ

คลอ่งของบริษัทยอ่ย การขยายธุรกิจและปัจจัยที$เกี$ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย 
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รายการระหว่างกนั 

            บริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฎิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั$ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทั !งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 

เรื$องการเปิดเผยข้อมลูเกี$ยวกับบคุคล หรือกิจกรรมที$เกี$ยวข้องกัน ซึ$งกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย 

              ในกรณีที$เป็นรายการที$เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯและเป็นรายการที$เกิดขึ !นต่อเนื$องในอนาคต บริษัทฯจะกําหนดกรอบของ

รายการดงักลา่วให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 89/2 ลษัณะการค้าโดยทั$วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื$อนไขที$เหมาะสม

และยตุิธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ เพื$อให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการทํารายการดงักลา่วตามกรอบที$กําหนดต่อไป 

              อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี$ยวกับความ

เหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที$คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที$เกิดขึ !น บริษัท

ฯจะจดัให้มีบคุคลที$มีความรู้ ความชํานาญพเิศษ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี$ยวกบัรายการระหวา่งกนั เพื$อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบคุคลที$มีความชํานาญพิเศษ จะถกูนําไปใช้ประกอบการ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทฯหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื$อให้มีความมั$นใจว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย 

หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทํารายการที$บริษัทฯได้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ

หุ้น 
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รายการที-เกี-ยวโยงหรือรายการที-อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ปี 2556 

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที-ม ี
ผลประโยชน์ร่วม/ 

ความสมัพนัธ์ 
รายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั 
(พนับาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกัน 

31 ธ.ค. 
55 

เพิ-มขึ /น 
(ลดลง) 

31 ธ.ค. 
56 

1. เงินกู้ ยืม 
 
 
 
2. การคํ !าประกนั 
   วงเงินกู้ยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นายวนัชยั ศภุพยคัฆ์  
  เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 
- นายวนัชยั ศภุพยคัฆ์ 
  เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
- นายมานพ เขียวชะอุ่ม  
  เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
  บริษัทยอ่ย 

- เป็นเจ้าหนี !เงินกู้ยืม 
  ของบริษัทย่อย 
 
 
- เป็นผู้ คํ !าประกนัเงิน 
  กู้ยมืของบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
- เป็นผู้ คํ !าประกนัเงิน 
  กู้ยมืของบริษัทย่อย 

214.50 
 
 
 

  503.54 
 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 

503.54 
ล้านบาท 

(214.50) 
 
 
 

(196.24) 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 

(196.24) 
ล้านบาท 

0.00 
 
 
 

307.30 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 

307.30 
ล้านบาท 

นายวนัชยั ศภุพยคัฆ์ ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยไม่มีดอกเบี !ย 
เพื$อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน และเสริมสภาพคล่อง ในระหว่างปี 
2556 บริษัทฯ ได้ชําระคนืเงินกู้ ยืมทั !งหมดแล้ว 
 
นายวนัชยั ศภุพยคัฆ์ เป็นผู้คํ !าประกนัเงินกู้ยืมของบริษัทฯ บจ.ท็
อป ไลน์ลฟิวิ$ง และ บจ.นนัทภพ ซึ$งเป็นบริษัทย่อยวงเงินคํ !า
ประกนั 307.30 ล้านบาท กบัสถาบนัการเงิน 3 แหง่ เงื$อนไขการ
คํ !าประกนัดงักลา่วไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกนั 
ทั !งนี ! คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่
รายการที$เกิดขึ !นมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัทฯ  
 
นายมานพ เขียวชะอุ่ม เป็นผู้คํ !าประกนัเงินกู้ยมืของบริษัทฯ 
บจ.ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง และ บจ.นนัทภพ วงเงินคํ !าประกนั 307.30 
ล้านบาท กบัสถานบนัการเงิน 3 แหง่ เงื$อนไขการคํ !าประกนั
ดงักลา่วไม่มีการคิดคา่ตอบแทนระหว่างกนั ทั !งนี ! คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที$เกิดขึ !นมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที-ม ี
ผลประโยชน์ร่วม/ 

ความสมัพนัธ์ 
รายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั 
(พนับาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกัน 

31 ธ.ค. 
55 

เพิ-มขึ /น 
(ลดลง) 

31 ธ.ค. 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ค่าตอบแทน 

- นายพพีฒัน์ รังกพุนัธุ์  
  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
  และบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
- บจ.ฟัลคอน 9 ถือหุ้นใน 
  บริษัทฯ ร้อยละ 1.06  
  ณ วนัที$ 31 ธ.ค. 2556 
  โดยมีกรรมการและผู้ ถือ 
  หุ้นร่วมกนั 
 
 
 

- เป็นผู้ คํ !าประกนัเงิน 
  กู้ยมืของบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
- ค่าตอบแทนจากการ 
  นาํหลกัทรัพย์คํ !า 
  ประกนัเงินกู้สถาบนั 
  การเงินวงเงินกู้  45.0 
  ล้านบาทของบริษัทฯ 

201.30 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

1,350.00 

0.00 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

(1,350.00) 

201.30 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

0.00 

นายพีพฒัน ์รังกพุนัธุ์ เป็นผู้คํ !าประกนัเงินกู้ยมืของ บจ.ท็อปไลน์ 
ลฟิวิ$ง และ บจ.นนัทภพ วงเงินคํ !าประกนั 201.30 ล้านบาท กบั
สถาบนั 
การเงิน 2 แหง่ เงื$อนไขการคํ !าประกนัดงักลา่วไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนระหว่างกนั 
ทั !งนี ! คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่
รายการที$เกิดขึ !นมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัทฯ 
 
บริษัทฯ กู้ เงินจากบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาคาร จํากดั (มหาชน) 
จํานวนเงิน 45.0 ล้านบาท และใช้หุ้นของบริษัทฯ ที$ถือโดย บจ.
ฟัลคอน 9 จํานวน 60.0 ล้านหุ้น เป็นหลกัทรัพย์คํ !าประกนัเงิน
กู้ ยืมดงักลา่ว  โดยบริษัทใหญ่ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้กบั บจ.
ฟัลคอน 9 ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ของวงเงินกู้ยืม และหยดุคิด
ค่าตอบแทนระหว่างกนัตั !งแตต่้นปี 2556 เป็นต้นไป  
ทั !งนี ! คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่
รายการที$เกิดขึ !นมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัทฯ  
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อธิบายผลประกอบการ บริษทั วธน แคปปิตัล จาํกดั (มหาชน)ปี 2556 

บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) ขอชี !แจงผลประกอบการของปี 2556 (สิ !นสดุ 31 ธันวาคม 2556) ดงันี ! 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ เทา่กบั 186.92 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้ฯจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

จํานวน 70.07 ล้านบาท และ รายได้ฯจากกลุม่ธุรกิจรถเชา่ครบวงจร ดําเนนิกิจการในนาม บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั 

จํานวน 116.85 ล้านบาท โดยรายได้ฯที$มาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สว่นใหญ่มาจากการโอนขายมาจากการโอนขายบ้านเดี$ยวใน

โครงการลฟิวิ$ง นารา รังสติ และอาคารชดุโครงการเดอะโคลเวอร์ ภเูก็ต สว่นที$เหลอืมาจากการโอนขายอาคารชดุโครงการเดอะโคล

เวอร์ ทองหลอ่ และอาคารพาณิชย์โครงการพนูสนิ ไพรเวซี$ พลสั ต้นทนุขายและบริการ เทา่กบั 153.56 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

82.15% ของรายได้จากการขายและบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมคี่าใช้จ่ายในไตรมาสนี ! เท่ากบั 155.40 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการสาํคญั ได้แก่คา่ใช้จ่ายในการขาย 

จํานวน 11.9 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 74.87 ล้านบาท และ ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เป็นรายการที$

ไม่ใช่จ่ายเป็นเงินสด) จํานวน 67.64 ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมผีลขาดทนุสทุธิสําหรับปีนี ! เทา่กบั 126.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น เท่ากบั 0.017 บาท 

เปรียบเทยีบกบัผลประกอบการในปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิลดลง 10.08 ล้านบาท หรือลดลง 7.37% โดย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิสาํหรับปี 2555 เท่ากบั 136.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น เทา่กบั 0.088 บาท 

ผลประกอบที$ดีขึ !นในปีนี ! เป็นผลมาจาก 

- รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ$มขึ !นจากปีก่อน จํานวน 80.76 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ !น 

76.07% โดยในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 106.16 ล้านบาท แหล่งที$มาของรายได้ฯ

จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และรายได้ฯจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าที$กลา่วมาแล้วข้างต้น 

หากวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการตามแหล่งที$มา เห็นได้ว่ารายได้ฯจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในปีนี !ลดลงจากปีก่อน 

เท่ากบั 35.58 ล้านบาท หรือลดลง 33.68% อย่างไรก็ตาม รายได้ฯจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที$ลดลงไป ถกูชดเชยด้วยรายได้ฯจาก

กลุ่มธุรกิจรถเช่าครบวงจร ซึ$งเป็นนโยบายของบริษัทฯในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอื$นที$มีอตัราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ใน

เกณฑ์ที$ดี 

- สดัสว่นต้นทนุขายและบริการตอ่รายได้จากการขายและบริการ คดิเป็น 82.15% ลดลงจากปีก่อน ที$มสีดัสว่นต้นทนุขาย

และบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ คดิเป็น 97.41% ซึ$งเป็นผลมาจากปีนี ! บริษัทฯได้นาํผลประกอบการของ กลุม่บริษัท 

แพลทตนิั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั เข้ามาเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนิรวมของบริษัทฯด้วย ทําให้สดัส่วนต้นทนุขายฯเฉลี$ยต่อรายได้ 
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จากการขายฯเฉลี$ย ลดลงจากปีก่อนดงักลา่ว (สดัส่วนต้นทนุขายฯต่อรายได้ฯของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในปีนี ! คดิเป็น 87.6% ส่วน

สดัสว่นต้นทนุขายฯต่อรายได้ฯของธุรกิจรถเช่าในปีนี ! คดิเป็น 78.9%) 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลงจากปีก่อน จํานวน 10.37 ล้านบาท หรือลดลง 12.02% โดยในปี 

2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมค่ีาใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 86.23 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารที$ลดลงอย่างชดัเจน ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายอื$น เช่น ค่าปรับจากลกูค้าเงินดาวน์, ค่าธรรมเนยีมอื$นๆ เป็นต้น ที$ลดลงจากเดิม 23.81 ล้านบาท ในปี 2555 เหลือ12.89 

ล้านบาท ในปีนี ! หรือลดลงไป เทา่กบั 10.92 ล้านบาท 

แม้วา่ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี ! จะดีขึ !นกวา่ปีก่อน แต่ก็ยงัตํ$ากวา่การคาดการณ์ของบริษัทฯ สาเหตเุพราะว่า

ยอดขายอาคารชดุของโครงการเดอะโคลเวอร์ ภเูก็ต และบ้านเดี$ยวในโครงการลฟิวิ$ง นารา รังสติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ$งได้รับ

ผลกระทบจากอปุสงค์ที$ลดลง เนื$องจากภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ และอปุทานที$เพิ$มขึ !น ทาํให้ภาวะการ

แข่งขนัค่อนข้างรุนแรง 

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2557 จะดีขึ !นกว่าปี 2556 ซึ$งนอกจากรายได้ฯจากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์และรายได้ฯจากธุรกิจรถเช่าครบวงจรที$คาดว่าจะไม่ตํ$ากว่าเดิมแล้ว ในส่วนของรายได้ฯจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯยงัเพิ$มการรับรู้รายได้จากโครงการอาคารชดุและโฮมออฟฟิสโครงการเดอะโคลเวอร์ ลาดพร้าว 83 มลูค่าขายรวม 172.28 

ล้านบาท ด้วย 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปีนี ! เทา่กบั 1,733.08 ล้านบาท เพิ$มขึ !นจากปีก่อน ซึ$งมีขนาดสนิทรัพย์รวม เท่ากบั 751.11 ล้าน

บาท หรือเพิ$มขึ !น 130.73% เป็นผลมาจากบริษัทฯได้ดาํเนนิการเพิ$มทนุจดทะเบียนตามมติที$ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 

เมื$อวนัที$ 3 พฤษภาคม 2556 โดยในระหวา่งวนัที$ 7 ถงึวนัที$ 20 มิถนุายน 2556 บริษัทฯได้เรียกรับชําระคา่หุ้นจํานวน 10,239 ล้าน

หุ้น เป็นเงิน 921.52 ล้านบาท และได้จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์เพิ$มทนุที$เรียกชําระแล้ว จากจํานวน 2,560 ล้านหุ้น เป็น 

12,799 ล้านหุ้น เมื$อวนัที$ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ$งจะมีสว่นตํ$ากว่ามลูค่ามลูค่าหุ้นจํานวน 9,318 ล้านบาท จากการดาํเนินการเพิ$ม

ทนุจดทะเบยีนดงักลา่ว ทาํให้รายการสนิทรัพยโ์ดยสว่นใหญ่เพิ$มขึ !น ที$สําคญัได้แก ่

- เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพิ$มขึ !นจากปีก่อน จํานวน 211.16 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ !น 28.11% โดยในปี 2555 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เท่ากบั 205.68 ล้านบาท 

- สนิค้าคงเหลือสทุธิ เพิ$มขึ !นจากปีก่อน จํานวน 205.96 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ !น 27.42% ทั !งนี ! ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิ เท่ากับ 321.12 ล้านบาท ในปีนี ! บริษัทฯ นําเงินไปลงทนุซื !อที$ดินว่างเปล่าในซอยทองหล่อ 9 แขวงคลอง

ตนัเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื !อที$ 2 งาน 52 ตารางวา เป็นเงินจํานวน 189 ล้านบาท เพื$อดําเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัย

ระดบั High-end Luxury สงู 7 ชั !น จํานวน 12 ยนูติ มลูค่าขายรวม 651.34 ล้านบาท โดยมแีผนการขายและเริ$มก่อสร้างในปี 2557  
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และรับรู้รายได้ทั !งจํานวนในปี 2558 

- เงินลงทนุในบริษัทร่วม เพิ$มขึ !นจากปีก่อน จาํนวน 279.75 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ !น 100% ทั !งนี ! ในปี 2555 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไม่มีเงินลงทนุในบริษัทร่วม ในปีนี ! บริษัทฯ นาํเงินไปลงทนุซื !อหุ้นสามญัของ บริษัท อควา แอด จํากดั (มหาชน) จํานวน 

105.15 ล้านหุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คดิเป็นเงินจํานวน 279.49 ล้านบาท โดยมสีดัสว่นการลงทนุ 26% ได้รับผลตอบแทน

เป็นเงินปันผลจ่ายในแตล่ะปี ปัจจบุนั บริษัท อควา แอด จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าพื !นที$ป้ายโฆษณา ทั !งภายในและ

นอกอาคาร และสื$อโฆษณาอื$นๆ ปัจจบุนัมีป้ายรวม 144 แหง่ 

- สนิทรัพย์ให้เช่า เพิ$มขึ !นจากปีก่อน จํานวน 286.47 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ !น 100% ทั !งนี ! ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ไม่มีสินทรัพย์ให้เช่า ในปีนี ! บริษัทฯ นําเงินไปลงทนุซื !อหุ้นสามญัของ บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั จํานวน 1.199 ล้านหุ้น 

มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คดิเป็นเงินรวม 230.78 ล้านบาท โดยมสีดัสว่นการลงทนุ 99.99% ได้รับผลตอบแทนเป็นรายได้จาก

การดาํเนนิงานทั !งหมดในแต่ละปี ปัจจบุนั บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วสิ จํากัด ซี$งดาํเนินธุรกิจรถเช่าครบวงจร ปัจจบุนัมีรถให้

เช่ารวม 139 คนั 

บริษัทฯ มีที$ดนิและโครงการรอการพฒันาสทุธิในปีนี ! เท่ากบั 41.08 ล้านบาท ประกอบด้วย ที$ดินเปล่าตั !งอยูที่$ ตําบลแกลง 

อําเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง เนื !อที$ประมาณ 7 ไร่เศษ มลูคา่ 40.05 ล้านบาท และที$ดินเปล่าตั !งอยูที่$ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพฯ เนื !อที$ประมาณ 3 งานเศษ มลูค่า 1.04 ล้านบาท ทั !งนี ! ที$ดินทั !ง 2 แหง่ดงักลา่ว อยูร่ะหวา่งพฒันารูปแบบ

โครงการและที$อยูอ่าศยัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัความต้องการที$อยู่อาศยัของผู้ซื !อให้มากที$สดุ 

หนี !สนิรวมในปีนี ! เท่ากบั 449.72 ล้านบาท เพิ$มขึ !นจากปีก่อน ซึ$งมีหนี !สนิรวม เทา่กบั 377.63 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ !น 

19.09% เนื$องจากในปีนี ! บริษัทฯ ได้รวมหนี !สนิในสว่นของ บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั ซี$งดาํเนินธุรกิจรถเช่าครบวงจร 

เข้ามาเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนิรวมของบริษัทฯด้วย ที$สาํคญั ได้แก่ หนี !สนิตามสญัญาเช่าการเงิน จํานวน 132.02 ล้านบาท เงนิ

ประกนัความเสียหายและเงินมดัจําคา่เช่า จํานวน 22.09 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม มีรายการหนี !สินหลายรายการที$ลดลงในปีนี !ด้วย 

ที$สาํคญัได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวที$ลดลงจากเดิม 112.44 ล้านบาท ในปี 2555 เหลือ 3.74 ล้านบาท ในปีนี ! หรือลดลงไป เทา่กบั 

108.7 ล้านบาท ซึ$งเกิดจากการโอนขายอาคารชดุโครงการเดอะโคลเวอร์ ภเูก็ต และโอนขายบ้านเดี$ยวในโครงการลฟิวิ$ง นารา รังสิต 

และปลอดจํานองในอตัราสว่น 70% - 80%  ของราคาขาย เพื$อชําระหนี !เงินต้นคืน บริษัทเงินทนุ แอ็ดวานซ์  จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) โดยปัจจบุนับริษัทฯ สามารถชําระหนี !เงินต้นคนื ธนาคารเกียรตนิาคิน จํากดั (มหาชน) เสร็จ

สิ !นแล้วเมื$อเดือนมกราคม 2557 ที$ผา่นมา 

อตัราสว่นหนี !สนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ของปีนี ! เทา่กบั 0.42 ต่อ 1 ลดลงจากปีก่อน (1.01 ต่อ 1) ซึ$ง

เป็นผลมาจากการเพิ$มทนุและการชําระหนี !คืนสถาบนัการเงิน ดงัที$ได้กลา่วมาแล้ว 
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บริษัท วธน แคปปิตลั  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน 

ณ  วนัที$  31  ธันวาคม  2556 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถอืหุ้นบริษัท  วธน แคปปิตัล  จาํกัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท วธน แคปปิตลั จํากัด (มหาชน) ซึ$งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปลี$ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ

กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ !นสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที$

สําคญัและหมายเหตเุรื$องอื$นๆ 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี !โดยถูกต้องตามที$ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี$ยวกับการควบคุมภายในที$ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื$อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที$ปราศจากการแสดงข้อมลูที$ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ$งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื$อให้ได้ความเชื$อมั$นอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที$ขดัตอ่
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื$อให้ได้มาซึ$งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี$ยวกบัจํานวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที$เลือกใช้ขึ !นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ$งรวมถึงการประเมินความเสี$ยง
จากการแสดงข้อมลูที$ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดในการ
ประเมินความเสี$ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที$เกี$ยวข้องกบัการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที$ควรของกิจการ เพื$อออกแบบวิธีการตรวจสอบที$เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื$อวตัถุประสงค์ใน
การแสดงความเหน็ตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ 
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นโยบายการบัญชีที$ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที$จัดทําขึ !นโดยผู้บริหาร รวมทั !งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื$อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที$ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื$อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี !แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยและของเฉพาะบริษัท วธน แคปปิตลั จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ กระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ !นสดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามที$ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

 

บริษัท  สอบบญัชี  ดี  ไอ  เอ  อนิเตอร์เนชั$นแนล  จํากดั 

 

 

    (นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์) 
                                                                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3104 

