บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

2

บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

295,818,769

37,876,519

288,310,606

24,026,352

เงินลงทุนชัว่ คราว

8

168,642

287,768

168,642

287,768

6, 9

5,945,812

630,011

6,511,420

700,305

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

-

-

70,056,392

20,200,542

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

10

2,442,136,505

1,672,363,280

2,432,124,691

1,575,004,570

314,084,795

52,628,800

296,259,795

52,628,800

51,266,412

38,115,808

51,266,412

38,115,808

18,603,344

20,597,005

17,565,754

19,194,601

3,128,024,279

1,822,499,191

3,162,263,712

1,730,158,746

เงินมัดจําค่าที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

18,704,993

18,499,960

ที่ดินรอการพัฒนา

12

95,216,009

9,152,909

8,066,909

8,066,909

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

2,141,037

2,266,980

2,141,037

2,266,980

อาคารและอุปกรณ์

14

66,632,217

44,758,707

65,607,805

44,696,274

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

858,594

503,194

858,594

503,194

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

25

44,917,909

30,093,329

44,793,101

29,563,784

9,704,531

522,530

9,704,531

518,530

219,470,297

87,297,649

149,876,970

104,115,631

3,347,494,576

1,909,796,840

3,312,140,682

1,834,274,377

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร

-

172,339,106

-

172,339,106

6, 17

254,072,773

155,991,675

246,445,584

141,445,961

18

408,120,405

514,091,618

408,120,405

473,158,484

19

1,987,922

1,085,707

1,987,922

1,085,707

6

602,966,409

417,023,490

602,750,149

407,943,014

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

42,599,046

12,450,229

39,312,779

12,450,229

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

7,147,778

3,437,780

6,648,723

3,064,939

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

1,316,894,333

1,276,419,605

1,305,265,562

1,211,487,440

18

277,001,307

343,134,675

277,001,307

343,134,675

19

4,189,777

2,887,679

4,189,777

2,887,679

20

981,540

648,181

783,179

576,125

282,172,624

346,670,535

281,974,263

346,598,479

1,599,066,957

1,623,090,140

1,587,239,825

1,558,085,919

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

16

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารส่ วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิ จากส่ วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

21

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 603,150,000 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท

301,575,000

301,575,000

301,575,000

301,575,000

300,000,000

225,000,000

300,000,000

225,000,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 600,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุ ้นสามัญ 450,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

21.5

1,248,411,050

-

1,248,411,050

-

สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

22

2,263,211

-

2,263,211

-

23

26,031,049

7,351,346

26,031,049

7,351,346

170,585,183

53,498,671

148,195,547

43,837,112

856,683

856,683

-

-

1,748,147,176

286,706,700

1,724,900,857

276,188,458

280,443

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,748,427,619

286,706,700

1,724,900,857

276,188,458

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,347,494,576

1,909,796,840

3,312,140,682

1,834,274,377

-

-

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริ ษัท ออริ จนิ้ พร็ อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรั บปี

25

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสํ าหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี
การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

2,010,099,561
44,983,604
2,055,083,165

550,195,078
9,245,463
559,440,541

1,868,729,999
15,992,832
37,771,371
1,922,494,202

468,688,637
5,968,970
474,657,607

1,148,764,270
293,517,368
110,774,925
1,553,056,563
502,026,602
(17,233,187)
484,793,415
(98,313,339)
386,480,076

320,186,425
91,882,982
56,312,565
468,381,972
91,058,569
(2,389,588)
88,668,981
(18,364,852)
70,304,129

1,057,445,637
289,423,158
94,253,499
1,441,122,294
481,371,908
(16,894,453)
464,477,455
(90,883,399)
373,594,056

261,715,442
85,647,213
51,920,110
399,282,765
75,374,842
(1,899,570)
73,475,272
(15,306,102)
58,169,170

217,829
217,829

-

217,829
217,829

-

386,697,905

70,304,129

373,811,885

58,169,170

386,322,133
157,943
386,480,076

70,304,129
70,304,129

373,594,056

58,169,170

386,539,962
157,943
386,697,905

70,304,129
70,304,129

373,811,885

58,169,170

0.79

0.16

0.77

0.13

0.79

0.16

0.77

0.13
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บริ ษัท ออริ จนิ้ พร็ อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

484,793,415

88,668,981

464,477,455

73,475,272

28,030,576

10,314,236

28,002,686

10,295,266

9,777,864
605,645

395,685

9,777,864
479,340

341,809

2,263,211

-

2,058,178

-

(2,373,372)

(86,571)

(15,992,832)
(5,416,509)

(71,757)

17,233,187

2,389,588

16,894,453

1,899,571

540,330,526

101,681,919

500,280,635

85,940,161

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

(5,315,801)
(703,296,815)

(290,052)
(851,617,101)

(4,476,110)
(790,643,711)

86,307
(799,542,282)

เงินมัดจําค่าที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าก่อสร้าง

(261,455,995)
(13,150,604)

37,766,694
25,841,829

(243,630,995)
(13,150,604)

37,766,694
25,841,829

1,993,661
(9,182,001)

(8,203,700)

1,628,847

(7,991,075)

(258,830)

(9,186,001)

(254,830)

103,076,992
185,942,919
3,709,998
(157,347,120)
(87,385,824)
(76,396,320)
(321,129,264)

49,775,922
217,024,395
89,110
(428,189,814)
(45,796,590)
(33,899,199)
(507,885,603)

109,978,589
194,807,135
3,583,784
(250,808,431)
(87,030,161)
(72,657,385)
(410,495,977)

41,069,022
215,785,342
(260,589)
(401,559,421)
(41,310,742)
(29,919,879)
(472,790,042)

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและส่ วนปรับปรุ ง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษัท ออริ จนิ้ พร็ อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

119,127
-

(7,654)
3,535,443

119,127
(49,855,850)

(7,654)
(19,318,334)

-

(999,980)

15,992,832
-

(999,980)

ซื้ อที่ดินรอการพัฒนา
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์

(86,063,100)

(1,086,000)

-

-

(57,017,267)

(30,957,336)

(56,027,397)

(30,957,336)

ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ

(543,132)
2,373,372

(193,391)
2,089,955

(543,132)
4,081,503

(193,391)
1,900,124

(141,131,000)

(27,618,963)

(86,232,917)

(49,576,571)

(172,339,106)

172,339,106

(172,339,106)

172,339,106

916,397,901

(61,235,387)
784,342,134

914,328,314

(62,235,387)
679,565,679

ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

(1,088,502,482)
(1,466,363)

(257,112,529)
(392,451)

(1,045,499,761)
(1,466,363)

(175,518,161)
(392,451)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ น้
เงินสดรับจากการเรี ยกชําระค่าหุ ้น

1,350,000,000
(33,236,189)
-

18,750,000

1,350,000,000
(33,236,189)
-

18,750,000

122,500
-

(18,750,000)

-

(18,750,000)

(250,773,747)
720,202,514

(84,405,600)
553,535,273

(250,773,747)
761,013,148

(84,405,600)
529,353,186

257,942,250
37,876,519
295,818,769
-

18,030,707
19,845,812
37,876,519
-

264,284,254
24,026,352
288,310,606
-

6,986,573
17,039,779
24,026,352
-

3,670,676
(1,319,667)

2,940,800
-

3,670,676
(1,319,667)

2,940,800
-

เงินปั นผลรับ
ชําระเจ้าหนี้ค่าหุ ้น

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

เงินสดรับจากการเรี ยกชําระค่าหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายชําระค่าหุ ้นจากการลดทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์จากการทําสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ ออุปกรณ์ลดลง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ลดทุนหุน้ สามัญ
เรี ยกชําระค่าหุน้
เงินปันผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เรี ยกชําระค่าหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรื อนหุน้
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว
225,000,000
21.2
(18,750,000)
21.1
18,750,000
29
23
225,000,000