                   วนัที$ 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
สนิทรัพย์หมนุเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 416,844,413.83        205,679,514.61    402,554,594.66 185,793,219.94 
     ลกูหนี !การค้าและลกูหนี !อื$น 5 26,139,322.31          3,225,190.87        54,654,139.37 52,593,628.95 
     ลกูหนี !ตามสญัญาเช่าการเงินที$ครบกําหนดชําระใน 1 ปี 6 4,078,500.95            0.00 0.00 0.00 
     สินค้าคงเหลือ 7 527,084,966.70        321,120,379.95    258,422,441.62 55,269,019.29 
     เงินมดัจําค่าที$ดิน 8 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 974,147,203.79 530,025,085.43 715,631,175.65 293,655,868.18 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน
     ลกูหนี !ตามสญัญาเช่าซื !อที$ครบกําหนดชําระเกินกว่าหนึ$งปี 9 15,572,592.50          0.00 0.00 0.00 
     เงินลงทนุในบริษัทย่อย 10 0.00 0.00 455,783,523.04 0.00 
     เงินลงทนุในบริษัทร่วม 11 279,752,557.63 0.00 279,494,008.00 0.00 
     สินทรัพย์ที$โอนไปเป็นหลกัประกนัตามสญัญาซื !อคนื 12 0.00 125,050,000.00 0.00 0.00 
     อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ 13 6,534,094.45 6,720,199.46 0.00 0.00 
     สินทรัพย์ให้เช่า 14 286,474,832.21 0.00 0.00 0.00 
     ที$ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 15 10,259,287.94          2,400,723.49        2,593,208.31 2,364,164.87 
     ที$ดนิรอการพฒันา 16 41,087,750.00          74,840,000.00      0.00 0.00 
     เงินให้กู้ยืมแก่บคุคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนั 17.1.1 0.00 0.00 0.00 206,663,817.48 
     เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื$น 18 0.00 0.00 0.00 0.00 
     เงินฝากที$ติดภาระคํ !าประกนั 19 2,180,824.08            1,252,248.39        898,800.00 523,414.43 
     สิทธิการเช่าและคา่เช่าที$ดนิจ่ายลว่งหน้า 20 0.00 0.00 0.00 0.00 
     คา่ความนิยม 2.8, 36.2 103,183,357.01 0.00 0.00 0.00 
     สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 21 2,096,991.07            2,672,726.01        1,724,626.69 2,098,808.83 
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 22 30,263.75                 0.00 0.00 0.00 
     เงินมดัจําและเงินประกนั 2,583,968.20            1,866,428.20        1,175,527.20 497,872.20 
     ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ่ายลว่งหน้า 9,172,736.95            6,286,874.61        2,542,414.38 2,170,491.20 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 758,929,255.79 221,089,200.16 744,212,107.62 214,318,569.01 
รวมสนิทรัพย์ 1,733,076,459.58 751,114,285.59 1,459,843,283.27 507,974,437.19 

บริษัท  วธน  แคปปิตลั  จํากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที$  31  ธนัวาคม  2556 

สนิทรัพย์
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

หนี !สินหมนุเวียน

     เงินกู้ ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงิน 23 45,000,000.00        45,000,000.00     45,000,000.00         45,000,000.00 

     เจ้าหนี !การค้าและเจ้าหนี !อื$น 24 48,722,061.59        42,396,859.61     58,927,213.65 61,572,745.19 

     เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 9,691,695.00          3,474,809.00       3,750,309.00 2,120,749.00 

     หนี !สินระยะยาว - ส่วนที$ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 27, 28, 29 166,311,195.42 142,302,072.45   0.00 0.00 

     เงินกู้ ยืมจากบคุคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนั 17.1.2 0.00 214,500.00           0.00 0.00 

     เงินกู้ ยืมจากบคุคลอื$น 25 5,000,000.00          5,000,000.00       0.00 0.00 

     เจ้าหนี !จากการยกเลิกสญัญาจะซื !อจะขายห้องชดุ 26 7,227,326.65          16,894,944.92     6,935,666.65 15,915,718.10 

     ภาษีหกั ณ ที$จ่ายค้างจ่าย 666,146.23             238,890.16           390,676.18 154,958.98 

รวมหนี !สินหมนุเวียน 282,618,424.89 255,522,076.14 115,003,865.48 124,764,171.27 

หนี !สินไม่หมนุเวียน

     หนี !สินตามสญัญาเช่าการเงิน 27 132,019,420.03 0.00 0.00 0.00 

     เงินกู้ ยืมระยะยาว 28 3,736,917.77 112,442,635.48 0.00 0.00 

     หนี !สินตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ! 29 0.00 0.00 0.00 0.00 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31 3,686,286.45 2,385,756.80 2,389,681.04 1,897,763.19 

     หนี !สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 22 67,047.83 0.00 0.00 0.00 

     เงินประกนัความเสียหายและเงินมดัจําค่าเช่า 22,086,555.87 0.00 0.00 0.00 

     หนี !สินไม่หมนุเวียนอื$น 5,508,752.04          7,276,515.83       0.00 0.00 

รวมหนี !สินไม่หมนุเวียน 167,104,979.99 122,104,908.11 2,389,681.04 1,897,763.19 

รวมหนี !สิน 449,723,404.88 377,626,984.25 117,393,546.52 126,661,934.46 

ณ  วนัที$  31  ธันวาคม  2556 

บริษัท  วธน  แคปปิตลั  จํากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

หนี !สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

     ทนุเรือนหุ้น 32

          ทนุจดทะเบียน

             หุ้นสามญั 22,083,603,031 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 32.2.2 22,083,603,031.00 22,083,603,031.00 

             หุ้นสามญั 3,340,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 3,340,000,000.00 3,340,000,000.00 

          ทนุที$ออกและชําระแล้ว

             หุ้นสามญั 12,799,076,400 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 32.3 12,799,076,400.00 12,799,076,400.00 

             หุ้นสามญั 2,100,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00 

     ส่วน(ตํ$า)เกินมลูค่าหุ้น (10,509,089,524.00) (846,530,000.00) (10,509,089,524.00) (846,530,000.00)

     กําไร(ขาดทนุ)สะสม

          จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 11,350,000.00              11,350,000.00 11,350,000.00 11,350,000.00 

          ยงัไม่ได้จดัสรร (1,015,077,935.89) (888,426,970.18) (958,887,139.25) (883,507,497.27)

          ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้

               การควบคมุเดียวกนั (2,904,863.35) (2,904,863.35) 0.00 0.00 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,283,354,076.76 373,488,166.47 1,342,449,736.75 381,312,502.73 

ส่วนที$เป็นของส่วนได้เสียที$ไม่มีอํานาจควบคมุ (1,022.06)                      (865.13) 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,283,353,054.70 373,487,301.34 1,342,449,736.75 381,312,502.73 

รวมหนี !สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,733,076,459.58 751,114,285.59 1,459,843,283.27 507,974,437.19 

หนี !สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัที$  31  ธันวาคม  2556 

บริษัท  วธน  แคปปิตลั  จํากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
รายได้จากการขาย 107,264,595.54        105,651,929.50    17,954,563.38 62,810,661.50 
รายได้ค่าเชา่ตามสญัญาเชา่ดําเนินงาน 62,986,427.84          0.00 0.00 0.00 
รายได้จากการบริการ 16,673,668.65          512,600.00           0.00 0.00 
ต้นทนุขาย (97,147,303.35) (102,929,333.29) (17,100,642.58) (64,864,001.25)
ต้นทนุคา่เช่าและบริการ (56,410,041.08) (487,980.17) 0.00 0.00
กําไร(ขาดทนุ)ขั !นต้น 33,367,347.60 2,747,216.04 853,920.80 (2,053,339.75)
รายได้อื$น
     รายได้ดอกเบี !ยรับและดอกผลเช่าซื !อ 6,323,098.44 77,368.90 6,970,659.97 4,559.06 
     กําไรจากการประนอมหนี ! 30 655,298.32 15,292,069.63 655,298.32 12,717,134.67 
     กําไร(ขาดทนุ)จากการขายทรัพย์สนิ 200,932.58 1,788,897.82 0.00 (23,756.02)
     กําไรจากการตีทรัพย์ชําระหนี ! 0.00 878,486.01 0.00 878,486.01 
     รายได้ค่าปรับจากการผิดสญัญาเชา่ 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
     อื$นๆ 8,321,803.81            5,578,268.28 946,315.11 4,268,713.97 

รวมรายได้อื$น 19,501,133.15 23,615,090.64 8,572,273.40 17,845,137.69 
กําไรกอ่นค่าใช้จา่ย 52,868,480.75 26,362,306.68 9,426,194.20 15,791,797.94 
คา่ใช้จา่ยในการขาย (11,896,895.57) (10,903,835.86) (3,422,959.56) (3,167,554.61)
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (74,873,986.37) (86,227,952.06) (38,756,745.39) (36,966,856.69)
คา่ใช้จา่ยอื$น
     หนี !สงสยัจะสญูเงินให้กู้ ยืมระหวา่งกนั 0.00 0.00 (787,216.96) (50,755,694.59)
     ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 0.00 0.00 (36,085,496.01) (129,999,400.00)
     ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 16, 10 (67,637,550.00) (46,000,000.00) 0.00 0.00 

รวมค่าใช้จา่ยอื$น (67,637,550.00) (46,000,000.00) (36,872,712.97) (180,755,094.59)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท  วธน  แคปปิตลั  จํากดั  (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับปี สิ !นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคม 2556



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมค่าใช้จ่าย (154,408,431.94) (143,131,787.92) (79,052,417.92) (220,889,505.89)
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (101,539,951.19) (116,769,481.24) (69,626,223.72) (205,097,707.95)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 258,549.63 0.00 0.00 0.00 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนต้นทนุทางการเงิน (101,281,401.56) (116,769,481.24) (69,626,223.72) (205,097,707.95)
ต้นทนุทางการเงิน (22,504,103.71) (19,961,268.00) (5,210,415.01) (9,001,793.58)
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล (123,785,505.27) (136,730,749.24) (74,836,638.73) (214,099,501.53)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล 22 (1,875,814.76) 0.00 0.00 0.00 
กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี (125,661,320.03) (136,730,749.24) (74,836,638.73) (214,099,501.53)
กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื$น
          ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (990,326.50) 0.00 (543,003.25) 0.00 
กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (126,651,646.53) (136,730,749.24) (75,379,641.98) (214,099,501.53)
การปันส่วนกําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี 
          ส่วนที$เป็นของบริษัทใหญ่ (125,660,637.42) (136,729,768.44) (74,836,638.73) (214,099,501.53)
          ส่วนที$เป็นของส่วนได้เสียที$ไม่มีอํานาจควบคมุ (682.61) (980.80) 0.00 0.00 

(125,661,320.03) (136,730,749.24) (74,836,638.73) (214,099,501.53)
การปันส่วนกําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวม
          ส่วนที$เป็นของบริษัทใหญ่ (126,650,965.71) (136,729,768.44) (75,379,641.98) (214,099,501.53)
          ส่วนที$เป็นของส่วนได้เสียที$ไม่มีอํานาจควบคมุ (680.82) (980.80) 0.00 0.00 

(126,651,646.53) (136,730,749.24) (75,379,641.98) (214,099,501.53)
กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น
          กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น (0.017) (0.088) (0.010) (0.138)
          จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี$ย 7,284,449,073 1,547,561,644 7,284,449,073 1,547,561,644 
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ทุนที�ออก ส่วนที�เป็นของ

และ ส่วน(ตํ�า)เกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ ผลต่างจากการรวมกิจการ ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย จดัสรร ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั อาํนาจควบคุม

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 780,000,000.00 143,470,000.00 11,350,000.00 (751,697,201.74) (2,904,863.35) 115.67 180,218,050.58 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 1 32.1.2.1 780,000,000.00 (585,000,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000,000.00 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 2 32.1.2.3.1 310,000,000.00 (232,500,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 77,500,000.00 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 3 32.1.5.2.1 230,000,000.00 (172,500,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 57,500,000.00 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 (136,729,768.44) 0.00 (980.80) (136,730,749.24)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 2,100,000,000.00 (846,530,000.00) 11,350,000.00 (888,426,970.18) (2,904,863.35) (865.13) 373,487,301.34 

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 2,100,000,000.00 (846,530,000.00) 11,350,000.00 (888,426,970.18) (2,904,863.35) (865.13) 373,487,301.34 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 1 32.1.5.2.2 460,000,000.00 (345,000,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000,000.00 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 2 32.3 10,239,076,400.00 (9,317,559,524.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 921,516,876.00 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 (126,650,965.71) 0.00 (680.82) (126,651,646.53)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

        ณ วนัซื�อ 36.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.89 523.89 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 12,799,076,400.00 (10,509,089,524.00) 11,350,000.00 (1,015,077,935.89) (2,904,863.35) (1,022.06) 1,283,353,054.70 

สาํหรับปี สิ9นสุดวนัที�  31  ธนัวาคม  2556

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

รวม

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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ทุนที�ออก ส่วนเกิน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 780,000,000.00 143,470,000.00 11,350,000.00 (669,407,995.74) 265,412,004.26 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 1 780,000,000.00 (585,000,000.00) 0.00 0.00 195,000,000.00 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 2 310,000,000.00 (232,500,000.00) 0.00 0.00 77,500,000.00 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 3 230,000,000.00 (172,500,000.00) 0.00 0.00 57,500,000.00 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 (214,099,501.53) (214,099,501.53)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 2,100,000,000.00 (846,530,000.00) 11,350,000.00 (883,507,497.27) 381,312,502.73 

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 2,100,000,000.00 (846,530,000.00) 11,350,000.00 (883,507,497.27) 381,312,502.73 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 1 32.1.5.2.2 460,000,000.00 (345,000,000.00) 0.00 0.00 115,000,000.00 

จดทะเบียนเพิ�มทุนครั9 งที� 2 32.3 10,239,076,400.00 (9,317,559,524.00) 0.00 0.00 921,516,876.00 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 (75,379,641.98) (75,379,641.98)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 12,799,076,400.00 (10,509,089,524.00) 11,350,000.00 (958,887,139.25) 1,342,449,736.75 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
รวม

บริษทั  วธน แคปปิตลั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สาํหรับปี สิ9นสุดวนัที�  31  ธนัวาคม  2556
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

     กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (123,785,505.27) (136,730,749.24) (74,836,638.73) (214,099,501.53)

        รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสด

           รับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 13, 14, 15 43,007,530.18 1,311,713.10 546,193.05 429,537.92 

ค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 21 583,429.02 577,032.66 374,182.14 374,182.20 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 36,085,496.01 129,999,400.00 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 16,10 67,637,550.00 46,000,000.00 0.00 0.00 

หนี9สงสัยจะสูญและการโอนกลบัหนี9สงสยัจะสูญ 0.00 0.00 787,216.96 50,755,694.59 

(กาํไร)จากการประนอมหนี9 30 (655,298.32) (15,292,069.63) (655,298.32) (12,717,134.67)

(กาํไร)จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (200,932.58) (1,788,897.82) 0.00 23,756.02 

(กาํไร)จากการตีทรัพยช์าํระหนี9 0.00 (878,486.01) 0.00 (878,486.01)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (258,549.63) 0.00 0.00 0.00 

รายจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 31 1,920,753.15 1,191,146.80 1,448,914.60 948,881.60 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี9ยจ่าย 22,504,103.71 18,532,700.33 5,210,415.01 7,578,249.19 

ค่าใชจ่้ายอื�น 961,731.24 5,158,080.09 156,500.00 2,575,778.20 

รายไดอื้�น (2,334,765.19) (4,702,848.58) 0.00 (4,290,128.64)

        การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ9น)ลดลง

ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น (6,992,214.73) 1,074,673.50 10,383,763.17 42,961.28 

ลูกหนี9ตามสญัญาเช่าการเงิน (19,651,093.45) 0.00 0.00 0.00 

สินคา้คงเหลือ (167,916,285.90) 28,316,536.74 (200,833,422.33) 36,931,127.09 

สินทรัพยใ์ห้เช่าดาํเนินงาน (29,766,066.63) 0.00 0.00 0.00 

เงินมดัจาํและเงินประกนั (707,540.00) (455,572.20) (677,655.00) (455,572.20)

งบการเงินรวม (บาท)

บริษทั  วธน แคปปิตลั  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปี สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

        การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี9 สินดาํเนินงานเพิ�มขึ9น(ลดลง)

เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น (12,644,188.06) (24,769,500.46) (2,491,709.03) (23,981,829.74)

เงินรับล่วงหนา้ 6,216,886.00 (3,004,939.58) 1,629,560.00 (2,440,175.00)

เจา้หนี9 ค่าที�ดิน 0.00 (12,419,581.52) 0.00 (12,419,581.52)

เจา้หนี9จากการยกเลิกสัญญาจะซื9อจะขายห้องชุด (9,127,514.01) (15,075,858.71) (8,439,947.19) (10,813,401.45)

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 323,152.82 (35,110,228.95) 235,717.20 (20,059,580.88)

เงินประกนัความเสียหายและเงินมดัจาํค่าเช่า 8,275,711.25 0.00 0.00 0.00 

จ่ายเงินผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวด 31 (1,610,550.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00 

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (224,219,656.40) (148,066,849.48) (232,576,712.46) (72,495,823.55)

จ่ายดอกเบี9ย (24,242,929.68) (28,028,343.66) (7,569,043.46) (13,645,983.46)

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,763,023.14) (1,879,193.29) (371,923.18) (679,686.35)

รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,977,521.73 0.00 0.00 0.00 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (249,248,087.49) (177,974,386.43) (240,517,679.10) (86,821,493.36)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื9อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 36.2 (188,327,765.30) 0.00 (583,783,523.04) 0.00 

ซื9อเงินลงทุนในบริษทัร่วม (279,494,008.00) 0.00 (279,494,008.00) 0.00 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั(เพิ�มขึ9น)ลดลง 0.00 0.00 285,190,330.92 (18,386,414.94)

เงินฝากที�ติดภาระคํ9าประกนั(เพิ�มขึ9น)ลดลง (273,145.83) 1,920,266.75 (375,385.57) 4,038.41 

เงินสดจ่ายซื9ออุปกรณ์สาํนกังาน (789,679.95) (1,713,495.24) (775,236.49) (1,694,495.24)

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 0.00 75,011,650.00 0.00 0.00 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์สาํนกังาน 200,934.58 1,102,000.93 0.00 86,588.78 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (468,683,664.50) 76,320,422.44 (579,237,822.18) (19,990,282.99)

บริษทั  วธน แคปปิตลั  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปี สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

งบการเงินรวม (บาท)
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั9นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ9น(ลดลง) (10,524,500.00) (3,559,367.44) 0.00 (3,559,367.44)

เงินกูย้มืจากบุคคลอื�นเพิ�มขึ9น(ลดลง) 0.00 (35,385,793.21) 0.00 (35,225,793.21)

จ่ายชาํระหนี9 สินตามสัญญาเช่าซื9อ (47,588,252.06) (159,900.00) 0.00 0.00 

เงินกูย้มืระยะยาวเพิ�มขึ9น(ลดลง) (49,307,472.73) (8,722,717.31) 0.00 0.00 

เงินรับจากการเพิ�มทุน 1,036,516,876.00 330,000,000.00 1,036,516,876.00 330,000,000.00 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 929,096,651.21 282,172,222.04 1,036,516,876.00 291,214,839.35 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ9น(ลดลง)สุทธิ 211,164,899.22 180,518,258.05 216,761,374.72 184,403,063.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 205,679,514.61 25,161,256.56      185,793,219.94 1,390,156.94

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 416,844,413.83 205,679,514.61 402,554,594.66 185,793,219.94

งบการเงินรวม (บาท)

บริษทั  วธน แคปปิตลั  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปี สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
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บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ !นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 

 

1. ข้อมลูทั$วไป 

1.1 บริษัทฯ เ ป็นบริษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายไทยทะเบียนเลขที$ 

0107536000684 เมื$อวนัที$ 13 กรกฎาคม 2536 ตั !งอยู่ที$ อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์1 เลขที$ 555/27 ซอยสขุมุวทิ 63 

(เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื$อขายและมีการเพิ$มรายธุรกิจของการให้บริการ 

รถเช่าจากการลงทนุในบริษัทย่อยในต้นปี 2556 

1.3 เดิมชื$อ บริษัท ลฟิวิ$งแลนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และได้เปลี$ยนชื$อเป็นบริษัท วธน แคปปิตลั จํากัด (มหาชน) 

เมื$อวนัที$ 10 พฤษภาคม 2556  ตามรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินและนําเสนองบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี !ได้จดัทําขึ !นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ

แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที$ 28 กันยายน 2554 และตาม

ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการ

เงินภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําขึ !นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมลูค่าขององค์ประกอบของรายการใน 
งบการเงิน ยกเว้นรายการที$เปิดเผยไว้ในนโยบายการบญัชีที$เกี$ยวข้อง 

2.2 การปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหว่างงวด 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ 
แนวปฏิบตัิทางบญัชี ซึ$งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที$เริ$มในหรือหลงัวนัที$ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียด

ข้างลา่งนี ! 