22.5
11.2
22
29
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

225,000,000
75,000,000
300,000,000
-

-

สํารองส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
-

1,248,411,050
1,248,411,050
-

2,263,211
2,263,211
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
74,951,488
70,304,129
70,304,129
(84,405,600)
7,351,346
(7,351,346)
7,351,346
53,498,671

จัดสรรแล้ว

7,351,346
18,679,703
26,031,049
-

53,498,671
386,322,133
217,829
386,539,962
(250,773,747)
(18,679,703)
170,585,183
-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
856,683
856,683

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
300,808,171
70,304,129
70,304,129
(18,750,000)
18,750,000
(84,405,600)
286,706,700

ส่วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
300,808,171
70,304,129
70,304,129
(18,750,000)
18,750,000
(84,405,600)
286,706,700

856,683
856,683
-

286,706,700
386,322,133
217,829
386,539,962
1,323,411,050
2,263,211
(250,773,747)
1,748,147,176
-

157,943
157,943
122,500
280,443
-

286,706,700
386,480,076
217,829
386,697,905
1,323,411,050
122,500
2,263,211
(250,773,747)
1,748,427,619
-

บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ลดทุนหุ ้นสามัญ
เรี ยกชําระค่าหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

21.2
21.1
29
23

22.5
22
29
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชําระแล้ว
225,000,000
(18,750,000)
18,750,000
225,000,000
225,000,000
75,000,000
300,000,000
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
1,248,411,050
1,248,411,050
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํารองส่ วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
กําไรสะสม
หุ ้นเป็ นเกณฑ์
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
77,424,888
58,169,170
58,169,170
(84,405,600)
7,351,346
(7,351,346)
7,351,346
43,837,112
2,263,211
2,263,211
-

7,351,346
18,679,703
26,031,049
-

43,837,112
373,594,056
217,829
373,811,885
(250,773,747)
(18,679,703)
148,195,547
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
302,424,888
58,169,170
58,169,170
(18,750,000)
18,750,000
(84,405,600)
276,188,458
276,188,458
373,594,056
217,829
373,811,885
1,323,411,050
2,263,211
(250,773,747)
1,724,900,857
-

บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ นในนโยบายการ
บัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ได้จัด ทํา ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ออริ จิ้ น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จํากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่ อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ออริ จิ้น วัน จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั พรี โม พร็ อพเพอร์ต้ ี
ให้บริ การบริ หารจัดการ
โซลูชนั่ จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจ
เม้นท์ จํากัด”)

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2557
2558
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

100
100

1

ลักษณะธุรกิจ

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทิสา ลิฟวิง่ จํากัด
(ลงทุนผ่านบริ ษทั พรี โม
พร็ อพเพอร์ต้ ี โซลูชนั่ จํากัด)

ให้บริ การนายหน้าใน
การขายและหาผูเ้ ช่า
อสังหาริ มทรัพย์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2558

2557

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
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ข) กลุ่มบริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการ
สัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวม และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผ ลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่
ออกโดยสภาวิช าชี พบัญ ชี ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บตั ิท างการบัญ ชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันที ในกําไรขาดทุ น หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอย
รับรู ้ในกําไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการกําไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่
เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
ใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับ
การพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่
เข้า ไปลงทุ น และตนสามารถใช้อ ํา นาจในการสั่ ง การกิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึ งแม้ว่าตนจะมี สัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ท ธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวน
ว่ากลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการ
มาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การ
ร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และ
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรั บปรุ ง 2558) และฉบับ ใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญ ชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สํา หรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญาและได้
มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้วโดยมีการโอน
กรรมสิ ทธิ์ให้ผซู ้ ้ือหลังจากได้รับชําระจากผูซ้ ้ือครบถ้วนแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
4.2 ต้ นทุนโครงการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อขายและต้ นทุนขายอสั งหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ต้น ทุ น โครงการพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พย์ประกอบด้วยต้นทุ นที่ ดิน ค่ าออกแบบ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการคํานวณหาต้น ทุ น ขายหน่ วยในอาคารชุ ด กลุ่ มบริ ษ ัท ได้ท าํ การแบ่ งสรรต้นทุ น การพัฒ นา
ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่ วนของกําไรขาดทุน
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่ มี
สภาพคล่ อ งสู ง ซึ่ งถึ งกําหนดจ่ ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อ นนับ จากวันที่ ได้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรั พย์ดงั กล่าวบันทึ กในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ผ ลต่ า งระหว่ า งจํานวนเงิ น ที่ ไ ด้รั บ สุ ท ธิ จ ากการจํา หน่ า ยกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจาก
บัญชี
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4.7 อาคาร อุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคารชัว่ คราวและส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