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

80 

 

 

 

มาตรฐานการบญัชี 

 

ฉบบัที$ 12  ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที$ 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลูเกี$ยวกบั 

 ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

ฉบบัที$ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี$ยนแปลงของอตัราแลกเปลี$ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที$ 8 ส่วนงานดําเนินงาน 

  

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที$ 10 ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล – กรณีที$ไม่มีความเกี$ยวข้องอย่าง 

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนนิงาน 

ฉบบัที$ 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที$ไม่ได้คิดค่าเสื$อมราคา 

ที$ตรีาคาใหม ่

ฉบบัที$ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี$ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

 ผู้ ถือหุ้น 

  

แนวปฏิบตัิทางบญัชีเกี$ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี ! ยกเว้นมาตรฐานการบญัชีฉบับที$ 12 เรื$อง ภาษีเงินได้ 
ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.15 

 

2.3 มาตรฐานการบญัชีใหมท่ี$ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที$สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ$งลงประกาศในราช

กิจจานเุบกษาแล้วแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ มีดงัต่อไปนี ! 

  วนัที$มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัที$ 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี$ยนแปลงของอตัรา 1 มกราคม 2557 

 แลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ  

ฉบบัที$ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมลูเกี$ยวกบับคุคลหรือกิจการที$ 1 มกราคม 2557 

 เกี$ยวข้องกนั  

ฉบบัที$ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 
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  วนัที$มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัที$ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที$ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัที$ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที$ถือไว้เพื$อขายและ 1 มกราคม 2557 

 การดาํเนนิงานที$ยกเลกิ  

ฉบบัที$ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที$ 15 สิ$งจงูใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 27 การประเมนิเนื !อหาของรายการที$เกี$ยวกบัรูปแบบ

ของกฎหมายตามสญัญาเช่า 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 32 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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  วนัที$มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัที$ 1 การเปลี$ยนแปลงในหนี !สนิที$เกิดขึ !นจากการรื !อถอน 1 มกราคม 2557 

 การบรูณะและหนี !สนิที$มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  

ฉบบัที$ 4 การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 

 หรือไม ่  

ฉบบัที$ 5 สิทธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรื !อถอน การ 1 มกราคม 2557 

 บรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

ฉบบัที$ 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ี 1 มกราคม 2557 

 ฉบบัที$ 29 เรื$อง การรายงานทางการเงินในสภาพ  

 เศรษฐกิจที$มเีงินเฟ้อรุนแรง  
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  วนัที$มีผลบงัคบัใช้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที$ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยคา่ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 13 โปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลกูค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที$ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที$ 18 การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที$อาจเกิดขึ !นจากการใช้มาตรฐาน
ดงักลา่วข้างต้นต่องบการการเงินในปีที$เริ$มใช้ และยงัไมส่ามารถสรุปผลได้ในขณะนี ! 

2.4 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท วธน แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) ซึ$งเป็นบริษัทใหญ่และ 
งบการเงินบริษัทย่อยซึ$งบริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) เข้าถือหุ้นหรือมีอํานาจควบคมุอย่างเป็นสาระสําคญั

ในบริษัทยอ่ยดงันี ! 

       อตัราร้อยละ   

ชื$อบริษัท  ลกัษณะธรุกิจ  ของการถือหุ้น  ความสมัพนัธ์ 

       2556  2555   

บริษทั ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง จํากดั  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 99.99  99.99  บริษทัย่อย 

บริษทั นนัทภพ จํากดั  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 99.99  99.99  บริษทัย่อย 

บริษทั แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! 
จํากดั 

 บริการบ้านพกัตากอากาศ   99.99  99.99  บริษทัย่อย 

บริษทั ท็อปไลฟ์ เวนเจอร์ จํากดั  โรงแรมและศนูย์กีฬา 49.90  49.90 
 
บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท 
แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั) 

บริษทั แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วิส 
จํากดั 

 บริการในรูปของสญัญาเช่า
ดําเนินงาน 

99.99  - 
 
บริษทัย่อย 
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บริษทั แพลทตินั$ม เอคเซคคิวทีฟ 
จํากดั 

 

จําหน่ายยานยนต์และ
อะไหล่ยานยนต์ 

 

99.97 

 

- 

 

บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท  
แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วิส จํากดั) 

2.5 ในการจัดทํางบการเงินรวมถือเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท ซึ$งบริษัท วธน แคปปิตัล จํากัด  (มหาชน) 

มีอํานาจควบคุมในบริษัทเหล่านั !น ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) หลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการ

ระหว่างกนัแล้ว 

2.6 งบการเงินรวมนี !จัดทําขึ !นโดยมีวัตถุประสงค์เพื$อแสดงงบการเงินรวม และผลการดําเนินงานรวมของบริษัท 

วธน แคปปิตลั จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อยเท่านั !น การใช้ข้อมลูตามงบการเงินรวมเพื$อวตัถปุระสงค์อื$น อาจมี

ข้อจํากัดด้านลกัษณะที$คอ่นข้างแตกต่างกนัในบรรดาบริษัทย่อยที$นาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม 
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2.7 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีผลต่างจากการรวมกิจการ ภายใต้การควบคมุเดียวกนั เป็นจํานวน 

2.90 ล้านบาท ซึ$งเกิดจากการนําบริษัทย่อย จํานวน 4 แห่ง เข้ามาจัดทํางบการเงินรวม ตั !งแต่วันที$ 30 กันยายน 

2550 ซึ$งเป็นวนัที$มีอํานาจควบคมุโดยบริษัท วธน แคปปิตลั จํากัด (มหาชน) ได้เข้าไปซื !อหุ้นสามญัของบริษัทย่อย

ดงักลา่ว ซึ$งเป็นกลุม่บริษัทที$อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้บริหารและกลุม่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนักบัของบริษัท วธน 

แคปปิตลั จํากัด (มหาชน)โดยบริษัทฯ ได้จ่ายซื !อเงินลงทนุในราคาที$ตราไว้ของหุ้นสามญัของแต่ละบริษัท การเข้าซื !อ

หุ้นสามญัในกลุ่มบริษัทย่อยนี ! บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์เพื$อจัดโครงสร้างการลงทนุของกลุ่มบริษัทใหม่เพื$อหลีกเลี$ยง

ปัญหาที$อาจจะเกิดขึ !นเนื$องจากการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันั !น บริษัทฯจึงแสดงสินทรัพย์และหนี !สนิของบริษัท

ย่อยที$รวมไว้ในงบการเงินรวม ด้วยราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี !สนิ ณ วนัที$มีอํานาจควบคมุ ผลต่างระหว่าง

ราคาที$จ่ายซื !อกบัราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยทั !ง 4 แห่ง ดงักล่าว จึงได้แสดงไว้ภายใต้ของส่วน

ของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินรวม ในหวัข้อ "ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั” 

2.8 เมื$อวนัที$ 2 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท แพลทตินั$ม ออโต้เซอร์วิส จํากดั ในสดัส่วน

ร้อยละ 99.99 และได้นํางบการเงินของบริษัทย่อยเข้ามารวมในงบการเงินรวมตั !งแตว่นัที$ดงักลา่ว ด้วยมลูค่ายติุธรรม

ของสินทรัพย์และหนี !สินในแต่ละรายการ ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทย่อยที$สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย ณ วนัที$ลงทนุจะแสดงเป็นค่าความนิยมภายใต้สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม  

2.9 บริษัทฯ จัดทํางบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเงินลงทุน 

เมื$อเริ$มแรกด้วยราคาทุน และใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม นับจากวันที$มีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัจนถงึวนัที$มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัสิ !นสดุลง 

3. สรุปนโยบายการบญัชีที$สาํคญั 

3.1 การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 

3.1.1 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์โครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุด  รับรู้เป็นรายได้เมื$อได้โอน

ความเสี$ยงและผลตอบแทนที$เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของห้องชุดให้กับผู้ ซื !อแล้ว โดยกิจการ 

ไม่เกี$ยวข้องในการบริหารหรือควบคุมโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดที$ขายไปแล้วทั !งทางตรงและ

ทางอ้อม ซึ$งมลูค่าที$รับรู้รายได้และต้นทนุที$เกิดขึ !นเนื$องมาจากรายการนั !นสามารถวดัมลูคา่ได้อย่างนา่เชื$อถือ 

3.1.2 รายได้จากการขายที$ดินจดัสรรรับรู้รายได้จากการขายที$ดินจดัสรรเมื$อมีการโอนกรรมสิทธิPให้กบัผู้ซื !อ 

3.1.3 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากสญัญาเช่าดําเนินงาน รับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3.1.4 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน  เป็นดอกผลที$ยงัไม่ถือเป็นรายได้และรับรู้เป็นรายได้ ตามวิธีอตัรา

ดอกเบี !ยที$แท้จริง (Effective interest rate method) ตามระยะเวลาของสญัญาเช่าซื !อแตล่ะสญัญา 
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3.1.5 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขาย เมื$อมีการส่งมอบสินค้าและโอนความเสี$ยงและผลตอบแทนที$เป็น
สาระสาํคญัให้กบัผู้ซื !อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสนิค้าที$ขายไปแล้ว
นั !น หรือมีความไม่แน่นอนที$มีนยัสาํคญัในการได้รับประโยชน์จากรายการบญัชีนั !น 

3.1.6 รายได้คา่เช่าและบริการที$เกี$ยวข้องในที$ดนิ อาคารและอปุกรณ์ให้เช่าจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

3.1.7 รายได้จากการให้บริการ จะรับรู้รายได้เมื$อให้บริการแล้วเสร็จ 

3.1.8 รายได้อื$นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

3.1.9 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคํานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที$ดิน อาคารชุดที$ขายแล้ว โดยถือเป็น 

ต้นทนุขายตามสดัสว่นบ้านพร้อมที$ดินและอาคารชดุที$โอนขาย 

3.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซึ$งกําหนดรับคืนภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที$ติดภาระ 

คํ !าประกนั) 

3.3 การตรีาคาสนิค้าคงเหลอื 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือ - อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย ตามราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที$จะได้รับ

แล้วแต่อย่างใดจะตํ$ากว่า ราคาทนุของสนิค้าคงเหลือ - อสงัหาริมทรัพย์รอการขายของแต่ละโครงการประกอบด้วย 

ต้นทนุในการได้มาซึ$งที$ดิน ค่าพฒันาที$ดินคา่ใช้จ่ายที$เกี$ยวข้องโดยตรงกับโครงการและดอกเบี !ยเงินกู้ยืมที$เกี$ยวข้อง

กนักบัการได้มาของที$ดินและการก่อสร้างจะบนัทกึเป็นต้นทนุสนิค้าเมื$อเริ$มมกีารพฒันาโครงการ และจะหยดุบนัทึก

เมื$อการก่อสร้างแล้วเสร็จหรือหยดุพฒันาโครงการ โดยจะตดัจ่ายเป็นต้นทนุขายตามสดัสว่นของที$ดินที$โอนขาย 

3.4 สนิทรัพย์และหนี !สินตามสญัญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าระยะยาวที$ความเสี$ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญา

เช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที$เช่าหรือ มลูค่าปัจจบุนั

สทุธิของจํานวนเงินที$ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะตํ$ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใช้จ่ายทาง

การเงินจะบนัทกึเป็นหนี !สินระยะยาว ส่วนดอกเบี !ยจ่ายจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
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ตลอดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์ที$ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื$อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ

สนิทรัพย์ที$เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า  แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ$ากว่า 

3.5 เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

3.5.1 เงินลงทนุในบริษัทร่วมที$แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมลูค่าตามวิธีสว่นได้เสยี 

3.5.2 เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที$แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทนุหกั

ด้วยค่าเผื$อการด้อยคา่ (ถ้าม)ี 

3.6 ค่าความนยิม 

ค่าความนิยมคือต้นทนุของเงินลงทนุที$สูงกว่ามลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที$บริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุธิของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ณ วนัที$ได้มาซึ$งบริษัทนั !น ค่าความนิยมที$เกิดจากการได้มาซึ$งบริษัทร่วมจะรวมไว้ในบญัชี 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม และจะถกูทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นสว่นหนึ$งของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ค่าความนยิมที$รับรู้จะต้องถกูทดสอบการด้อยค่าทกุปี และแสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เผื$อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื$อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมที$รับรู้แล้วจะไม่มกีารกลบัรายการ ทั !งนี !มลูคา่คงเหลือตามบญัชีของค่าความนยิมจะถกูรวม
คํานวณในกําไรหรือขาดทนุเมื$อมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที$ก่อให้เกิดเงินสด 
(Cash Generating Unit) โดยที$หน่วยนั !นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึ$งคาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากค่าความนิยมที$เกิดจากการรวมธรุกิจ 

3.7 อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ 

อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ ซึ$งหมายถงึ อสงัหาริมทรัพย์ที$ถือครอง เพื$อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการ
เพิ$มขึ !นของมลูค่าของสนิทรัพย์หรือทั !งสองอย่าง ซึ$งแสดงไว้ในราคาทนุหกัคา่เสื$อมราคาสะสมและค่าเผื$อการด้อยค่า
(ถ้าม)ี ค่าเสื$อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราดงันี ! 

 จํานวนปี 
อาคาร 20 
เครื$องตกแตง่และเครื$องใช้สาํนกังาน 10 
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3.8 สนิทรัพย์ให้เช่า 

สนิทรัพย์ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเสื$อมราคาสะสมและค่าเผื$อผลขาดทนุจากการ
ด้อยค่าของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ตดัคา่เสื$อมราคาสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ! 

       จํานวนปี   

ยานพาหนะ      7   

เครื$องจกัร      7   

อปุกรณ์เสริมยานพาหนะ      5   

3.9 ที$ดนิ อาคารและอปุกรณ์  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทึกราคาที$ดิน เครื$องจักรและอปุกรณ์ แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเสื$อมราคาสะสมและค่า
เผื$อผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้าม)ี 

ราคาทนุได้รวมต้นทนุประมาณการเบื !องต้นสําหรับการรื !อถอน การขนย้ายและการบรูณะสถานที$ตั !งของสินทรัพย์ซึ$ง
เป็นภาระผกูพนัของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายกุารให้ประโยชน์มลูค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื$อมราคา
อย่างน้อยที$สดุทกุสิ !นรอบบญัชี 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัดค่าเสื$อมราคาสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี ! 

       จํานวนปี   

ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน       5   

อาคาร      20   

เครื$องจกัรและอปุกรณ์ และเครื$องมือเครื$องใช้      5-20   

เครื$องใช้สํานกังานและเครื$องตกแต่ง      5-10   

ยานพาหนะ      5   

3.10 ที$ดนิรอการพฒันา 

ที$ดนิรอการพฒันา หมายถึง ที$ดินที$บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความตั !งใจจะถือไว้เพื$อประโยชน์ในอนาคตและบนัทกึ

ไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน โดยแสดงตามราคาทุนซึ$งอาจปรับด้วยค่าเผื$อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ราคาทุน

ประกอบด้วย ค่าที$ดินและค่าใช้จ่ายอื$นที$เกี$ยวข้องเพื$อให้ได้มาซึ$งที$ดิน รวมถึงต้นทุนการกู้ ยืมที$เกี$ยวข้องที$เกิดใน

ระหว่างการพฒันาที$ดิน เฉพาะในขณะที$มีการพฒันาที$ดินนั !น บริษัทฯ จะหยดุรวมต้นทนุกู้ยืมในระหว่างที$กิจกรรม

ในการพฒันาที$ดินหยดุลงหรือเมื$อการพฒันาเสร็จสิ !น 

3.11 สทิธิการเช่าและคา่เช่าที$ดินจ่ายลว่งหน้า 

สทิธิการเช่าและคา่เช่าที$ดินจ่ายลว่งหน้า รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 30 ปี 

3.12 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดัจ่ายโดยวิธีเส้นตรงอายกุารใช้งาน โดยประมาณภายใน 10 ปี 

3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยพจิารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทเช่น ที$ดิน อาคารและอปุกรณ์ ที$ดินรอการพฒันา

และเงินลงทุน เป็นต้น เมื$อมีข้อบ่งชี ! ว่าสินทรัพย์จะเกิดด้อยค่า โดยพิจารณาจากมลูค่าที$คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์   หากมีราคาตํ$ากว่าราคาตามบญัชี ถือว่าสนิทรัพย์นั !นเกิดการด้อยค่า ซึ$งจะรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่า 
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ดงักลา่วในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบนัทกึกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าต่อเมื$อ

มีข้อบ่งชี !ว่าการด้อยค่าดงักลา่วไม่มีอยู่อีกตอ่ไป หรือยงัมอียู่แตเ่ป็นไปในทางที$ลดลง 

มลูค่าที$คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสทุธิหรือมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะ 

สงูกวา่ และจะประมาณจากสนิทรัพย์แต่ละรายการ  หรือหนว่ยสนิทรัพย์ที$ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี 

3.14 สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าซื !อ 

บริษัทย่อยบนัทึกสินทรัพย์ตามสญัญาเช่าซื !อ เป็นสินทรัพย์และหนี !สินในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจํานวนเท่ากับ

ราคายติุธรรมของสินทรัพย์ที$เช่าซื !อ ณ วนัเริ$มต้นของสญัญาเช่าซื !อ ดอกเบี !ยจ่ายตามสญัญาจะถกูบนัทกึตามงวด 

ต่าง ๆ ตลอดอายสุญัญาเช่าซื !อ ตามยอดคงเหลอืของหนี !สินตามสญัญาเช่าซื !อในแต่ละงวด 

          3.15   ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 

รายจ่ายเกี$ยวกบัภาษีในรอบระยะเวลาบญัชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

3.15.1 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลปัจจบุนั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทกึภาษีเงินได้นิติบคุคลที$ต้องจ่ายในแตล่ะปี เป็นค่าใช้จ่ายทั !งหมดในงวดนั !นและ

คํานวณภาษีเงินได้ตามที$กําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั$วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหนี !สิน ณ วนัสิ !นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนี !สินนั !น โดยใช้อตัรา

ภาษีที$มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ !นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี !สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั$วคราวที$ต้องเสียภาษี 

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั$วคราวที$ใช้หักภาษีรวมทั !ง 

ผลขาดทนุทางภาษีที$ยงัไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที$มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที$บริษัทจะมีกําไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที$จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั$วคราวที$ใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที$ยงัไม่ได้ใช้นั !น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีทุกวันสิ !นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักลา่วหากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแนว่่า บริษัทจะไม่มี 
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กําไรทางภาษีเพยีงพอตอ่การนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทั !งหมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที$เกิดขึ !น

เกี$ยวข้องกบัรายการที$ได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

3.16 กําไรต่อหุ้น 

3.16.1 กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั !นพื !นฐาน 

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น ที$แสดงไว้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นกําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั !นพื !นฐาน ซึ$งคํานวณ      

โดยการหารยอดกําไร(ขาดทนุ)สทุธิสาํหรับปี ด้วยจํานวนถวัเฉลี$ยถ่วงนํ !าหนกัของหุ้นสามญัที$ออกระหว่างปี

สทุธิ 

3.16.2 กําไรต่อหุ้นปรับลด 

กําไรต่อหุ้ นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที$เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื$น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี$ยถ่วงนํ !าหนักของหุ้ นสามัญที$ออกอยู่ในระหว่างปีกับจํานวน 

ถวัเฉลี$ยถ่วงนํ !าหนกัของหุ้นสามญัที$บริษัทฯ อาจต้องออกเพื$อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั !งสิ !นให้เป็น

หุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นปีหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเทา่ 

ในปี 2556 และ 2555 ราคาใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสทธิ สงูกว่าราคาตลาด จึงไม่มีการคํานวณกําไรต่อ

หุ้นปรับลด 
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3.17 ประมาณการทางบญัชี 

การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายการทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั !งข้อ

สมมติฐานบางประการ ซึ$งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที$แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ซึ$งผลที$เกิดขึ !นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที$ประมาณไว้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตั !งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทาง

บญัชีอาจจะไม่ตรงกับผลที$เกิดขึ !นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานที$อาจมีความเสี$ยงต่อการปรับปรุงบญัชีในปี

ถดัไปต่อมลูค่าสนิทรัพย์ยกไป ณ วนัที$ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ คา่เผื$อหนี !สงสยัจะสญู ค่าเผื$อการด้อยค่าของ

ทรัพย์สนิ ต้นทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นมลูค่าที$ประมาณการโดย

ผู้ เชี$ยวชาญ และการประมาณการในเรื$องต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที$เกี$ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแล้ว 

3.18 ประมาณการหนี !สิน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี !สินเมื$อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน

ปัจจบุนัตามกฎหมายหรือจากการอนมุานอนัเป็นผลสืบเนื$องมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่า

จะส่งผลให้สญูเสียทรัพยากรที$มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื$อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที$ต้องจ่ายสามารถ

ประมาณการได้อยา่งน่าเชื$อถือ หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที$จ่ายชําระไปตามประมาณ

การหนี !สินทั !งหมดหรือบางส่วนอย่างแนน่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที$ได้รับคนืเป็นสนิทรัพย์แยกต่าง

หากแต่ต้องไม่เกินจํานวนประมาณการหนี !สินที$เกี$ยวข้อง 

3.19 รายการธุรกิจกบับคุคลหรือกิจการที$เกี$ยวข้องกนั 

บคุคลหรือกิจการที$เกี$ยวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที$มีอาํนาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูควบคมุโดย

บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดยีวกนักบับริษัทฯ นอกจากนี !บคุคลหรือกิจการ

ที$เกี$ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลซึ$งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษัทฯ ผู้บริหารคนสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ ที$มอีํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนนิงานของบริษัทฯ 
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3.20 เครื$องมือทางการเงิน 

สนิทรัพย์ทางการเงินที$แสดงในงบการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี !การค้าและ 

ลกูหนี !อื$น เงินให้กู้ยืมระยะสั !นแก่บริษัทที$เกี$ยวข้องกนั หนี !สนิทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงินและบริษัทที$เกี$ยวข้องกนั เจ้าหนี !การค้าและเจ้าหนี !อื$น ภาษี

เงินได้ค้างจ่าย หนี !สนิตามสญัญาเชา่การเงิน และเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ$งนโยบายการบญัชีเฉพาะ

สาํหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยไว้ในแต่ละหวัข้อที$เกี$ยวข้อง 

3.21 กองทนุสาํรองเลี !ยงชีพ และ ผลประโยชน์ของพนกังาน 

     3.21.1 กองทนุสาํรองเลี !ยงชีพพนกังาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสํารองเลี !ยงชีพ ซึ$งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที$ได้

กําหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี !ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของ 

บริษัทฯ และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทนุภายนอก กองทนุสํารองเลี !ยงชีพดังกลา่วได้รับเงินสะสมเข้า

กองทนุจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจ่ายสมทบกองทนุสาํรองเลี !ยงชีพบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที$เกิดรายการนั !น 

     3.21.2 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงาน หลงัการเลิกจ้างเพื$อจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตาม

กฎหมายแรงงานไทย มลูค่าปัจจบุนัของหนี !สนิผลประโยชน์พนกังานได้ถกูรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

โดยการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที$ประมาณการไว้ (Projected 

Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี$ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที$บริษัทฯ กําหนดขึ !นอย่างเหมาะสม  

สมมติฐานที$ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานสทุธิประจําปี ได้รวมถึงอตัราส่วนลดอตัราการ

เพิ$มขึ !นของเงินเดือนพนกังานและอัตราการเปลี$ยนแปลงในจํานวนพนักงาน        การเปลี$ยนแปลงในอัตรา

เหล่านี !มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที$เกี$ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนกังานสทุธิในทกุปี บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที$เหมาะสม ซึ$งสะท้อนถึงอตัราดอกเบี !ยที$ควรนํามาใช้ในการคํานวณมลูค่า

ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที$คาดว่า  จะต้องจ่ายให้กบัพนกังานในการประเมินอตัราส่วนลดที$

เหมาะสม บริษัทฯและบริษัทย่อยจะพิจารณาจากอตัราดอกเบี !ยของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ$งจ่ายในสกุลเงินที$ได้รับ

ประโยชน์ 
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัที$สําคญัที$ใช้ในการคํานวณภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังานมีดงัต่อไปนี ! 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

อตัราการคิดลด 2.99% 2.99% 

อตัราการเพิ$มเงินเดือน 7.00% 7.00% 

อตัราการเสยีชีวิตและทพุพลภาพตามตาราง 4 มรณไทย พ.ศ.2551 100% , 10% 100% , 10% 
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4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

      งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

      2556   2555  2556  2555 

เงินสด   199,505.50  130,767.00  43,505.50  53,715.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 2,435,045.55  25,253,221.09  1,318,107.89  20,735,506.16 

เงินฝากออมทรัพย์  413,965,541.53  166,639,205.27  401,192,981.27  165,003,998.78 

เงินฝากประจํา 3 เดือน  244,321.25  244,321.25  0.00  0.00 

เช็ครอการนําฝาก  0.00  13,412,000.00  0.00  0.00 

รวม   416,844,413.83  205,679,514.61  402,554,594.66  185,793,219.94 

5. ลกูหนี !การค้าและลกูหนี !อื$น  

      งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

        หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 

ลกูหนี !การค้า        

     ลกูหนี !การค้า 17,817,936.59  0.00  0.00  0.00 

     ตั�วเงินรับ 901,762.20  0.00  0.00  0.00 

รวมลกูหนี !การค้าและตั�วเงินรับ 18,719,698.79  0.00  0.00  0.00 

    (หกั) รายได้ยงัไม่ถงึกําหนด (2,751,727.12)  0.00  0.00  0.00 

    (หกั ) คา่เผื$อหนี !สงสยัจะสญู (47,265.00)  0.00  0.00  0.00 

             ลกูหนี !การค้า –สทุธิ 15,920,706.67  0.00  0.00  0.00 

ลกูหนี !อื$น        

     เงินทดรองจ่าย 344,445.05  1,696,776.00  134,627.60  256,110.00 

     รายได้ค้างรับ                  17.1.3 0.00  0.00  19,500,000.00  19,500,000.00 

     ดอกเบี !ยค้างรับ               17.1.4 0.00  0.00  17,991,596.47  17,991,596.47 

     เงินปันผลค้างรับ            17.1.5 0.00  0.00  13,882,436.40  13,882,436.40 

     ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 4,690,564.71  481,029.41  387,340.00  291,340.89 

     ลกูหนี !สรรพากร 1,928,883.94  341,053.52  340,510.51  341,053.52 

     อื$นๆ  3,254,721.94  706,331.94  2,417,628.39  331,091.67 

รวมลกูหนี !อื$น  10,218,615.64  3,225,190.35  54,654,139.37  52,593,628.95 

รวมลกูหนี !การค้าและลกูหนี !อื$น  26,139,322.31  3,225,190.87  54,654,139.37  52,593,628.95 



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

97 

 

ยอดลกูหนี !การค้าแยกตามอายหุนี !ที$คงค้างนบัจากวนัที$ถงึกําหนดชําระได้ดงันี ! 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556  2555 

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 5,920,811.54 0.00 

ค้างชําระไม่เกิน   3  เดือน 7,934,963.72 0.00 

ค้างชําระ   3 - 6  เดือน 3,726,721.19 0.00 

ค้างชําระ   6 - 12  เดือน 82,479.14 0.00 

เกิน  12 เดือน 152,961.00 0.00 

รวม 17,817,936.59 0.00 

6. ลกูหนี !ตามสญัญาเช่าซื !อที$ครบกาํหนดชําระใน 1 ปี 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556 2555 

ลกูหนี !ตามสญัญาเช่าซื !อ 5,050,000.00 0.00 

(หกั)  ดอกเบี !ยที$ยงัไม่ถือเป็นรายได้ - สทุธิ (641,121.50) 0.00 

(หกั)  ภาษีขายรอเรียกเก็บ (330,377.55) 0.00 

คงเหลอื 4,078,500.95 0.00 

7. สินค้าคงเหลอื   

    งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

    2556  2555  2556  2555 

ที$ดนิและค่าพฒันา  872,822,035.40  728,360,748.01  753,709,481.61  563,677,550.61 

ค่าก่อสร้าง  967,672,544.05  985,338,472.20  776,269,156.43  754,716,806.52 

ค่าใช้จา่ยอื$นในโครงการ  148,427,507.06  164,086,012.45  114,339,076.43  107,989,292.43 
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ดอกเบี !ยจ่าย  209,215,479.64  219,580,933.50  193,323,569.14  191,003,569.14 

รวม  2,198,137,566.1  2,097,366,166.1  1,837,641,283.6  1,617,387,218.70 

สว่นของต้นทนุขาย – สะสม  (1,671,052,599.4  (1,776,245,786.2  (1,579,218,841.9  (1,562,118,199.4

คงเหลอื  527,084,966.70  321,120,379.95  258,422,441.62  55,269,019.29 

7.1 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้นําที$ดินพร้อมสิ$งปลกูสร้างแต่ละโครงการ ซึ$งมีมลูค่า

สทุธิตามบญัชี จํานวน 222.30 ล้านบาท และจํานวน 237.91 ล้านบาท ตามลําดบั ไปจดจํานองไว้กับธนาคารเพื$อ

เป็นหลกัทรัพย์คํ !าประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาว ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 28  

7.2 ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ$งบนัทึกดอกเบี !ยจ่ายเป็นต้นทนุโครงการ 

จํานวน 2.32 ล้านบาท และจํานวน 2.19 ล้านบาท ตามลําดบั (ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 เฉพาะกิจการ จํานวน 

2.32 ล้านบาท) 

7.3 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้โอนห้องชุดชําระหนี !ให้กับเจ้าหนี !รายหนึ$ง ซึ$งมีมลูค่าตามบญัชี จํานวน 2.20 

ล้านบาท ในมลูค่าหนี !จํานวน 3.08 ล้านบาท เกิดกําไรจากการตีทรัพย์ชําระหนี ! จํานวน 0.88 ล้านบาท บริษัทฯ ได้

บนัทกึไว้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จทั !งจํานวนแล้ว  

7.4 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้โอนปิดเฟสย่อยของโครงการแห่งหนึ$งซึ$งมีมูลค่าเป็นจํานวนเงิน

เท่ากบั 166.61 ล้านบาท 

7.5 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้เปลี$ยนแผนธุรกิจโดยบริษัทฯ ได้ขายโครงการที$ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ เพื$อ

รักษาสภาพคลอ่งทางการเงิน โครงการดงักล่าวมีราคาทนุ 50.04 ล้านบาท และได้ขายในราคา 42.00 ล้านบาท 

7.6 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ$งมีการพฒันาโครงการแล้วเสร็จจํานวนรวม 2 โครงการ ซึ$งเป็นโครงการที$บริษัทและ

บริษัทย่อยสร้างเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด มีผลทําให้ลกูค้าบางรายใช้สทิธิยกเลิกสญัญาจะซื !อจะขาย  และขอคืนเงิน

ดาวน์พร้อมค่าปรับ โดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  มีเงินที$จะต้องจ่ายคืนลกูค้าคงเหลือ จํานวน 7.23 

ล้านบาท และจํานวน 16.89 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะกิจการ จํานวน 6.94 ล้านบาท และจํานวน 15.92 ล้าน

บาท ตามลําดบั) โดยแสดงไว้ในบญัชีเจ้าหนี !จากการยกเลิกสญัญาจะซื !อจะขายห้องชุดภายใต้หนี !สินหมนุวียนอื$น 

ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26  
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8. เงินมดัจําค่าที$ดิน  

  งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2556  2555  2556  2555 

เงินมดัจําค่าที$ดิน  68,987,530.00  68,987,530.00  64,987,530.00  64,987,530.00 

หกั   คา่เผื$อการลดมลูคา่  (68,987,530.00)  (68,987,530.00)  (64,987,530.00)  (64,987,530.00) 

คงเหลอื – สทุธิ  0.00  0.00  0.00  0.00 
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9. ลกูหนี !ตามสญัญาเช่าซื !อที$ครบกําหนดชําระเกินกว่าหนึ$งปี 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556 2555 

ลกูหนี !ตามสญัญาเช่าซื !อ 17,446,670.00 0.00 

(หกั)  ดอกเบี !ยที$ยงัไม่ถือเป็นรายได้ - สทุธิ (732,710.27) 0.00 

(หกั)  ภาษีขายรอเรียกเก็บ (1,141,367.23) 0.00 

ลกูหนี !ตามสญัญาเช่าซื !อ - สทุธิ 15,572,592.50 0.00 

10. เงินลงทนุในบริษัทย่อย 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

บริษทั อตัรา  2556  2555 

    วิธีราคาทนุ  วิธีราคาทนุ  วิธีราคาทนุ 

บริษทั ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง จํากดั  99.99  384,999,400.00  159,999,400.00 

บริษทั นนัทภพ จํากดั  99.99  200,099,400.00  72,099,400.00 

บริษทั แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั  99.99  49,999,400.00  49,999,400.00 

(และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัท ท็อปไลฟ์       

เวนเจอร์ จํากดั ในอตัราร้อยละ 49.99)       

บริษทั  แพลทตินั$ม ออโต้ เซอร์วิส  จํากดั  99.99  230,783,523.04  0.00 

(และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษัท แพลทตินั$ม       

เอคเซคคิวทีฟ จํากดั ในอตัราร้อยละ 99.97)       
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รวม    865,881,723.04  282,098,200.00 

หกั  คา่เผื$อการด้อยค่าของเงินลงทุน       

บริษทั ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง จํากดั    (179,999,400.00)  (159,999,400.00) 

บริษทั  นนัทภพ จํากดั    (180,099,400.00)  (72,099,400.00) 

บริษทั แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั    (49,999,400.00)  (49,999,400.00) 

รวม    (410,098,200.00)  (282,098,200.00) 

คงเหลือ - สทุธิ    455,783,523.04  0.00 

10.1 ในวนัที$ 2 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท แพลทตินั$ม ออโต้เซอร์วิส จํากัด ตามที$กล่าวใน

หมายเหตขุ้อ 2.8 

10.2 ในไตรมาส 3 ปี 2556 บริษัทฯ ได้ซื !อหุ้นเพิ$มทนุจากบริษัทย่อย 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ท็อปไลฟ์ ลฟิวิ$ง จํากัด 
และบริษัท นนัทภพ จํากดั จํานวน 225 ล้านบาท และจํานวน 128 ล้านบาท ตามลําดบั โดยบริษัทย่อยได้นําเงินเพิ$ม
ทนุที$ได้รับชําระมาจ่ายชําระคืนเงินให้กู้และดอกเบี !ยค้างรับแก่บริษัทฯ ดงันั !นจึงได้โอนจดัประเภทค่าเผื$อหนี !สงสยัจะ
สญูมาเป็นค่าเผื$อการด้อยค่าเงินลงทนุ เนื$องจากมลูค่าที$คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทนุไม่เปลี$ยนจากการที$มีการ
จ่ายชําระหนี !ระหว่างกนั 

10.3 ในไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทฯ ได้ประมาณค่าเผื$อการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อยแห่งหนึ$งเพิ$มอีกจํานวน 
36.09 ล้านบาท โดยประมาณจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิที$บริษัทย่อยคงเหลอือยู่ ณ วนัสิ !นงวด ซึ$งสินทรัพย์ส่วนใหญ่

ของบริษัทย่อยมมีลูค่าใกล้เคียงกบัราคาประเมนิของผู้ประเมินอสิระ 

11. เงินลงทนุในบริษัทร่วม  

    งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  อตัรา  วิธีสว่นได้เสีย  วิธีราคาทนุ 
  2556  2556  2555  2556  2555 

บริษทั อควา แอด  จํากดั 26  279,752,557.63  0.00  279,494,008.00  0.00 

เมื$อวนัที$ 25 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท อควา แอด จํากดั (มหาชน) จํานวน 105,151,997 
หุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จํานวนเงิน 279,494,008.00 บาท โดยมีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 26 

12. สินทรัพย์ที$โอนไปเป็นหลกัประกนัตามสญัญาซื !อคืน 
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12.1 ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้โอนสินทรัพย์เพื$อชําระหนี !เจ้าหนี !ตามเงื$อนไขในสัญญา 

ปรับโครงสร้างหนี ! ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29 

12.2 ในไตรมาส 3 ปี 2556 บริษัทย่อยดังกลา่วได้มีการบันทึกตั !งค่าเผื$อการด้อยค่าเพิ$มจํานวน 33.88 ล้านบาท เพื$อให้ 
เหลอืทนุสทุธิเทา่กบัมลูค่าที$เจ้าหนี !เงินกู้ยืมให้ตทีรัพย์ชําระหนี ! 

12.3 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 สนิทรัพย์ที$โอนไปเป็นหลกัประกนัตามสญัญาซื !อคืนเป็นทรัพย์สนิที$บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้
โอนกรรมสทิธิPให้กบัเจ้าหนี !เงินกู้ยืมแต่ได้รับสทิธิPซื !อคืนภายใน 2 ปี ซึ$งจะครบกําหนดในวนัที$ 21 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556 2555 

ที$ดนิและโครงการพฒันา  0.00 174,292,538.26 

หกั   คา่เผื$อการลดมลูคา่ 0.00 (49,242,538.26) 

สทุธิ 0.00 125,050,000.00 
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13. อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 ที$ดินและค่า
พฒันา 

อาคาร 
เครื$องใช้สํานกังาน
และเครื$องตกแตง่ 

รวม 

ราคาทุน :-     

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2554 68,082,953.16 7,159,000.00 78,613.00 75,320,566.16 

เพิ$มขึ !น 0.00 0.00 0.00 0.00 

ลดลง (68,082,953.16) (7,159,000.000) (78,613.00) (75,320,566.16) 

โอนเข้า 3,930,664.00 3,722,100.00 0.00 7,652,764.00 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2555 3,930,664.00 3,722,100.00 0.00 7,652,764.00 

เพิ$มขึ !น 0.00 0.00 0.00 0.00 

ลดลง 0.00 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 3,930,664.00 3,722,100.00 0.00 7,652,764.00 

ค่าเสื$อมราคาสะสม :-     

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2554 0.00 (806,123.02) (32,268.13) (838,391.15) 

เพิ$มขึ !น 0.00 (267,726.98) (11,571.99) (279,298.97) 

ลดลง 0.00 1,073,850.00 43,840.12 1,117,690.12 

โอนเข้า 0.00 (932,564.54) 0.00 (932,564.54) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2555 0.00 (932,564.54) 0.00 (932,564.54) 

เพิ$มขึ !น 0.00 (186,105.01) 0.00 (186,105.01) 

ลดลง 0.00 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 0.00 (1,118,669.55) 0.00 (1,118,669.55) 
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มลูคา่สทุธิทางบญัชี 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 3,930,664.00 2,603,430.45 0.00 6,534,094.45 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2555 3,930,664.00 2,789,535.46 0.00 6,720,199.46 

ค่าเสื$อมราคาสําหรับปี     

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556    186,105.01 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2555    279,298.97 

     

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ มมีลูค่ายตุิธรรมรวมจํานวน 6.24 ล้านบาท 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้บนัทึกที$ดิน อาคารสโมสรเดิมจะปรับปรุงเป็นอาคารสํานกังานมาเป็น

อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 15 
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14. สนิทรัพย์ให้เช่า 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2555  
เพิ$มขึ !นจากซื !อ 

เงินลงทนุใน
บริษทัย่อย 

 เพิ$มขึ !น  ลดลง  
31 ธนัวาคม 

2556 

ราคาทุน :-          

เครื$องจกัร 0.00  4,703,581.31  0.00  0.00  4,703,581.31 

ยานพาหนะ 0.00  299,264,897.94  119,714,526.11  (50,463,401.86)  368,516,022.19 

อปุกรณ์เสริม 0.00  4,623,317.59  1,049,787.87  (22,000.00)  5,651,105.46 

ทะเบียนยานพาหนะ 0.00  370,000.00  0.00  0.00  370,000.00 

รวมราคาทนุ 0.00  308,961,796.84  120,764,313.98  (50,485,401.86)  379,240,708.96 

ค่าเสื$อมราคาสะสม :-          

เครื$องจกัร 0.00  (117,313.50)  (570,925.71)  0.00  (688,239.21) 

ยานพาหนะ 0.00  (65,775,982.99)  (39,031,377.26)  14,753,904.73  (90,053,455.52) 

อปุกรณ์เสริม 0.00  (1,042,189.06)  (985,189.24)  3,196.28  (2,024,182.02) 

รวมค่าเสื$อมราคาสะสม 0.00  (66,935,485.55)  (40,587,492.21)  14,757,101.01  (92,765,876.75) 

สทุธิ 0.00        286,474,832.21 

ค่าเสื$อมราคาสําหรับปี 0.00        40,587,492.21 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรถยนต์และเครื$องจกัรที$มีไว้เพื$อให้เช่าอยู่ภายในสญัญาเช่าซื !อ ดงันี ! 