1-3
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุน
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจากบัญชี
4.8 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
สําหรับเงินกูท้ ี่กูม้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วย
ดอกเบี้ยที่จ่ายจริ งหักด้วยรายได้จากการนําเงินกูน้ ้ นั ไปลงทุนชัว่ คราว ส่ วนเงินที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์
ทัว่ ไปดอกเบี้ยจะคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตราการ
ตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของต้นทุนการกูย้ ืมในระหว่างปี ที่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม
ของเงินที่กมู้ าโดยเฉพาะ
4.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนแสดงมู ลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมี ระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อ
มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ า สิ น ทรั พ ย์น้ ั น เกิ ด การด้อ ยค่ า และจะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิ ธี ก าร
ตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
5
ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
4.10 รายการธุรกิจ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถู กบริ ษ ทั ฯควบคุ ม ไม่ ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อ ม หรื ออยู่ภ ายใต้การควบคุ ม เดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสัญญาเช่ า สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญา
เช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่ จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรับรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.12 การด้ อยค่าของสิ นทรัพ ย์
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมิ นการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ เงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจากสิ น ทรั พย์ของกลุ่ ม บริ ษ ทั เงิ น ที่ กลุ่ ม บริ ษ ทั จ่ ายสมทบกองทุ นสํา รองเลี้ ยงชี พบัน ทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ง
กลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท ํา การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภาระผูกพัน นั้น และกลุ่ ม บริ ษ ัท สามารถประมาณมู ล ค่ า ภาระผูกพัน นั้น ได้อ ย่าง
น่าเชื่อถือ
4.15 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ทชี่ ําระด้ วยตราสารทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เมื่อได้รับบริ การจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรม
ของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริ การของ
พนักงานที่กาํ หนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู ้ “สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
8

4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่ มบริ ษทั บัน ทึ กภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ของผลแตกต่ างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
นั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี และผลขาดทุ นทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั
จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น หากภาษี ที่ เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.17 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มี
ลักษณะเดี ยวกัน หรื อ ไม่ ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องได้ กลุ่ ม บริ ษ ัท จะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมู ลค่ ายุติธรรมที่ ใช้วดั มู ลค่ าและเปิ ดเผยมู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พย์และหนี้ สิ นใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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ระดับ 1

ใช้ขอ้ มู ลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที่ มีสภาพ
คล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น ในอนาคตที่ กิ จ การ
ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่ างไปจากจํานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ าว่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพิ นิจในการประเมิ นเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่ ม
บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์แ ละมู ลค่ า คงเหลื อ เมื่ อ เลิ กใช้งานของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้อ งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บัน ทึ ก ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า หากคาดว่ ามู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ตํ่ากว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว
ในการจัดประเภทส่ ว นของเงิ น กู้ยืมระยะยาวที่ ถึ งกํา หนดชําระภายในหนึ่ งปี ฝ่ ายบริ ห ารต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิจในการประมาณการไถ่ ถอนหลักประกันและการจ่ ายชําระคื น เงิ น กู้ยืมตามเงื่ อนไขและ
ข้อกําหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการต้ นทุนทั้งหมดทีจ่ ะใช้ ในการพัฒ นาโครงการอสั งหาริมทรัพ ย์
ในการคํานวณต้นทุ นขายอาคารชุ ด กลุ่มบริ ษทั ต้องประมาณต้นทุ นทั้งหมดที่ จะใช้ในการพัฒ นา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุน
ค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณู ปโภค ต้นทุนการกูย้ ืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริ งแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสําคัญ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชําระด้ วยตราสารทุน
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัด
มูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ความผันผวนของราคาหุ ้นและ
อัตราเงินปั นผล เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี รายการธุ รกิจที่ สําคัญกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้น
โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2557
2558
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ออุปกรณ์สาํ นักงาน
รายการธุรกิจกับผูบ้ ริ หารและกรรมการ
รายได้จากการขายห้องชุด
ดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายค่าซื้อที่ดิน/เงินมัดจําค่าซื้อที่ดิน

รับเงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

16
3
1
8

1

-

1

-

2
5
107

-

-

1

-

1
1

ตามที่ประกาศจ่าย
ร้อยละ 8.00 ต่อปี
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่มร้อยละ 5
อัตราตามระบุในสัญญา

- ราคาตลาด
2 ราคาตลาด
5 ร้อยละ 6.75 ต่อปี
107 ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่ โดย
พิจารณาจากราคาเสนอขายที่ดิน
ในบริ เวณใกล้เคียง
1 ราคาตลาด

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2557
2558
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,370

70

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

82
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2557
2558
เจ้าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 17)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของกลุ่มบริ ษทั
เงินมัดจํารับและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของกลุ่มบริ ษทั

-

27
27

2
2

27
27

1,622

1,822

1,622

1,822

เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิ น ให้ กู้ยืม แก่ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เป็ นการกู้ยื ม ในรู ป ของตั๋ว สั ญ ญาใช้เงิ น ที่ ไ ม่ มี ห ลัก ประกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ออริ จิ้น วัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย)

20,201

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ระหว่างปี
ระหว่างปี
123,456

(73,601)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
70,056

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ (หมายเหตุ 22)
รวม

งบการเงินรวม
2557
2558
20,728
12,190
115
92
1,059
21,902

12,282

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
20,197
12,190
115
92
979
21,291

12,282
13

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2557
2558
223
82
295,596
37,795
295,819
37,877

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
223
45
288,088
23,981
288,311
24,026

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 - 0.63 ต่อปี (2557:
ร้อยละ 0.40 - 0.75 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนอื่น
เงินฝากประจํา
รวม

9.

168

288

1
169

288

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2558
2557
450
5,496
5,946

630
630

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,370
5,141
6,511

70
630
700
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10. ต้ นทุนโครงการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อขาย

ต้นทุนที่ดิน
ต้นทุนค่าก่อสร้างและอื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่บนั ทึก
เป็ นต้นทุน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

งบการเงินรวม
2557
2558
1,247,538
791,894
1,113,383
827,366

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,245,900
775,261
1,105,319
749,791

81,216
2,442,137

80,906
2,432,125

53,103
1,672,363

49,952
1,575,004

10.1 กลุ่ ม บริ ษทั ได้น ําที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้ างในโครงการไปจดจํานองไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์เพื่ อเป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อและการออกหนังสื อคํ้าประกันสรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2557
2558
1,741
1,587

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,741
1,490

10.2 ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อขาย โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนซึ่งเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินกูด้ งั นี้
งบการเงินรวม
2557
2558
ต้นทุนการกูย้ มื ส่วนที่รวมเป็ นต้นทุนของโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (ล้านบาท)
66
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละ)
2.65 - 8.00

50
2.90 - 8.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
66
2.65 - 8.00

46
2.90 - 8.00

10.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2558
มูลค่าโดยประมาณของโครงการปัจจุบนั
ที่เปิ ดจองแล้วรวม (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการทําสัญญาแล้ว (ล้านบาท)
อัตราส่ วนของมูลค่าที่ซ้ือขายที่ได้มีการทําสัญญา (ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