 บาท 

 ราคาทนุ 

มลูค่าตามบญัชี

สทุธิ 

รถยนต์ (จํานวน 139 คนั)  353,555,714.86 269,839,270.26 

เครื$องจกัร (จํานวน 1 เครื$อง) 4,703,581.31 4,015,342.10 

รวม 358,259,296.17 273,854,612.36 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจํานวนเงินขั !นตํ$าของรายได้ค่าเช่าในอนาคตทั !งสิ !นภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานที$

ไม่อาจบอกเลิกได้ แสดงตามจํานวนเงินในสญัญาดงันี ! 
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ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มรีถยนต์ที$มีไว้เพื$อให้เช่าที$คิดค่าเสื$อมราคาหมดแล้ว แตย่งัใช้งานอยู ่ 

  บาท 

ไม่เกิน 1 ปี  81,896,647.72 

เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี  181,351,758.55 

รวม  263,248,406.27 
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15. ที$ดนิ อาคารและอปุกรณ์  ประกอบด้วย 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ประกอบด้วย 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 

ที$ดิน 
สว่นปรับปรุง

ที$ดินเช่า 
อาคาร 

สว่นปรับปรุง

สํานกังานขาย 

เครื$องใช้ 

สํานกังานและ 

เครื$องตกแตง่ 

ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง

กอ่สร้างและ

ระหวา่งติดตั !ง 

รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2554 4,620,664.00 763,600.00 3,722,100.00 0.00 6,128,223.28 5,675,178.00 984,137.03 21,893,902.31 

ซื !อเพิ$ม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,713,495.24 0.00 0.00 1,713,495.24 

เพิ$มขึ !นจากการซื !อเงินลงทุน         

บริษัทยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

จําหน่าย/โอนออก (3,930,664.00) 0.00 (3,722,100.00) 0.00 (2,514,698.32) (1,923,118.00) 0.00 (12,090,580.32) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2555 690,000.00 763,600.00 0.00 0.00 5,327,020.20 3,752,060.00 984,137.03 11,516,817.23 

ซื !อเพิ$ม 0.00 0.00 0.00 0.00 789,679.95 6,338,317.75 0.00 7,127,997.70 

เพิ$มขึ !นจากการลงทุนใน         

บริษัทยอ่ย 0.00 0.00 0.00 5,027,474.21 1,165,453.83 1,210,467.29 0.00 7,403,395.33 

จําหน่าย/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (901,616.00) 0.00 (901,616.00) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 690,000.00 763,600.00 0.00 5,027,474.21 7,282,153.98 10,399,229.04 984,137.03 25,146,594.26 

คา่เสื$อมราคาสะสม         

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2554 0.00 0.00 (746,459.55) 0.00 (5,581,870.93) (5,242,462.62) 0.00 (11,570,793.10) 

คา่เสื$อมราคาสําหรับปี 0.00 0.00 (186,104.99) 0.00 (446,263.580 (400,045.56) 0.00 (1,032,414.13) 

เพิ$มขึ !นจากการซื !อเงินลงทุน         

บริษัทยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คา่เสื$อมราคาจําหน่าย/โอนออก 0.00 0.00 932,564.54 0.00 2,394,265.50 1,908,020.48 0.00 5,234,850.52 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2555 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,633,869.01) (3,734,487.70) 0.00 (7,368,356.71) 



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

108 

 

 

 

        

คา่เสื$อมราคาสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 (1,004,943.99) (715,362.44) (513,626.53) 0.00 (2,233,932.96) 

เพิ$มขึ !นจากการลงทุนใน         

บริษัทยอ่ย 0.00 0.00 0.00 (3,438,836.00) (910,693.31) (89,364.31) 0.00 (4,438,893.62) 

คา่เสื$อมราคาจําหน่าย/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901,614.00 0.00 901,614.00 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 0.00 0.00 0.00 (4,443,779.99) (5,259,924.760 (3,435,864.54) 0.00 (13,139,569.29) 

คา่เผื$อการด้อยคา่ของสินทรัพย์         

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 0.00 (763,600.00

) 

0.00 0.00 0.00 0.00 (984,137.03) (1,747,737.03) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2555 0.00 (763,600.00

) 

0.00 0.00 0.00 0.00 (984,137.37) (1,747,737.03) 

มลูคา่สุทธิทางบญัชี         

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 690,000.00 0.00 0.00 583,694.22 2,022,229.22 6,963,364.50 0.00 10,259,287.94 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2555 690,000.00 0.00 0.00 0.00 1,693,151.19 17,572.30 0.00 2,400,723.49 

คา่เสื$อมราคาสําหรับปี สิ !นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2556      2,233,932.96 

คา่เสื$อมราคาสําหรับปี สิ !นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2555      1,032,414.13 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้โอนจัดประเภทที$ดิน อาคารสโมสร ราคาทุน 7.65 ล้านบาท ไปเป็น
อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 
ที$ดิน 

เครื$องใช้สาํนกังาน

และเครื$องตกแตง่ 
รวม 

ราคาทนุ :-    

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2554 690,000.00 1,847,230.54 2,537,230.54 

ซื !อเพิ$ม 0.00 1,694,495.25 1,694,495.24 

จําหน่าย/โอนออก 0.00 (654,951.23) (654,591.23) 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 690,000.00 2,880,774.56 3,576,774.55 

ซื !อเพิ$ม 0.00 775,236.49 775,236.49 

จําหน่าย/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 690,000.00 3,662,011.04 4,352,011.04 

ค่าเสื$อมราคาสะสม    

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2554 0.00 1,327,678.19 1,327,678.19 

ค่าเสื$อมราคาสาํหรับปี 0.00 429,537.92 429,537.92 

ค่าเสื$อมราคาจําหน่าย/โอนออก 0.00 (544,606.43) (544,606.43) 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 0.00 1,212,609.68 1,212,609.68 

ค่าเสื$อมราคาสาํหรับปี 0.00 546,193.05 546,193.05 

ค่าเสื$อมราคาจําหน่าย/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 0.00 1,758,802.73 1,758,802.73 
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มลูค่าสทุธิตามบญัชี 

   

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 690,000.00 1,903,208.31 2,593,208.31 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 690,000.00 1,674,164.87 2,364,164.87 

ค่าเสื$อมราคาสาํหรับปี สิ !นสนุวนัที$ 31 ธันวาคม 2556   546,193.05 

ค่าเสื$อมราคาสาํหรับปี สิ !นสนุวนัที$ 31 ธันวาคม 2555   429,537.92 
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16. ที$ดนิและโครงการรอการพฒันา   

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556  2555 

ที$ดนิและโครงการรอการพฒันา 78,197,980.98  78,197,980.98 

หกั     คา่เผื$อการด้อยค่า (37,110,230.98)  (3,357,980.98) 

คงเหลอื – สทุธิ 41,087,750.00  74,840,000.00 

ในปี 2556 บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ$งได้บนัทึกผลขาดทนุจากการด้อยค่าที$ดินโครงการรอการพัฒนาจากผลการประเมินของ 
ผู้ประเมนิอิสระที$มีการประเมินใหม ่ณ วนัที$ 13 ธันวาคม 2556  โดยวิธีราคาตลาดและต้นทนุทดแทน ผลของการประเมินมี
ราคาตํ$ากว่าราคาตามบญัชี จํานวน 37.11 ล้านบาท ซึ$งบริษัทย่อยดังกล่าวได้บนัทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ$มอีก 
จํานวน 33.75 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินแล้ว 

17. รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนั 

รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการที$เกี$ยวข้องกนัและนโยบายราคา ที$มีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปนี ! 

ลําดั
บที$ 

 

บคุคลหรือกิจการที$เกี$ยวข้องกนั 

ลกัษณะ 

รายการ 

 

นโยบายราคา  ความสมัพนัธ์  

   2556 2555    

1  บริษัท ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง จํากดั A A - เงินให้กู้ยืม  ไม่มีการคิดดอกเบี !ยระหวา่งกนั 

     - ค่าบริหารจดัการโครงการ  ตามบนัทึกข้อตกลงระหวา่งกนั 

       ค้างรับ/ค้างจ่าย  โดยปัจจบุนัไม่มีการให้บริการ 

2  บริษัท นนัทภพ จํากดั A A - เงินให้กู้ยืม  ไม่มีการคิดดอกเบี !ยระหวา่งกนั 

  บริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั A A - เงินให้กู้ ยืม   

3  บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้เซอร์วิส จํากดั A - - ค่าเช่ารถยนต์  ตามที$ระบใุนสญัญาเช่ารถยนต์ 

     - คํ !าประกนัเจ้าหนี !ลิสซิ$ง  ไม่มีการคิดค่าตอบแทน 

     - เงินให้กู้ยืมระหว่างปี 2556 และ  มีการคิดดอกเบี !ยในอตัรรร้อยละ  

     มีการรับชําระครบถ้วนแล้ว      8 ต่อปี 
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     ภายในปี 2556   

4  บริษทั ฟัลคอน 9 จํากดั C, D C, D - ค่าตอบแทนจากการจํานําหุ้น  ตามสญัญาค่าตอบแทนในอตัรา 

     คํ !าประกนัเงินกู้ของบริษัทฯ  ร้อยละ 3 ต่อปี ของวงเงินกู้ ยืมและ 

       หยุดคิดค่าตอบแทนระหวา่งกนั 

       ตั !งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นไป 

5  นายวนัชยั  ศภุพยคัฆ์ E E - เงินกู้ ยืมแก่บริษทัย่อย  ไม่มีการคิดดอกเบี !ยระหว่างกนั 

6  นายอนพุงศ์  คตุติกลุ E - 
- คํ !าประกนัวงเงินกู้ ยืมบริษัท
ย่อย  ไม่มีการคิดค่าตอบแทน 

7  นายวนัชยั  ศภุพยคัฆ์ E E - คํ !าประกนัวงเงินกู้ ยืมของบริษัท  ไม่มีการคิดค่าตอบแทน 

     และบริษทัย่อย   

หมายเหต ุ :  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

  A - เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

  C - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  D - มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

  E - เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

  F - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

17.1 รายการและจํานวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กับบคุคลและกิจการที$

เกี$ยวข้องกบับริษัทฯ เป็นดงันี ! 
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17.1.1 เงินให้กู้ยมืแก่บคุคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนั  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  31 ธันวาคม 2555  เพิ$มขึ !น  ลดลง/โอนออก  31 ธันวาคม 2556 
บริษัท ท็อปไลน์ ลฟิวิ$ง จํากดั  166,804,880.48  31,606,000.00  (198,410,880.48)  0.00 

บริษัท นนัทภพ จํากดั  114,455,450.44  492,873.00  (114,948,323.44)  0.00 

บริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั  11,926,348.58  70,000.00  (4,000,000.00)  7,996,348.58 

บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้เซอร์วิส จํากดั  0.00  60,000,000.00  (60,000,000.00)  0.00 

รวม  293,186,679.50  92,168,873.00  (377,359,203.92)  7,996,348.58 

(หกั) คา่เผื$อหนี !สงสยัจะสญู  (86,522,862.02)  (787,216.96)  79,313,730.40  (7,996,348.58) 

สทุธิ  206,663,817.48      0.00 

ในไตรมาส 3 ปี 2556 บริษัทฯ ได้โอนจัดประเภทกลบัค่าเผื$อหนี !สงสยัจะสญูเงินให้กู้ยืมและดอกเบี !ยค้างรับ
ของบริษัทย่อย 2 แห่ง จํานวน 79.31 ล้านบาท และจํานวน 12.60 ล้านบาท ตามลําดบั ไปเป็นค่าเผื$อการ
ด้อยค่าเงินลงทนุ ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตขุ้อ 10.2 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยงัไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตาม
แผนงานเนื$องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินและอยู่ระหว่างการหาผู้ ร่วมทุนและปรับเปลี$ยนแผนธุรกิจ 
บริษัทฯ จึงได้ประมาณค่าเผื$อหนี !สงสยัจะสญูของเงินให้กู้ ยืม และดอกเบี !ยค้างรับของเงินให้กู้ ยืมไว้ในงบ
การเงิน โดยประมาณจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิคงเหลือของบริษัทย่อย ณ วันสิ !นงวด ซึ$งสินทรัพย์โดยส่วน
ใหญ่มีมลูค่าใกล้เคยีงกบัการประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้ประมาณ
ค่าเผื$อหนี !สงสยัจะสญูของบริษัทย่อย 2 แห่ง  เพิ$มจํานวน 0.79 ล้านบาท และ จํานวน 50.76 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 
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17.1.2 เงินกู้ยืมจากบคุคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนั 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 31 ธันวาคม2555   เพิ$มขึ !น  ลดลง  31 ธันวาคม 2556 
นายวนัชยั  ศภุพยคัฆ ์ 214,500.00  0.00  214,500.00  0.00 

รวม 214,500.00  0.00  214,000.00  0.00 

17.1.3 ค่าบริหารโครงการค้างรับ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

      2556  2555 

บริษัท ท็อปไลน์ ลฟิวิ$ง จํากดั      19,500,000.00  19,500,000.00 

17.1.4 ดอกเบี !ยรับค้างรับ – เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกนั 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
      2556  2555 

บริษัท ท็อปไลน์ ลิฟวิ$ง จํากดั      17,991,596.47  17,991,596.47 
บริษัท นนัทภพ จํากดั      0.00  12,600,773.59 
บริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี ! จํากดั     3,341,770.63  3,341,770.63 

รวม      21,333,367.10  33,934,140.69 
(หกั) ค่าเผื$อหนี !สงสยัจะสญู      (3,341,770.63)  (15,942,544.22) 

สทุธิ      17,991,596.47  17,991,596.47 

17.1.5 เงินปันผลค้างรับ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

      2556  2555 
บริษัท ท็อปไลน์ ลฟิวิ$ง จํากดั      13,882,436.40  13,882,436.40 

17.1.6 ค่าบริหารโครงการค้างจ่าย 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
      2556  2555 

บริษัท ท็อปไลน์ ลฟิวิ$ง จํากดั      44,500,000.00  44,500,000.00 
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17.2 รายการและจํานวนเงินด้านงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ !นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 กับบคุคล
และกิจการที$เกี$ยวข้องกบับริษัทฯ เป็นดงันี ! 

17.2.1 ดอกเบี !ยรับ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
      2556  2555 

บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้เซอร์วิส จํากดั    1,458,016.09  0.00 

17.2.2 ค่าตอบแทนจ่ายจากการจํานาํหลกัทรัพย์คํ !าประกนัเงินกู้ ยืม 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
      2556  2555 

บริษัท ฟัลคอน 9 จํากดั      0.00  1,350,000.00 

17.2.3 ค่าเช่ารถยนต์ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
      2556  2555 

บริษัท แพลทตินั$ม ออโต้เซอร์วิส จํากดั    1,142,000.00  0.00 

18. เงินให้กู้ยมืแก่กจิการอื$น  

      งบการเงินรวม (บาท) 

      2556  2555 
เงินให้กู้ยมืแก่กจิการอื$น      24,398,331.53  24,398,331.53 

หกั  คา่เผื$อหนี !สงสยัจะสญู      (24,398,331.53)  (24,398,331.53) 

สทุธิ      0.00  0.00 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื$น เป็นเงินที$บริษัทย่อยแห่งหนึ$งให้บริษัทย่อยของบริษัทดงักล่าวกู้  ตั !งแต่ก่อนปี 2550 จนถึงปลายปี 
2552 บริษัทย่อยดงักลา่วได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแหง่นั !นออกไปทั !งจํานวนมีผลทําให้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็น
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอื$น และได้บนัทึกค่าเผื$อหนี !สงสยัจะสญูของเงินให้กู้ ยืมดงักล่าวทั !งจํานวน โดยบริษัทย่อยได้มีการ
ดําเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลแพ่งในปี 2554 ปัจจุบันศาลพิพากษาให้บริษัทย่อยดงักล่าวชนะคดี และอยู่ระหว่างขั !นตอนการ
ของการขอเฉลี$ยทรัพย์ 

19. เงินฝากที$ติดภาระคํ !าประกนั 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคาร จํานวน 2.18 ล้านบาทและจํานวน 1.25  
ล้านบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ จํานวน 0.90 ล้านบาทและจํานวน 0.52 ล้านบาท ตามลาํดบั) โดยเงินฝากธนาคาร 
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บางส่วน จํานวน 1.28 ล้านบาท และจํานวน 0.73 ล้านบาท ตามลําดับ เป็นเงินฝากจากการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค
ส่วนกลางจากลูกค้าของบริษัทย่อย ซึ$งบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที$ต้องโอนส่งมอบเงินดังกล่าวเมื$อได้มีการจัดตั !ง
คณะกรรมการหมูบ้่านแต่ละโครงการเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทยอ่ยได้บนัทกึหนี !สินดงักลา่วเป็นเจ้าหนี !อื$นในงบการเงิน สว่นที$
เหลือจํานวน 0.90 ล้านบาท  และจํานวน 0.52 ล้านบาท ตามลําดบั นําไปเป็นหลกัประกันหนงัสือคํ !าประกนับํารุงรักษา
สาธารณปูโภคในโครงการ และหลกัประกนัอาวลัตั�วสญัญาใช้เงินในการชําระเงินคา่ซื !อลฟิท์  
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20. สทิธิการเช่าและคา่เช่าที$ดินจ่ายลว่งหน้า  ประกอบด้วย 
      งบการเงินรวม (บาท) 

      2556  2555 

สทิธิการเช่าและคา่เช่าที$ดินจ่ายลว่งหน้า      7,002,000.00  7,002,000.00 

หกั ตดัจ่ายสะสม     (6,472,989.35)  (5,472,717.93) 

หกั  คา่เผื$อการด้อยคา่ของสทิธิการเช่าและค่าเช่าที$ดนิจ่ายลว่งหน้า  (529,010.65)  (1,529,282.07) 

ยอดคงเหลอื-สทุธิ      0.00  0.00 

บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้หยดุชะงกัการก่อสร้างโครงการศนูย์กีฬา โดยได้บนัทกึคา่เผื$อการด้อยค่าของสทิธิการเช่าและค่าเช่า
ที$ดนิจ่ายลว่งหน้าไว้ในงบการเงินแล้วทั !งจํานวน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดเผยภาระผกูพนัที$จะต้องจ่ายชําระสทิธิการ
เช่าตามสญัญาไว้แล้วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 37.3 

21. สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 
ค่าซอฟท์แวร์ 

ค่าตดัจําหน่าย 

สะสม 

ยอดคงเหลอื 

สทุธิ 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2554 5,770,328.10 (2,520,569.43) 3,249,758.67 

เพิ$มขึ !น 0.00 (577,032.66) (577,032.66) 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 5,770,328.10 (3,097,602.09) 2,672,726.01 

เพิ$มขึ !นจากการลงทนุในบริษัทย่อย 32,000.00 (24,305.92) 7,694.08 

เพิ$มขึ !น 0.00 (583,429.02) (583,429.02) 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 5,802,328.10 (3,705,337.03) 2,096,991.07 