16,573

7,782

16,330

7,553

9,811
59

4,990
64

9,585
59

4,809
64
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11. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558
2557

บริ ษทั ออริ จิ้น วัน จํากัด
17,500
บริ ษทั พรี โม พร็ อพเพอร์ต้ ี โซลูชนั่ จํากัด 1,000
(เดิมชื่อ “บริ ษทั คอนโด เอเจนซี่ แอนด์
เมเนจเม้นท์ จํากัด”)
รวม

17,500
1,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100
100
100

ราคาทุน
2558
2557

เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2558
2557

17,621
1,084

17,500
1,000

15,993
-

-

18,705

18,500

15,993

-

การเปลี่ยนแปลงในราคาทุ นของบัญชี เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเกิ ดจากการที่ บริ ษทั ฯออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ เพื่อซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ย่อยตามที่
กล่าวในหมายเหตุ 22
11.2 การจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั พรี โม พร็ อพเพอร์ต้ ี โซลูชนั่ จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั คอนโด เอเจนซี่
แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้ลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนของ บริ ษทั ทิสา ลิฟวิ่ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในประเทศไทย ด้วยทุน
จดทะเบี ยน 1 ล้า นบาท ประกอบด้ว ยหุ ้น สามัญ 100,000 หุ ้น มู ลค่ าหุ ้ น ละ 10 บาท เมื่ อ วัน ที่ 30
กันยายน 2558 บริ ษทั ย่อยชําระค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ ร้อยละ 25 คิ ดเป็ นเงินลงทุ น
จํานวน 0.1 ล้านบาท
12. ทีด่ นิ รอการพัฒ นา
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนาสําหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2558
9,153
8,067
1,086
86,063
9,153
95,216

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
8,067
8,067
8,067
8,067
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กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินรอการพัฒนาไปจดจํานองไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืม
จากธนาคารสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2557
2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
86
8
8
13. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ห้องชุดให้เช่า - ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2,519
2,519
(252)
(378)
2,267
2,141

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
2,267
2,519
ค่าเสื่ อมราคา
(126)
(252)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
2,267
2,141
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับห้องชุดให้เช่าเป็ นจํานวน 7 ล้านบาท (2557: 7 ล้านบาท)
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14. อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

25,709
23,534
49,243
(22,399)
38,164
65,008

2,684
4,679
7,363
11,564
18,927

2,960
4,006
6,966
6,654
13,620

40
25,213
(23,534)
1,719
41,150
(38,164)
4,705

31,393
33,898
65,291
59,368
(22,399)
102,260

9,628
8,552
18,180
23,325

526
758
1,284
2,434

420
648
1,068
1,958

-

10,574
9,958
20,532
27,717

(12,621)
28,884

3,718

3,026

-

(12,621)
35,628

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

31,063

6,079

5,898

1,719

44,759

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

36,124

15,209

10,594

4,705

66,632

ค่าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2557

9,958

2558

27,717
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

25,709
23,534
49,243
(22,399)
38,164
65,008

2,589
4,679
7,268
11,514
18,782

9,628
8,552
18,180
23,325

512
739
1,251
2,406

(12,621)
28,884

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ
2,960

รวม

40
25,213
(23,534)
1,719
40,210
(38,164)
3,765

31,298
33,898
65,196
58,378
(22,399)
101,175

420
648
1,068
1,958

-

10,560
9,939
20,499
27,689

3,657

3,026

-

(12,621)
35,567

31,063

6,017

5,898

1,719

44,697

36,124

15,125

10,594

3,765

65,608

4,006
6,966
6,654
13,620

ค่าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2557

9,939

2558

27,689

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 9 ล้านบาท (2557: 5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 3
ล้านบาท (2557: 6 ล้านบาท)
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15. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
1,216
673
(357)
(170)
503
859