ค่าซอฟท์แวร์ตดัจ่ายสําหรับปี    

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556   583,429.02 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555   577,032.66 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 
ค่าซอฟท์แวร์ 

ค่าตดัจําหน่าย 

สะสม 

ยอดคงเหลอื 

สทุธิ 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2554 3,741,822.10 (1,268,831.07) 2,472,991.03 

เพิ$มขึ !น 0.00 (374,182.20) (374,182.20) 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 3,741,822.10 (1,643,013.27) 2,098,808.83 

เพิ$มขึ !น 0.00 (374,182.14) (374,182.14) 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 3,741,822.10 (2,017,195.41) 1,724,626.69 

ค่าซอฟท์แวร์ตดัจ่ายสําหรับปี    

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556   374,182.14 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555   374,182.20 

22. ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี

สินทรัพย์และหนี !สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีภายหลงัจากการนํามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556  2555 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    

     ประมาณการหนี !สินผลประโยชน์พนกังาน 30,263.75  0.00 

 30,263.75  0.00 

หนี !สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    

     หนี !สินตามสญัญาเช่าการเงิน 67,047.83  0.00 

 67,047.83  0.00 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี สิ !นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี ! 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556  2555 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั :    

     ภาษีเงินได้สาํหรับปี 636,211.45  0.00 

     ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :    

          ภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีากการเกิดผลแตกต่างชั$วคราว    

                และการกลบัรายการผลแตกต่างชั$วคราว 1,239,603.31  0.00 

 1,875,814.76  0.00 

 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบญัชีกับอตัราภาษีเงินที$ใช้สําหรับปี 

สิ !นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงันี ! 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556  2555 

กําไร(ขาดทนุ)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล (124,760,661.53)  0.00 

อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 20.00%  0.00 

กําไร(ขาดทนุ)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลคณูอตัราภาษี (24,952,132.31)  0.00 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับปี :    

     ขาดทนุจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 13,527,510.00  0.00 

     ขาดทนุทางภาษีที$ไม่ได้บนัทกึเป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 12,366,249.98  0.00 

     รายจ่ายต้องห้าม 934,187.09  0.00 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ที$แสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ 1,875,814.76  0.00 
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23. เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย 

    งบการเงินรวมและ 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
    2556  2555 

เงินกู้ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงิน    45,000,000.00  45,000,000.00 

รวม    45,000,000.00  45,000,000.00 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ออกตั�วสญัญาใช้เงินให้กับสถาบนัการเงินแห่งหนึ$ง จํานวน 45 ล้านบาท 

อตัราดอกเบี !ยร้อยละ MLR+0.25 คํ !าประกันโดยจํานําหลกัทรัพย์ของบริษัทที$เกี$ยวข้องกันแห่งหนึ$ง และคํ !าประกันโดย

กรรมการ ครบกําหนดเมื$อทวงถาม 

24. เจ้าหนี !การค้าและเจ้าหนี !อื$น  

   งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 หมาย  2556  2555  2556  2555 
24.1  เจ้าหนี !การค้า          

เจ้าหนี !ค่าก่อสร้าง   10,575,338.63  10,288,217.92  1,960,598.17  5,841,416.96 

เจ้าหนี !การค้า   1,490,463.43  0.00  0.00  0.00 

ตั�วเงินจ่าย   1,248,566.16  0.00  0.00  0.00 

ตั�วสญัญาใช้เงิน   898,800.00  0.00  898,800.00  0.00 

รวมเจ้าหนี !การค้า   14,213,168.22  10,288,217.92  2,859,398.17  5,841,416.96 

24.2  เจ้าหนี !อื$น          
เงินประกนัผลงานผู้ รับเหมา   7,259,567.90  5,739,818.13  848,466.79  176,250.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   22,768,248.01  23,280,658.56  10,293,519.13  10,568,020.45 

ค่าบริหารโครงการค้างจ่าย  17.1.6  0.00  0.00  44,500,000.00  44,500,000.00 

ดอกเบี !ยค้างจ่ายบคุคล          

     และกิจการอื$น  2,836,562.13  2,255,388.10  20,265.03  58,893.48 

อื$น ๆ   1,644,515.33  832,776.90  405,564.53  428,164.30 

รวมเจ้าหนี !อื$น   34,508,893.37  32,108,641.69  56,067,815.48  55,731,328.23 

รวมเจ้าหนี !การค้าและเจ้าหนี !อื$น   48,722,061.59  42,396,859.61  58,927,213.65  61,572,745.19 
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25. เงินกู้ ยืมจากบคุคลอื$น ประกอบด้วย 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556  2555 
เงินต้น 5,000,000.00  5,000,000.00 

คงเหลอื 5,000,000.00  5,000,000.00 

25.1 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งมีเงินกู้ยืมจากบุคคลอื$น จํานวน 5.00 ล้านบาท โดย
ออกเป็นตั�วสญัญาใช้เงิน ในอตัราดอกเบี !ยร้อยละ 15 ต่อปี ครบกําหนดจ่ายชําระคนืเมื$อทวงถาม 

25.2 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้มีการเจรจาประนีประนอมการจ่ายชําระแก่เจ้าหนี !บคุคลอื$น จํานวน 1 ราย 
โดยมกํีาไรจากการประนอมหนี ! เป็นจํานวน 9.10 ล้านบาท 

26. เจ้าหนี !จากการยกเลกิสญัญาจะซื !อจะขายห้องชดุ 

26.1 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแหง่หนึ$งมีเจ้าหนี !จากการยกเลกิสญัญาจะซื !อจะขาย
ห้องชดุ จํานวน 7.23 ล้านบาท และจํานวน 16.89 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะกิจการ จํานวน 6.94 ล้านบาท และ
จํานวน 15.92 ล้านบาท ตามลาํดบั) ซึ$งเป็นเจ้าหนี !ที$เกิดจากการยกเลกิสญัญาจะซื !อจะขายของลกูค้า ตั !งแต่ปี 2552  
โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายคืนเงินรับลว่งหน้าพร้อมเบี !ยปรับที$เกิดจากการผิดสญัญาจะซื !อจะขาย ในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี ถึงร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้น ตั !งแต่วันที$ทําสญัญาจะซื !อจะขายจนถึงวันที$ทําบันทึกข้อตกลง ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการผ่อนชําระเจ้าหนี !ตามบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

26.2 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเจรจาประนีประนอมการจ่ายชําระคืนเจ้าหนี !
ดงักล่าว และจ่ายชําระคืนเสร็จแล้วจํานวน 5 ราย และ 26 ราย ตามลําดบั (เฉพาะบริษัท จํานวน 5 ราย และ 19 
ราย ตามลาํดบั) โดยมกํีาไรจากการประนอมหนี !เป็นจํานวน 0.54 ล้านบาท และจํานวน 4.88 ล้านบาท ตามลําดบั 
(เฉพาะบริษัท จํานวน 0.54 ล้านบาท และจํานวน 3.54 ล้านบาท ตามลําดบั) 

27. หนี !สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 
 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556  2555 
รายละเอยีดเกี$ยวกบัสนิทรัพย์ที$เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงันี !    
          ยานพาหนะ 353,555,714.86  0.00 
          เครื$องจกัร      4,703,581.31  0.00 
          (หกั) ค่าเสื$อมราคาสะสม (69,701,102.50)  0.00 

สทุธิ 273,854,612.36  0.00 

    
จํานวนเงินขั !นตํ$าที$ต้องจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าการเงินข้างต้น มีดงันี !    
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          ภายใน 1 ปี 70,005,020.86  0.00 
          เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 153,174,829.18  0.00 

รวม 223,179,850.04  0.00 
          (หกั) ดอกเบี !ยจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (20,784,325.93)  0.00 
                   ภาษีซื !อรอใช้สิทธิในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (14,600,553.94)  0.00 

          มลูคา่ปัจจบุนัของหนี !สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 187,794,998.17  0.00 

หนี !สนิตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี !ยจ่ายในอนาคต มีดงันี !    
          หนี !สินตามสญัญาเช่าการเงิน 187,794,998.17  0.00 
          (หกั) หนี !สนิตามสญัญาเช่าการเงินที$ครบกําหนดใน 1 ปี (55,775,577.99)  0.00 

หนี !สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 132,019,420.03  0.00 

 

28. เงินกู้ ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย  

     งบการเงินรวม (บาท) 

       2556  2555 
เงินกู้ยืมระยะยาว          

-  ธนาคาร       3,736,917.77  43,052,950.50 
-  สถาบนัการเงิน        59,398,244.98  69,389,684.98 

รวม       63,135,162.75  112,442,635.48 
หกั   สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที$ครบกําหนด    (59,398,244.98)  0.00 

เงินกู้ยืมระยะยาว  – สทุธิ      3,736,917.77  112,442,635.48 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ$ง มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินรวมสอง
แห่ง เป็นจํานวนเงินรวม 179.30 ล้านบาท มีอตัราดอกเบี !ยร้อยละ MLR+2.50 ถึง 3.75 ต่อปี โดยชําระดอกเบี !ยทกุเดอืนและ
ชําระเงินต้นตามการปลดจํานองอสงัหาริมทรัพย์รอการขาย ในสดัส่วนร้อยละ 70 ถึง 80 ของราคาขาย บริษัทย่อยต้องชําระ
คืนเงินกู้ ให้ครบทั !งจํานวน ในปี 2556 – 2558 ตามเงื$อนไขในสญัญาเดิม และตามข้อตกลงเพิ$มเติมในไตรมาส 1 ปี 2555 ได้
ขอขยายระยะเวลาสิ !นสดุการจ่ายชําระจากปี 2556 ไปเป็นปี 2558 เงินกู้ยืมดงักลา่วคํ !าประกนัโดยการจดจํานองที$ดินพร้อม
สิ$งปลกูสร้างของแต่ละโครงการที$เสนอกู้  ตามที$กล่าวไว้ในหมายเหตขุ้อ 7 และคํ !าประกนัโดยกรรมการบริษัทและบริษัทที$

เกี$ยวข้องกนัแหง่หนึ$ง 

29. หนี !สนิตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี !  

29.1 เมื$อวันที$ 29 มิถุนายน 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งทําสญัญาปรับโครงสร้างหนี !กับธนาคารพาณิชย์ 1 แห่ง จึงโอน 
เงินกู้ ยืมระยะยาวที$ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 109.25 ล้านบาท และดอกเบี !ยค้างจ่าย จํานวน 32.18 
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ล้านบาท รวมหนี !สินคงเหลือ ณ วันปรับโครงสร้างหนี ! จํานวน 141.43 ล้านบาท แสดงไว้เป็นหนี !สินตามสัญญา 
ปรับโครงสร้างหนี ! และผ่อนชําระตามเงื$อนไขในสญัญาปรับโครงสร้างหนี !ดังกลา่ว เป็นต้นมาจนถึงเดือนเมษายน 
2554 บริษัทฯ ไม่สามารถจะปฏิบตัติามสญัญาที$ตกลงไว้เดมิได้จึงมีการเจรจาขอผ่อนผนัการจ่ายชําระเรื$อยมาจนถึง
วนัที$ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้มีการเจรจาและตกลงเงื$อนไขในการจ่ายชําระจากเดิมเป็นเงื$อนไขใหม่ โดยได้ทํา
บนัทกึเพิ$มเตมิต่อท้ายสญัญาปรับโครงสร้างหนี !เดิม ดงันี ! 

29.1.1 ตามเงื$อนไขเดิม (เมื$อวนัที$ 29 มิถนุายน 2553) 

29.1.1.1 เงินต้นค้างชําระจํานวน 109.25 ล้านบาท ให้ผอ่นชําระเป็นรายเดอืนนบัแตว่นัที$ลงนามในสญัญา
ปรับโครงสร้างหนี ! โดยเดอืนที$ 1-12 ชําระในอตัราเดือนละ 0.10 ล้านบาท และเดอืนที$ 13 -72 
ชําระในอตัราเดือนละ 1.81 ล้านบาท โดยเงินต้นดงักลา่วจะคดิดอกเบี !ยในอตัรา MLR ต่อปี และ
ดอกเบี !ยที$เกิดขึ !นในงวดเดอืนที$ 1 – 12 ตั !งพกัไว้และเริ$มจ่ายชําระงวดแรกเดือนที$ 13-71 ในอตัรา
เดือนละ 0.01 ล้านบาท เดือนที$ 72 (มิถนุายน 2559) ชําระสว่นที$เหลอืให้เสร็จส ิ

29.1.1.2 ดอกเบี !ยค้างชาํระส่วนที$ 1 จํานวน 15.90 ล้านบาท ตามสญัญาเดิม (MLR+1%) ชําระเป็นราย
เดือน เดือนละ 0.01 ล้านบาท นบัแต่วนัที$ลงนามในสญัญาปรับโครงสร้างหนี ! เป็นจํานวน 71 
เดือน โดยเดือนที$ 72 (มิถนุายน 2559) ชําระสว่นที$เหลอืให้เสร็จสิ !น 

           29.1.1.3 ดอกเบี !ยค้างชําระสว่นที$ 2 จํานวน 16.28 ล้านบาท เป็นดอกเบี !ยค้างชําระตั !งพกัสว่นที$เกินจาก 

อตัราดอกเบี !ยปกต ิ(อตัราดอกเบี !ยผิดนดั) โดยทางธนาคารจะปลดภาระหนี !ให้กบับริษัทฯ เมื$อมี
การจ่ายชําระเงินครบถ้วน ภายในเดือนที$ 72 (มิถุนายน 2559) นับแต่วันที$ทําสญัญาปรับ
โครงสร้างหนี ! 

29.1.2 ตามเงื$อนไขเพิ$มเติม (เมื$อวันที$ 15 ธันวาคม 2554) ให้จ่ายชําระหนี !เงินต้นคงเหลือและดอกเบี !ยค้างชําระ  
ณ วนัที$ 15 ธันวาคม 2554 จํานวนทั !งสิ !น 142.30 ล้านบาท ดงันี ! 

29.1.2.1 โอนหลกัทรัพย์คํ !าประกนัเพื$อชําระหนี ! ภายในวนัที$ 23 ธันวาคม 2554 โดยมีมลูคา่ตีทรัพย์ชําระหนี ! 
จํานวน 90.01 ล้านบาท ซึ$งบริษัทฯ ได้โอนหลกัทรัพย์ดงักลา่วแล้วเมื$อวนัที$ 21 ธันวาคม 2554 
ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 และต่อมาเมื$อวนัที$ 16 พฤษภาคม 2555 
บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้ทําบนัทกึเพิ$มเติมต่อท้ายสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี !และคํายินยอม
ของผู้คํ !าประกนั ครั !งที$ 2 โดยเพิ$มเงื$อนไขในการให้โอนกรรมสทิธิPสิ$งปลกูสร้างซึ$งตั !งบนที$ดินที$ตโีอน
ชําระหนี !ไปแล้ว เมื$อวนัที$ 21 ธันวาคม 2554 ในราคาตีโอน เท่ากบั 1.16 ล้านบาท 

29.1.2.2 ให้สทิธิPซื !อคนื (Buy Back) กําหนด 2 ปี  นบัจากวนัที$ธนาคารรับโอนชําระหนี !ในราคารับโอนบวก 
Carrying Cost (MLR - 0.50% ต่อปี) โดยมีเงื$อนไขให้ชําระหนี !ต้นเงินส่วนที$เหลือ จํานวน 18.24 
ล้านบาท และดอกเบี !ยที$เกิดใหม่ ในอตัราร้อยละ MLR - 0.05% ต่อปี ในวนัซื !อคืนทรัพย์ 
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29.1.2.3 ให้สิทธิซื !อคืนก่อน (First right of Refusal) มีกําหนด 1 ปี นบัจากครบกําหนดเวลาซื !อคืน (Buy 
Back) โดยลกูหนี !ต้องตอบรับภายใน 60 วัน นับจากวันที$ในหนังสือแจ้งของธนาคาร ในราคา 
รับโอนบวก Carrying Cost (MLR - 0.50% ต่อปี) หรือในราคาที$บคุคลภายนอกผู้จะซื !อหลกัทรัพย์
เสนอแล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า 

29.1.2.4 ต้นเงินที$เหลือ จํานวน 18.24 ล้านบาท ให้คิดดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ MLR - 0.50% ต่อปี โดย
ชําระพร้อมหนี !ต้นเงินที$เหลือภายใน 24 เดือน นับแต่วันที$โอนทรัพย์ชําระหนี ! ส่วนดอกเบี !ย 
ค้างเดิมตั !งแต่วนัที$เริ$มค้างจนถึงวนัที$โอนทรัพย์ชําระหนี ! เมื$อปฎิบตัติามเงื$อนไขให้ล้างรายการออก
จากบญัชีและยกเลิกวงเงินกู้ทั !งหมด  

29.1.2.5 ณ วนัที$ 21 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยไม่ใช้สิทธิPซื !อคืนสินทรัพย์โอนไปเป็นหลกัประกันเพื$อชําระ
หนี !ในมลูคา่ 91.16 ล้านบาท ตามเงื$อนไขเพิ$มเติมในสญัญาปรับโครงสร้างหนี !ที$บริษัทย่อยมีภาระ
หนี !สินรวมทั !งสิ !น 142.30 ล้านบาท ซึ$งผลจากการไม่ใช้สิทธิPซื !อคืนฯ ทําให้บริษัทย่อยต้องโอน
สินทรัพย์ให้กับเจ้าหนี ! และจ่ายชําระเงินต้นที$เหลือหลังจากหักมูลค่าทรัพย์ที$ตีโอนอีกจํานวน 
16.81 ล้านบาท พร้อมดอกเบี !ยจํานวน 2.39 ล้านบาท รวม 19.20 ล้านบาท ส่วนหนี !คงค้างอีก
จํานวน 31.94 ล้านบาท เจ้าหนี !จะยกหนี !ทั !งหมดให้เมื$อมีการจ่ายชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี !ยเสร็จ
สิ !นแล้ว และในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี !ยดังกล่าวเป็นที$
เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปฏิบตัิตามเงื$อนไขอื$นๆกบัธนาคาร 
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29.1.3 รายละเอยีดหนี !คงเหลอืตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี !ดงันี ! 

 งบการเงินรวม (บาท) 

หนี !สนิ ณ วนัที$ 29 มิถนุายน 2553  

เงินกู้ ยืมระยะยาวที$ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 109,249,285.87 

ดอกเบี !ยค้างจ่าย 32,180,230.25 

รวมหนี !สิน 141,429,516.12 

บวก  ดอกเบี !ยที$คาํนวณจากหนี !ที$จะต้องจ่ายในอนาคต  

เทียบกบัหนี !เดิมที$เกิดขึ !นในช่วงวนัที$ 29 มิถนุายน 2553 จนถึงวนัที$  

ปฏิบติัไม่ได้ตามเงื$อนไขเดมิ 1,972,556.33 

หกั  จ่ายชําระตามเงื$อนไขเดมิจนถงึวนัที$ปฏิบตัิไม่ได้ตามเงื$อนไขเดิม (1,100,000.00) 

รวมหนี !สนิ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 142,302,072.45 

หกั  โอนทรัพย์สนิชําระหนี !ตามเงื$อนไขในสญัญา (91,164,700.00) 

คงเหลอืหนี !สนิ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 51,137,372.45 

 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556 2555 

หนี !ดงักล่าวแบ่งเป็นหนี !ที$ต้องปฏบิตัติามเงื$อนไขดงันี !   

1)  หนี !ที$ยงัไม่บนัทกึลดหนี !จากการตทีรัพย์ชําระหนี !เนื$องจากมี
สทิธิซื !อคืนภายใน 2 ปี 

0.00 90,008,700.00 

2) หนี !เงินต้นสว่นที$เหลอืจ่ายคนืภายใน 2 ปี 16,814,585.87 18,240,585.87 

3) ดอกเบี !ยที$เกิดขึ !นของเงินต้นข้อ 2 ที$กล่าวข้างต้นในช่วง 2 ปี 
(MLR-0.50%) 

2,386,916.59 14,813,840.52 

4)   ส่วนที$เหลือยกหนี !ให้เมื$อสามารถปฏบิติัได้ตามสญัญา 31,935,869.99 19,238,946.06 
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คงเหลอื - สทุธิ 51,137,372.45 142,302,072.45 

29.1.4 หนี !สนิตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี !  