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
503
413
543
193
(187)
(103)
503
859

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2558 2557
7.40
2.90

งบการเงินรวม
2558
2557
- 30,539
- 141,800
- 172,339

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2558
2557
- 30,539
- 141,800
- 172,339

วงเงินเบิ กเกิ นบัญ ชี จากธนาคารของบริ ษ ทั ฯ คํ้าประกันโดยการจํานองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างของ
บริ ษทั ฯ และคํ้าประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริ ษทั เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกันด้วย
บัญ ชี เงิ นฝากธนาคารของกรรมการของกลุ่ มบริ ษ ทั และคํ้าประกัน โดยบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และ
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั
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17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2557
2558
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

135,156
135,156

107,987
107,987

132,555
132,555

100,445
100,445

-
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2

27

60,396
24,385
34,136
118,917
254,073

10,859
16,659
20,460
48,005
155,992

58,711
21,824
33,354
113,891
246,446

10,047
11,785
19,142
41,001
141,446

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้
บริ ษทั ฯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เดือนที่ 1 - 18 MLR - 0.75
หลังจากนั้น MLR - 0.25
MLR + 0.5
MLR - 0.5
MLR
ปี ที่ 1 MLR - 0.5
หลังจากนั้น MLR
MLR
ปี ที่ 1 MLR - 0.5
หลังจากนั้น MLR
MLR - 0.5
MLR - 0.25
MLR
MLR + 0.5
MLR - 0.5
MLR - 1.25
MLR - 1.25

การชําระคืน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

งบการเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

175,363

-

175,363

ภายในเดือนสิ งหาคม 2562
ภายในเดือนกันยายน 2560
ภายในเดือนธันวาคม 2558
ภายในเดือนกันยายน 2559

209,387
55,981

221,931
85,000
75,865
27,000

209,387
55,981

221,931
85,000
75,865
27,000

ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
ภายในเดือนกันยายน 2560

47,533
-

51,503
80,920

47,533
-

51,503
80,920

ภายในเดือนมีนาคม 2561
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560
ภายในเดือนธันวาคม 2560
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
ภายในเดือนมิถุนายน 2562

50,226
48,485
26,679
30,609
113,700
16,896
34,595

50,226
48,485
-

50,226
48,485
26,679
30,609
113,700
16,896
34,595

50,226
48,485
-
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เงินกู้
15
16
17

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
การชําระคืน
เดือนที่ 1 - 12 MLR - 0.50 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562
หลังจากนั้น MLR
เดือนที่ 1 - 12 MLR - 0.50 ภายในเดือนมิถุนายน 2561
หลังจากนั้น MLR
เดือนที่ 1 - 12 MLR - 0.50 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
หลังจากนั้น MLR

บริ ษทั ย่อย
18
MLR + 0.5
ภายในเดือนธันวาคม 2561
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2558
2557
7,959
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
7,959
-

23,108

-

23,108

-

19,963

-

19,963

-

685,121
(408,120)
277,001

40,933
857,226
(514,091)
343,135

685,121
(408,120)
277,001

816,293
(473,158)
343,135

เงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีเงื่อนไขการชําระคืนเงินต้นในอัตราตามที่ระบุในสัญญา
เมื่อมีการปลอดจํานองหลักประกันที่วางไว้กบั ธนาคาร และมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของกลุ่มบริ ษทั ที่ดินรอการพัฒนา
ของบริ ษทั ฯ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯ และคํ้าประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น
การคงสัดส่ วนโครงสร้างของผูถ้ ือหุ ้นและการดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไป
ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้สรุ ปได้ดงั นี้

วงเงินกูย้ มื ที่ยงั มิได้เบิกใช้

งบการเงินรวม
2557
2558
3,384
1,144

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
3,384
1,144
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19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
6,808
4,342
(630)
(369)
6,178
3,973
(1,988)
(1,086)
4,190