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556 2555 

หนี !สนิตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ! 51,137,372.45 142,302,072.45 

(หกั)  หนี !สนิตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี !ที$ครบ   

           กําหนดภายใน 1 ปี (51,137,372.45) (142,302,072.45) 

คงเหลอื - สทุธิ 0.00 0.00 
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30. กําไรจากการประนอมหนี ! ประกอบด้วย 

   งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
 หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 

เจ้าหนี !การค้าและเจ้าหนี !อื$น  115,194.06  1,303,923.77  115,194.06  76,129.12 
เจ้าหนี !ตามสญัญาจะซื !อจะขาย         540,104.26  4,883,186.26  262,881.63  3,536,045.95 
เงินกู้ ยืมจากบคุคลอื$น                       0.00  9,104,959.60  0.00  9,104,959.60 

รวม   655,298.32  15,292,069.63  378,075.69  12,717,134.67 

31. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

การเปลี$ยนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2556 2555 2556 2555 

งบการเงินสําหรับปี สิ !นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคม      

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที$ 1 

มกราคม 

2,385,756.80 1,194,610.00 1,897,763.19 948,881.59 

ต้นทนุบริการปัจจบุนัและดอกเบี !ย 1,228,560.75 501,409.60 893,127.00 393,094.00 

ต้นทนุบริการที$เกิดก่อนปี 2554 ที$ทยอยบนัทกึรับรู้ใน

งวด 

692,192.40 693,200.40 555,787.60 555,787.60 

ขาดทนุจากการประมาณการหลกัการนกัคณิตศาสตร์     

ประกนัภยัรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ 990,326.50 (3,463.20) 543,003.25 0.00 

การจ่ายเงินผลประโยชน์พนกังานระหว่างงวด (1,610,550.00) 0.00 (1,500,000.000) 0.00 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 3,686,286.45 2,385,756.80 2,389,681.04 1,897,763.19 

 

ค่าใช้จ่ายที$รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ     

สําหรับปี สิ !นสดุวนัที$ 31  ธนัวาคม     
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ต้นทนุบริการปัจจบุนัและดอกเบี !ย 1,228,560.75 501,409.60 893,127.00 393,094.00 

ต้นทนุบริการที$เกิดก่อนปี 2554 ที$ทยอยบนัทกึรับรู้ในงวด 692,192.40 693,200.40 555,787.60 555,787.60 

ขาดทนุจากการประมาณการหลกัการคณิตศาสตร์     

ประกนัภยัรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ 990,326.50 0.00 543,003.25 0.00 

รวม 2,911,079.65 1,194,610.00 1,991,917.85 948,881.60 
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32. ทนุเรือนหุ้น 

32.1 ตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งที$ 1/2554 เมื$อวนัที$ 21 กนัยายน 2554 ได้มีมติอนมุตัิในที$ประชมุดงันี ! 

32.1.1 มีมติให้ ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที$จะซื !อหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื$อจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ที$ใช้สิทธิจองซื !อหุ้นสามญัเพิ$มทนุที$จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน

ของการถือหุ้น (Right offering) โดยไม่คิดมลูค่า (ใช้สิทธิภายใน 3 ปี นบัแต่วนัที$ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

โดยกําหนดราคาการใช้สิทธิอยู่ที$ 1 บาทต่อหุ้น ซึ$งเมื$อวันที$ 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้มีการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยมีระยะเวลาใช้สิทธิภายใน 3 ปี สิ !นสดุวนัที$ 13 กุมภาพนัธ์ 2558 ปัจจุบนัยงัไม่มีผู้มา

ใช้สทิธิดงักลา่ว 

32.1.2 มตเิพิ$มทนุจดทะเบยีน 2,560 ล้านหุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 780 ล้าน

หุ้น รวมเป็น 3,340 ล้านหุ้น  (จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื$อวันที$ 7 ธันวาคม 2544)และให้มีการ

จดัสรรดงันี ! 

32.1.2.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ$มทนุไม่เกิน 780 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจํานวนผู้

ถือหุ้นแต่ละรายที$ถืออยู่ (Right offering) 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวน 

195.00 ล้านบาท หุ้ นที$เหลือจากการจัดสรรในรอบแรกให้จัดสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที$จองซื !อตาม

สดัส่วนที$จองก่อนกว่าสิทธิ บริษัทฯ ได้นําเงินเพิ$มทนุที$เรียกชําระครบถ้วนแล้ว จํานวน 780 ล้าน

หุ้น เป็นเงิน 195 ล้านบาท ไปจดทะเบียนเพิ$มทนุกับกระทรวงพาณิชย์ เมื$อวันที$ 7 กุมภาพันธ์ 

2555 จากเดิมทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วเดิม จํานวน 780 ล้านหุ้น เป็นทนุจดทะเบียนเรียก

ชําระแล้ว จํานวน 1,560 ล้านหุ้น โดยมสีว่นตํ$ากว่ามลูค่าหุ้น จํานวน 585 ล้านบาท 

32.1.2.2 จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ$มทนุไม่เกิน 780 ล้านหุ้น เพื$อรอบรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ตามที$กลา่วไว้ในข้อ 29.1.1 ปัจจบุนัยงัไม่มีผู้มาใช้สทิธิ 

32.1.2.3 จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ$มทนุไม่เกิน 1,000 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement 

อนัได้แก่ นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงและนกัลงทนุประเภทสถาบนัการเงินในราคาขายหุ้นไม่ตํ$ากว่า

ร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ตํ$ากว่าราคาที$จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (ถัวเฉลี$ยถ่วงนํ !าหนกัใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 14 วนัก่อนวนัที$เสนอขาย) ซึ$งได้มีการดําเนินการแล้วดงันี ! 
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32.1.2.3.1 ตามมติคณะกรรมการครั !งที$ 8/2555 ให้บริษัทฯ ขายหุ้นให้กบันกัลงทนุเฉพาะเจาะจง 

จํานวน 310 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงิน 77.50 ล้านบาท และ

ได้รับชําระครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ$มทุนที$เรียกชําระแล้วกับกระทรวง

พาณิชย์ จากจํานวน 1,560 ล้านหุ้น เป็น 1,870 ล้านหุ้น เมื$อวนัที$ 19 ตลุาคม 2555 

ซึ$งจะมีสว่นตํ$ากว่ามลูค่าหุ้น จํานวน 232.50 ล้านบาท 

32.1.2.3.2 ตามมติคณะกรรมการครั !งที$ 11/2555 ให้บริษัทขายหุ้นให้กับนกัลงทนุเฉพาะเจาะจง 
ส่วนที$เหลือจํานวน 690  ล้านหุ้ น ในราคาหุ้ นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 
172.50 ล้านบาท โดยได้มีการเรียกชําระและจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ดงันี ! 

 32.1.5.2.1 เรียกรับชําระจํานวน 230 ล้านหุ้น เป็นเงิน 52.50  ล้านบาท และได้จดทะเบยีนกบั    
     กระทรวงพาณิชย์  เพิ$มทนุที$เรียกชําระแล้ว จากจํานวน 1,870 ล้านหุ้น เป็น       
     2,100 ล้านหุ้น เมื$อวนัที$ 25 ธันวาคม 2555 ซึ$งจะมีส่วนตํ$ากว่ามลูค่าหุ้น 172.50  
     ล้านบาท 

 32.1.5.2.2  เรียกชําระจํานวน 460 ล้านหุ้น เป็นเงิน 120.00 ล้านบาท และได้จดทะเบยีนกบั   

     กระทรวงพาณิชย์  เพิ$มทนุที$เรียกชําระแล้วจากจํานวน 2,100 ล้านหุ้น เป็น 2,560    

                      ล้านหุ้น เมื$อวนัที$ 15 มกราคม 2556 ซึ$งจะมีสว่นตํ$ากว่ามลูค่าหุ้น 345.00 ล้าน    

     บาท 

32.2 ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื$อวนัที$ 3 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนมุติัในที$ประชมุดงันี ! 

32.2.1 อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื !อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที$ 2 (LL-W2) รวมจํานวนไม่เกิน 

4,150.30 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิมรายที$ได้ใช้สิทธิจองซื !อหุ้นสามญัเพิ$มทนุที$เสนอขาย

โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่มีมลูค่าเสนอขายโดยมีราคาการใช้สทิธิที$ 0.40 บาทต่อหุ้น 

32.2.2 อนมุัติเพิ$มทนุจดทะเบียน 18,743.60 ล้านหุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

3,340 ล้านหุ้น รวมเป็น 22,083.60 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนเพิ$มทนุแล้ว เมื$อวนัที$ 10 พฤษภาคม 2556 

เพื$อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ! 
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การจัดสรร จาํนวน (หุ้น) ราคา  บุคคลที-ได้รับจดัสรร วัตถุประสงค์การเพิ-ม

ทุน 

1. หุ้นสามญัเพิ$มทนุให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(Right Offering: RO) 

10,240,000,00

0 

ราคาซื !อหุ้น

สามญัเพิ$มทนุ 

0.09 บาทตอ่หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที$มีรายชื$อ 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุ้นในวนัที$ 16 พฤษภาคม 

2556 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม

ต่อ 4 หุ้นใหม ่

เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การลงทุนในโครงการ

ต่างๆ  

2. บคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement: 

PP)  

 

3,000,000,000 

ไ ม่ ตํ$ า กว่ า  90% 

ของราคาตลาด 

14 วนั ก่อนวนัที$

เสนอขาย และไม่

ตํ$ า ก ว่ า ร า ค า ที$

เสนอขายใ ห้แก่   

ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) 

มอบอํานาจให้คณะกรรมการ

บ ริ ห า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ห รื อ 

กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการ

แทนบริษัทมีอํานาจในการ

ดําเนินการพิจารณาจดัสรรและ

เสนอขายเป็นคราวเดียว หรือ

แบ่งเป็นส่วนๆ เพื$อเสนอขาย

เป็นคราวๆ ตามที$เห็นสมควร 

เ พื$ อ เ ป็ น สิ$ ง ต อ บ แ ท น

ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ

ที$จะสามารถส่งเสริมการ

ดําเนินธุรกิจซึ$งกนัและกัน

ได้ 

 

32.3 ระหว่างวนัที$ 7 ถึง 20 มิถนุายน 2556 บริษัทฯ ได้เรียกรับชําระค่าหุ้นจํานวน 10,239 ล้านหุ้น เป็นเงิน 921.52 ล้าน
บาท และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เพิ$มทนุที$เรียกชําระแล้ว จากจํานวน 2,560 ล้านหุ้น เป็น 12,799 ล้าน
หุ้น เมื$อวนัที$ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ$งจะมีส่วนตํ$ากว่ามลูค่าหุ้นจํานวน 9,318 ล้านบาท 

33. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามมติที$ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 เมื$อวนัที$ 3 พฤษภาคม 2556 กําหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
บริษัทย่อย ที$ปฏิบตัิงานมาด้วยความอตุสาหะในวงเงินไม่เกิน 1.24 ล้านบาทต่อปี ทั !งนี !ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการ
ที$กรรมการได้รับในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ$งรายการนี !บริษัทและบริษัทย่อย บนัทกึไว้ในหมวด
ค่าใช้จ่าย 
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34. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้จดัการและผู้บริหารสี$รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดบัเทียบเท่ารายที$สี$ 
ทกุราย ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที$ปรึกษา โบนสั เบี !ยประชมุ บําเหน็จ คา่นํ !ามนั คา่โทรศพัท์และผลประโยชน์พนกังานเมื$อ
ออกจากงาน สาํหรับปี สิ !นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นจํานวน 8.64 ล้านบาท 
และ13.81 ล้านบาท ตามลําดบั  

35. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะ ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที$สาํคญัดงัต่อไปนี ! 

   งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

   2556  2555  2556  2555 

การเปลี$ยนแปลงในสินค้าคงเหลอื  (205,964,586.75)  28,666,549.92  (203,153,422.33)  39,359,353.80 

การซื !อที$ดินและต้นทนุงานก่อสร้าง  267,383,589.25  76,817,978.99  220,254,064.91  27,932,874.16 

เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์  27,697,645.68  24,137,081.00  4,120,642.24  5,170,200.34 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  11,467,122.68  13,812,186.16  11,467,122.68  13,812,186.16 

ค่าเสื$อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย  43,590,959.20  1,888,745.76  920,375.19  803,720.12 

36. การเปิดเผยข้อมลูเพิ$มเติมเกี$ยวกบักระแสเงินสด 

36.1 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคารจากรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินดงันี ! 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2556  2555 2556  2555 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 416,844,413.83  205,679,514.61 402,554,594.66  185,793,219.94 

36.2 การลงทนุซื !อหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ย 

เมื$อวันที$ 2 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทย่อยเพิ$มอีก 1 แห่ง ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99 โดยบริษัทฯ ได้นาํสนิทรัพย์และหนี !สนิของบริษัทย่อยดงักลา่วมารวมในงบการเงินรวม ณ วนัลงทนุด้วยราคา
ตามบญัชี ผลตา่งระหว่างราคาจ่ายซื !อกบัมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนี !สนิได้แสดงเป็นค่าความนยิมที$จากการ 
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ลงทนุในบริษัทย่อย ตามที$กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.8 ซึ$งมรีายละเอียดของกระแสเงินสดจ่ายซื !อ
สทุธิ ดงันี ! 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 2556 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,455,757.74 

ลกูหนี !การค้าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน 7,822,981.84 

เงินทดรองจ่าย 110,715.00 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,721,664.50 

อื$น ๆ 182,392,.48 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื$น 295,894.04 

สินทรัพย์ให่เช่าดําเนินงาน 243,147,414.27 

ที$ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 1,843,398.73 

เงินฝากที$ติดภาระคํ !าประกนั 88,428.46 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สทธิุ 7,694.08 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 4,215,775.07 

เงินมดัจําและเงินประกนั 10,000.00 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ่ายล่วงหน้า 3,486,572.38 

เจ้าหนี !การค้าและตั�วเงินจ่าย (18,175,870.05) 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (281,846.72) 

อื$น ๆ (45,693.30) 

ส่วนของหนี !สินตามสญัญาเช่าการเงินที$ครบหนกชําระในปี 1 ปี (38,970,899.30) 

เงินกู้ ยืมระยะสั !นจากบคุคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนั (10,310,000.00) 



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

135 

 

  

ภาษีเงินได้หกั  ที$จ่ายค้างจ่าย (104,103.25) 

หนี !สินตามสญัญาเช่าการเงิน – สทุธิ (99,075,785.68) 

หนี !สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (3,012,955.84) 

เงินมดัจําและเงินประกนัการเชา่ (13,810,844.62) 

มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิก่อนส่วนได้เสียที$ไมมี่อํานาจควบคมุ 87,600,689.92 

ส่วนได้เสียที$ไม่มีอํานาจควบคมุ (523.89) 

มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิที$ได้รับ 87,600,166.03 

ค่าความนิยม 103,183,357.01 

หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที$มีอยู่ในบริษัทย่อย ณ วนัซื !อกิจการ (2,455,757.74) 

เงินสดจ่ายซื !อบริษัทย่อยสทุธิจากเงินสดที$มีอยู่เดิมในบริษทัย่อย 188,327,765.30 
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36.3 รายการไมก่ระทบเงินสด 

36.3.1 ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งได้จ่ายชําระหนี !เจ้าหนี !โดยการโอนทรัพย์ชําระหนี ! ในมลูค่า 91.16 
ล้านบาท 

36.3.2 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งมีการซื !อสนิทรัพย์โดยการเช่าซื !อ จํานวน 97.34 ล้านบาท 

36.3.3 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้รับเงินเพิ$มทุนจากบริษัทใหญ่ โดยบริษัทย่อยได้นําเงิน 
เพิ$มทนุดังกล่าวมาจ่ายชําระหนี !เงินกู้ ยืมและดอกเบี !ยค้างรับให้กับบริษัทใหญ่รวมจํานวน 91.91 ล้านบาท 
ดังนั !นบริษัทฯ ได้โอนจัดประเภทค่าเผื$อหนี !สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ ยืมและดอกเบี !ยค้างรับไปเป็นค่าเผื$อ 
การด้อยค่าเงินลงทนุทั !งจํานวน ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตขุ้อ 10.2 

36.3.4 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้โอนสนิค้าซึ$งมมีลูคา่ตามบญัชี จํานวน 2.20 ล้านบาท ไปตทีรัพย์ชําระ
หนี !ให้กับเจ้าหนี !การค้าในมลูหนี !จํานวน 3.08 ล้านบาท เกิดกําไรจากการตีทรัพย์ชําระหนี !เป็นจํานวน 0.88 
ล้านบาท 

37. ภาระผกูพนั 

37.1 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ$งมีภาระผกูพนัที$ต้องจ่ายชําระผู้ รับเหมาจาก
การทาํสญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างแตล่ะโครงการจนครบตามสญัญา จํานวน 25.51 ล้านบาท และจํานวน 0.74 
ล้านบาท ตามลําดบั (ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 เฉพาะกิจการจํานวน 13.89 ล้านบาท) 

37.2 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัที$ต้องจ่ายชําระค่าที$ดินตามสญัญาจะซื !อจะขาย ใน
กรณีที$บริษัทฯ จะซื !อที$ดนิดงักลา่ว ตามที$กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 จํานวน 57.33 ล้านบาท 

37.3 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ$ง มีภาระผกูพนัที$ต้องจ่ายชําระคา่เช่าที$ดินและสทิธิการเช่า
ตามสัญญาเป็นจํานวน 36.43 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการเช่าตั !งแต่วนัที$ 12 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที$ 11 
กรกฎาคม 2580 กําหนดจ่ายล่วงหน้าทกุ ๆ 5 ปี ครบรอบจ่ายงวดต่อไปในวนัที$ 12 กรกฎาคม 2557 ปัจจุบนัที$ดิน
และสทิธิการเช่าตามสญัญาดงักล่าวอยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีความตามที$กลา่วไว้ในหมายเหตขุ้อ 20 

37.4 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัในการที$จะต้องจ่ายชําระค่าเช่าและ
ค่าบริการทําสญัญาเช่าและบริการจํานวน 16.17 ล้านบาท และจํานวน 5.04 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะกิจการ
จํานวน 12.78 ล้านบาท และจํานวน 4.35 ล้านบาท ตามลาํดบั ) 
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37.5 ภาระจากการพฒันาโครงการที$ดําเนินการอยู่ 

   งบการเงินรวม (โครงการ)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (โครงการ) 

   2556  2555  2556  2555 

จํานวนโครงการที$ดําเนินการอยู่ต้นปี  4  4  2  2 

จํานวนโครงการที$ปิดแล้ว  0  0  0  0 

จํานวนโครงการที$เปิดใหม่  2  0  1  0 

จํานวนโครงการที$ดําเนินการอยู่สิ !นปี  6  4  3  2 

 

   งบการเงินรวม (ล้านบาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

   2556  2555  2556  2555 

มลูคา่โครงการที$เปิดดําเนินงาน  2,677.39  2,735.50  2,066.60  1,964.97 

มลูคา่ซื !อขายที$ได้ทําสญัญาแล้วทั !งสิ !น  2,179.67  2,210.36  2,011.15  1,936.85 

คิดเป็นร้อยละของยอดขาย  81.41  80.80  97.32  98.57 

38. หนี !สนิที$อาจเกิดขึ !น 

38.1 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งมีหนี !สินที$อาจจะเกิดขึ !นจากการให้ธนาคาร
ออกหนงัสอืคํ !าประกนัเพื$อการพฒันาโครงการ จํานวน 16.51 ล้านบาท และจํานวน 16.88 ล้านบาท ตามลําดบั (ณ 
วนัที$ 31 ธันวาคม 255 เฉพาะกิจการจํานวน 0.37 ล้านบาท ) 

38.2 ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ$งถกูดําเนินคดีฟ้องร้องขบัไลผ่ดิสญัญาเช่าเรียกค่าเสยีหาย ทนุทรัพย์จํานวน 
20.91 ล้านบาท จากการผิดสญัญาสทิธิการเช่าในที$ดิน ตามที$กลา่วไว้ในหมายเหต ุ37.3 ซึ$งเมื$อวนัที$ 28 กุมภาพนัธ์ 
2557 ศาลชั !นต้นได้มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้อง 

38.3 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2553 ที$ดินเพื$อพัฒนาโครงการของบริษัทย่อยแห่งหนึ$ง ซึ$งได้รับโอนกรรมสทิธิPเรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 170.13 ล้านบาท บริษัทย่อยดงักลา่วได้นําที$ดินพร้อมสิ$งปลกูสร้างตามโครงการที$จะเกิดในอนาคตไปจด
จํานองกับสถาบันการเงินแห่งหนึ$ง ในวงเงินจํานอง จํานวน 600 ล้านบาท ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที$ 
27 พฤศจิกายน 2550 ต่อมาบริษัทย่อยดงักล่าวได้ถูกฟ้องร้องเป็นจําเลยร่วมในข้อหาฐานความผิดละเมิดและ 
เรียกค่าเสยีหายจากการซื !อที$ดินดงักลา่วโดยมีทนุทรัพย์ในการฟ้องตามทนุจํานอง จํานวน 600 ล้านบาท ซึ$งเมื$อวนัที$
25 กันยายน 2552 ศาลชั !นต้นได้มีคําพิพากษายกฟ้อง โจทก์ไม่อทุธรณ์ คดีจึงถึงที$สดุตามคําพิพากษาศาลชั !นต้น
แล้วอย่างไรก็ตาม เมื$อวนัที$ 8 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ถกูฟ้องในคดีอาญาหมายเลขดําที$ 7199/2552 เกี$ยวกับเรื$อง
ที$ดินดังกล่าว โดยได้มีคําขอในสว่นแบ่งให้บริษัทย่อยโอนที$ดินแปลงดงักล่าวให้แก่โจทก์และศาลได้มีคําสั$งอายัด
ที$ดนิแปลงดงักลา่วไว้ในระหว่างพจิารณาคด ีตอ่มาบริษัทยอ่ยจึงได้ยื$นคําร้องขอให้ศาลยกเลิกคาํสั$งอายดัที$ดนิแปลง 
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ดงักลา่ว เนื$องจากศาลล้มละลายกลางได้มคีําสั$งให้โจทก์ตกเป็นบคุคลล้มละลายแล้วก่อนยื$นฟ้อง ดงันั !นคดีดงักลา่ว
โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องบังคับในทางแพ่งให้บริษัทย่อยโอนกรรมสิทธิPในที$ดินให้กับโจทก์ได้ ปัจจุบันเมื$อวันที$ 1 
พฤศจิกายน 2554 ศาลได้ยกเลกิคาํสั$งคุ้มครองชั$วคราวในที$ดนิแล้ว ทาํให้บริษัทย่อยสามารถโอน ขาย จําหนา่ย หรือ
ทํานติิกรรมใด ๆ ในที$ดินดงักล่าวได้ ซึ$งบริษัทยอ่ยได้ขายที$ดินดงักลา่วไปแล้วเมื$อวนัที$ 13 ตลุาคม 2554 และในสว่น
ของคดีอาญาศาลได้พพิากษาเมื$อวนัที$ 28 พฤศจิกายน 2556 ให้ยกฟ้องโจทก์ ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหว่างศาลอทุธรณ์ 

39. การนาํเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 

ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานได้นําเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนกส่วนงานตามมมุมองของผู้บริหารในการรายงาน
ข้อมลูส่วนงาน ดงันี ! 

39.1 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไว้เพื$อขายเพียงอย่างเดียว จึงไม่มีการนําเสนอข้อมลูจําแนกตาม 
ส่วนงานในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

39.2 บริษัทย่อย 3 แหง่ ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไว้เพื$อขายและบริษัทยอ่ยอีก 1 แหง่ ของบริษัทฯ
ประกอบธุรกิจให้เช่าบริการและขายสงัหาริมทรัพย์  

39.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานทางภมูิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย สว่นงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบ
การเงินรวม สาํหรับปี สิ !นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงันี !   

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดงันี ! 

  งบการเงินรวม (บาท) 

รายการ 
ประเภทธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 
 

ประเภทธุรกิจให้เช่า 

บริการและขาย 
 รวม  

การตดับญัชี

รายการระหว่างกนั 
 งบการเงินรวม 

รายได้จากการขาย 70,062,726.38  41,209,887.85  111,272,614.23  (4,008,018.69)  107,264,595.54 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 0.00  64,128,427.84  64,128,427.84  (1,142,000.00)  62,986,427.84 

รายได้จากการบริการ 0.00  16,673,668.65  16,673,668.65  0.00  16,673,668.65 

ต้นทนุขาย (61,419,002.50)  (39,736,319.54)  (1,011,553,22.04)  4,008,018.69  (97,147,303.35) 

ต้นทนุให้บริการ 0.00  (56,906,103.31)  (56,906,103.31)  496,062.23  (56,410,041.08) 

กําไรขั !นต้น 8,643,723.88  25,369,561.49  34,013,285.37  (645,937.77)  33,367,347.60 

รายได้อื$น :          

รายได้ดอกเบี !ยรับ 7,061,156.61  1,412,444.32  8,473,600.93  (2,150,502.49)  6,323,098.44 

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 200,932.58  0.00  200,932.58  0.00  200,932.58 

กําไรจากการประนอมหนี ! 655,298.32  0.00  655,298.32  0.00  655,298.32 

รายได้คา่ปรับจากการผิดสญัญาเช่า 0.00  4,000,000.00  4,000,000.00  0.00  4,000,000.00 
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อื$นๆ 7,650,740.42  671,063.39  8,321,803.81  0.00  8,321,803.81 

รวมรายได้อื$น 15,568,127.93  6,083,507.71  21,651,635.64  (2,150,502.49)  19,501,133.15 

คา่ใช้จ่ายในการขาย (11,260,186.44
) 

 (636,709.13)  (11,896,895.57)  0.00  (11,896,895.57) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (64,525,263.49)  (10,994,660.65)  (75,519,924.14)  645,937.77  (74,873,986.37) 

คา่ใช้จ่ายอื$น :           

     ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (67,637,550.00
) 

 0.00  (67,637,550.00)  0.00  (67,637,550.00) 

     ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (36,085,496.01
) 

 0.00  (36,085,496.01)  36,085,496.01  0.00 

     หนี !สงสยัจะสญูเงินให้กู้ยมืระหว่างกนั (787,216.96)  0.00  (787,216.96)  787,216.96  0.00 

     สว่นได้เสยีจากเงินลงทนุในบริษัทย่อย (88,402,586.33)  0.00  (88,402,586.33)  88,402,586.33  0.00 

รวมคา่ใช้จ่าย (268,698,299.23
) 

 (11,631,369.78)  (280,329,669.01)  125,921,237.07  (154,408,431.94) 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนสว่นแบง่กําไรในบริษัทร่วม (244,486,447.42)  19,821,699.42  (224,664,748.00)  123,124,796.81  (101,539,951.19) 

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 .
0

0.00  0.00  258,549.63  258,549.63 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนต้นทนุทางการเงิน (244,486,447.42)  19,821,699.42  (224,664,748.00)  123,383,346.44  (101,281,401.56) 

ต้นทนุทางการเงิน (12,490,186.68)  (12,164,419.52)  (24,654,606.20)  2,150,502.49  (22,504,103.71) 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล (256,976,634.10)  7,657,279.90  (249,319,354.20)  125,533,848.93  (123,785,505.27) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 0.00  (1,875,814.76)  (1,875,814.76)  0.00  (1,875,814.76) 

กําไร(ขาดทนุ)สาํหรับงวด (256,976,634.10)  5,781,465.14  (251,195,168.96)  125,533,848.93  (125,661,320.03) 

กําไรเบ็ดเสร็จอื$น (990,326.50)  0.00  (990,326.50)  0.00  (990,326.50) 

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (257,966,960.60)  5,781,465.14  (252,185,495.46)  125,533,848.93  (126,651,646.53) 
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 งบการเงินรวม (บาท) 

 

ประเภทธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 
 

ประเภทธุรกิจให้เช่า 

บริการและขาย 

สงัหาริมทรัพย์ 

 รวม  
การตดับญัชี

รายการระหว่างกนั 
 งบการเงินรวม 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ)สทุธิ          

     สว่นที$เป็นบริษัทใหญ่         (126,650,965.71) 

     สว่นที$เป็นของสว่นได้เสยีที$ไม่มีอํานาจ          

ควบคมุ         (680.82) 

         (126,651,646.53) 

สนิทรัพย์ตามส่วนงาน          

     สนิค้าคงเหลอื 527,084,966.70  0.00  527,084,966.70  0.00  527,084,966.70 

     อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ 6,534,094.45  0.00  6,534,094.45  0.00  6,534,094.45 

     สนิทรัพย์ให้เช่าดาํเนินงาน 0.00  293,438,190.71  293,438,190.71  (6,963,358.50)  286,474,832.21 

     ที$ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 2,607,838.37  688,091.07  3,295,929.44  6,963,358.50  10,259,287.94 

     ที$ดนิรอการพฒันา 41,087,750.00  0.00  41,087,750.00  0.00  41,087,750.00 

     สนิทรัพย์อื$น 1,255,631,711.8
5 

 67,193,413.51  1,322,825,125.36  (461,189,597.08)  861,635,528.28 

สนิทรัพย์รวมตามงบการเงิน 1,832,946,361.37  361,319,695,.29  2,194,266,056.66  (461,189,597.08)  1,733,076,459.58 

     คา่เสื$อมราคา 1,250,286.85  41,757,243.33  43,007,530.18  0.00  43,007,530.18 

 

 

 

 

 

 

 



   รายงานประจําปี 2556 

                                      บริษัท วธน แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 

141 

 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดงันี ! 

  งบการเงินรวม (บาท) 

รายการ 
ประเภทธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 
 

ประเภทธุรกิจ 

ให้เช่าและบริการ 

 รวม  
การตดับญัชีรายการ

ระหว่างกนั 
 งบการเงินรวม 

รายได้จากการขาย 105,651,929.50  0.00  105,651,929.50  0.00  105,651,929.50 

รายได้จากการให้บริการ 0.00  512,600.00  512,600.00  0.00  512,600.00 

ต้นทนุขาย (102,929,333.29)  0.00  (102,929,333.29)  0.00  (102,929,333.29) 

ต้นทนุให้บริการ 0.00  (487,980.17)  (487,980.17)  0.00  (487,980.17) 

กําไรขั !นต้น 2,722,596.21  24,619.83  2,747,216.04  0.00  2,747,216.04 

รายได้อื$น :          

     รายได้ดอกเบี !ยรับ 77,367.77  656,683.15  734,050.50  (656,681.60)  77,368.90 

     กําไรจากการประนอมหนี ! 14,797,172.69  494,896.94  15,292,069.63  0.00  15,292,069.63 

     กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 980,123.86  808,773.96  1,788,897.82  0.00  1,788,897.82 

     กําไรจากการตทีรัพย์ชําระหนี ! 878,486.01  0.00  878,486.01  0.00  878,486.01 

     อื$นๆ 5,099,742.40  478,525.88  5,578,268.28  0.00  5,578,268.28 

รวมรายได้อื$น 21,832892.33  2,438,879.91  24,271,772.24  (656,681.60)  23,615,090.64 

คา่ใช้จ่ายในการขาย (9,602028.26)  (1,310,807.60)  (10,903,835.86)  0.00  (10,903,835.86) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (80,334,688.45)  (3,826,482.81)  (84,161,171.26)  (2,066,780.80)  (86,227,952.06) 

คา่ใช้จ่ายอื$น :          

     ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (46,000,000.00)    (46,000,000.00)  0.00  (46,000,000.00) 

     ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทุน (129,999,400.00)  0.00  (129,999,400.00)  129,999,400.00  0.00 

     หนี !สงสยัจะสญูเงินให้กู้ยมืระหว่างกนั (50,755,694.59)  0.00  (50,755,694.59)  50,755,694.59  0.00 

รวมคา่ใช้จ่าย (316,691,811.30)  (5,128,290.41)  (321,820,101.71)  178,688,313.79  (143,131,787.92) 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนต้นทนุทางการเงิน (292,136,322.76)  (2,664,790.67)  (294,801,113.43)  178,031,632.19  (116,769,481.24) 

ต้นทนุทางการเงิน (19,211,268.00)  (1,406,681.60)  (20,167,949.60)  656,681.60  (19,961,268.00) 

กําไร(ขาดทนุ)สาํหรับปี (311,347,590.76)  (4,071,472.27)  (315,419,063.03)  178,688,313.79  (136,730,749.24) 

กําไรเบ็ดเสร็จอื$น 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (311,347,590.76)  (4,071,472.27)  (315,419,063.03)  178,688,313.79  (136,730,749.24) 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ)สทุธิ          

     สว่นที$เป็นบริษัทใหญ่         (136,729,768.44) 

     สว่นที$เป็นของสว่นได้เสยีที$ไม่มีอํานาจควบคมุ         (980.80) 

         (136,730,749.24) 
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  งบการเงินรวม (บาท) 

รายการ 
ประเภทธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 
 

ประเภทธุรกิจ 

ให้เช่าและบริการ 

 รวม  
การตดับญัชี

รายการระหว่างกนั 
 งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์ตามสว่นงาน          

     สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 321,120,379.95  0.00  321,120,379.95  0.00  321,120,379.95 

     สนิทรัพย์ที$โอนไปเป็นหลกัประกนั          

          ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ! 125,050,000.00  0.00  125,050,000.00  0.00  125,050,000.00 

     อสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ 6,720,199.46  0.00  6,720,199.46  0.00  6,720,199.46 

     ที$ดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 2,400,723.49  0.00  2,400,723.49  0.00  2,400,723.49 

     ที$ดนิรอการพฒันา 74,840,000.00  0.00  74,840,000.00  0.00  74,840,000.00 

     สนิทรัพย์อื$น 594,390,995.78  17,378,962.42  611,769,958.20  (390,786,975.51

) 
 220,982,982.69 

สนิทรัพย์รวมตามงบการเงิน 1,124,522,298.68  17,378,962.42  1,141,901,261.10  (390,786,975.51

) 
 751,114285.59 

     คา่เสื$อมราคา 1,032,414.13  279,298.97  1,311,713.10  0.00  1,311,713.10 

 

40. การเปิดเผยข้อมลูเกี$ยวกบัเครื$องมือทางการเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี$ยงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบี !ย และจากการที$คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนด 

ตามสญัญาของคูส่ญัญา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไมมี่นโยบายประกอบธรุกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื$อเก็งกําไรหรือ

เพื$อการค้า 

40.1 ความเสี$ยงเกี$ยวกบัอตัราดอกเบี !ย 

ความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี !ย เกิดจากการเปลี$ยนแปลงที$จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี !ยในตลาดซึ$งส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสด สนิทรัพย์และหนี !สินทางการเงินที$มีสาระสาํคญัสามารถจัดตามประเภทอตัรา

ดอกเบี !ย และสามารถแยกตามวันที$ครบกําหนดสําหรับสนิทรัพย์และหนี !สินทางการเงินที$มีอัตราดอกเบี !ยคงที$ ณ 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 ได้ดงันี ! 
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 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี !ยคงที$  

อตัราดอกเบี !ย
ลอยตวั 

 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี !ย 

 

รวม 

 

อตัราดอกเบี !ย
(ร้อยละต่อปี) 

 

ภายใน 1 ปีและ
ครบกําหนดเมื$อ

ทวงถาม 

มากกว่า  1  
ถึง 5  ปี 

    

 (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00  414.21  2.63  416.84  0.50-3.00 

รวม 0.00 0.00  414.21  2.63  416.84   

หนี !สนิทางการเงิน           

เงินกู้ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00  45.00  0.00  45.00  MLR+0.25 

เงินกู้ยืมจากบคุคลและกิจการอื$น 5.00 0.00  0.00  0.00  5.00  15,24 

หนี !สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 55.77 132.02  0.00  0.00  187.79  4-7 

เงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 0.00  63.14  0.00  63.14  3 และ  

          MLR+1.50, 

          2.50 

หนี !สนิตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ! 0.00 0.00  51.14  0.00  51.14  MLR 

รวม 60.77 132.02  159.28  0.00  159.28   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี !ยคงที$  

อตัราดอกเบี !ย
ลอยตวั 

 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี !ย 

 

รวม 

 

อตัราดอกเบี !ย
(ร้อยละต่อปี) 

 

ภายใน 1 ปีและ
ครบกําหนดเมื$อ

ทวงถาม 

มากกว่า  1  
ถึง 5  ปี 

    

 (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00  401.19  1.36  402.55  0.50 
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รวม 0.00 0.00  401.19  1.36  402.55   

หนี !สนิทางการเงิน           

เงินกู้ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงิน 45.00 0.00  0.00  0.00  45.00  MLR+0.25 

รวม 45.00 0.00  0.00  0.00  45.00   
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ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 สามารถแยกได้ดงันี ! 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี !ยคงที$  
อตัราดอกเบี !ย

ลอยตวั 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี !ย 

 

รวม 

 
อตัราดอกเบี !ย
(ร้อยละต่อปี) 

 

ภายใน 1 ปีและ
ครบกําหนดเมื$อ

ทวงถาม 
มากกว่า  1  

ถึง 5  ปี     

 (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00  166.64  39.04  205.68  0.625-0.75 

รวม 0.00 0.00  166.64  39.04  205.68   

หนี !สนิทางการเงิน           

 เงินกู้ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00  45.00  0.00  45.00  MLR+0.25 

เงินกู้ยมืจากบคุคลอื$น 5.00 0.00  0.00  0.00  5.00  15 

เงินกู้ยมืจากบคุคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนั 0.00 0.00  0.00  0.21  0.21   

เงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 0.00  112.44  0.00  112.44  3 และ 

          MLR+ 1.50, 

          2.50 

หนี !สนิตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ! 0.00 0.00  108.25  34.05  142.30  MLR 

รวม 5.00 0.00  265.69  34.26  304.95   

           

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี !ยคงที$  
อตัราดอกเบี !ย

ลอยตวั 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี !ย 

 

รวม 

 
อตัราดอกเบี !ย
(ร้อยละต่อปี) 

 

ภายใน 1 ปีและ
ครบกําหนดเมื$อ

ทวงถาม 
มากกว่า  1  

ถึง 5  ปี     

 (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00  165.00  20.79  185.79  0.75 

เงินให้กู้ยมืแก่บคุคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกัน 0.00 0.00  0.00  252.66  252.66   

รวม 0.00 0.00  165.00  273.45  438.45   

หนี !สนิทางการเงิน           

เงินกู้ยืมระยะสั !นจากสถาบนัการเงิน 45.00 0.00  0.00  0.00  45.00  MLR+0.25 

รวม 45.00 0.00  0.00  0.00  45.00   
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41. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั !งที$ 1/2557 เมื$อวนัที$ 24 กมุภาพนัธ์ 2557 มีรายละเอียดดงันี ! 

 41.1 พิจารณาลดทนุจดทะเบยีน จากเดมิ 22,083.60 ล้านบาท เป็น 19,082.30 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัที$ยงัมิได้

จําหน่ายจํานวน 3,001.30 ล้านหุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (แบง่เป็นหุ้นที$เหลือจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

(Right Offering) จํานวน 0.92 ล้านหุ้น , หุ้นในสว่นที$รองรับ WAT-W1 ที$ไม่ได้จัดสรรจํานวน 0.38 ล้านหุ้น และหุ้น

เดิมที$จะจัดสรรให้บคุคลในวงจํากัดจํานวน 3.00 ล้านหุ้น) และอนมุตัิให้แก้ไขเพิ$มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

เพื$อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ซึ$งที$ประชมุมีมติอนมุติั 

 41.2 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ$มทนุจํานวน 51,196.30 ล้านหุ้น เพื$อขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที$มีรายชื$อในวนั

กําหนดรายชื$อผู้ถือหุ้นที$มีสิทธิPได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ$มทนุของบริษัท (Record Date) ในวนัที$ 22 มกราคม 

2557 แต่อย่างไรก็ตามที$ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่ถึง 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั !งหมดของผู้ถือหุ้น จึงถือว่าไม่

อนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ$มทนุใหมใ่ห้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

42. การบริหารจดัการทนุ 

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุที$สาํคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คอื จะจดัให้มีซึ$งโครงสร้างทางการเงินที$เหมาะสม
และการดํารงไว้ซึ$งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื$อง 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนี !สนิต่อทนุ สรุปได้ดงันี ! 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2556  2555 2556  2555 

อตัราสว่นหนี !สิน : ทนุ   0.35 : 1  1.01  : 1 0.09 : 1  0.33 : 1 

43. การอนมุตัิงบการเงิน 

งบการเงินนี !ได้รับการอนมุตัิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื$อวนัที$ 28 กมุภาพนัธ์ 2557 
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