2,887

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนิ นงานของกิจการ
โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
2,302
4,506
6,808
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้ อรอการตัดบัญชี
(314)
(316)
(630)
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
4,190
6,178
1,988
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
1,252
3,090
4,342
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้ อรอการตัดบัญชี
(166)
(203)
(369)
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
2,887
3,973
1,086
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20. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่ อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2558
648
252

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
576
234

581
25

385
11

456
23

333
9

(504)
87
145
982

648

(504)
87
145
783

576

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2557
2558
396
606
606
396

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
479
342
479
342

กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 18 - 25 ปี (2557: 18 - 26 ปี ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 25 ปี 2557:
26 ปี )
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2558
2557
2.41 - 2.55
2.55 - 4.01
5.00
5.00
0.0 - 31.0
0.0 - 35.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2.41
4.01
5.00
5.00
0.0 - 30.0
0.0 - 35.0

ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสมมติฐานที่ สําคัญต่อมูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เป็ นสาระสําคัญ
21. ทุนเรื อนหุ้น
21.1 เมื่ อ วัน ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2557 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการมี ม ติ อ นุ ม ัติ ให้เรี ยกชําระค่ าหุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ
เพิ่มเติมสําหรับหุ ้นจํานวน 2.5 ล้านหุ ้น จํานวนหุ ้นละ 7.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 18.75 ล้านบาท
บริ ษทั ฯได้รับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2557
21.2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯจากเดิ ม 300 ล้านบาท เป็ น 225 ล้านบาท โดยการลดหุ ้นสามัญจํานวน 7.5 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้ น ละ 10 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 75 ล้า นบาท บริ ษ ัท ฯได้ด าํ เนิ น การจดทะเบี ยนลดทุ น
จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และบริ ษทั ฯได้จ่าย
ชําระคืนค่าหุน้ สามัญสําหรับส่ วนที่ลดลงจํานวน 7.5 ล้านหุ ้น ซึ่ งได้เรี ยกชําระแล้วจํานวนหุ ้นละ 2.50
บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 18.75 ล้านบาทเมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2557
21.3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1)เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯโดยลดมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้จากเดิมหุ น้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้
ละ 0.50 บาท ซึ่งทําให้จาํ นวนหุน้ ของบริ ษทั ฯเพิ่มจากเดิม 22.5 ล้านหุน้ เป็ น 450 ล้านหุน้
2)เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอีกจํานวน 76.575 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จํานวน 225
ล้านบาท เป็ นจํานวน 301.575 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 153.15 ล้านหุ ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
3)จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจํานวนไม่เกิน 153.15 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท
ดังนี้
- จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 150 ล้านหุ ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการ
ทัว่ ไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
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- จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิ น 3.15 ล้านหุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
4)นําหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
ในวันเดียวกัน บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการจดทะเบียนตามข้อ 1) - 2) ข้างต้นกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
21.4 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งล่าสุ ดสําหรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจํานวนไม่เกิน 153.15 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นดังนี้
- จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 150 ล้านหุ น้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ครั้งแรก (Initial Public Offering)
- จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 3.15 ล้านหุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
21.5 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึง 2 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
150 ล้านหุ ้ น ในราคาหุ ้ น ละ 9 บาท ให้ แก่ ป ระชาชนทั่ว ไป บริ ษ ัท ฯได้รับ ชําระเงิ นค่ าหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้นหลัง
หักค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้จาํ นวนเงิ น 27 ล้านบาท ได้แสดงโดยหักจากส่ วนเกิ นมู ลค่าหุ ้นสามัญ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่ มซื้อขายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
22. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่ อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ฯได้ออก “ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ออริ จิ้น
พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย”
จํานวน 3.15 ล้านหน่วย ประเภทระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยไม่มีราคาเสนอขาย
โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ
4.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
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กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
ได้ปีละ 2 ครั้งในวันทําการสุ ดท้ายของบริ ษทั ฯในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของแต่ละปี กําหนด
วันใช้สิทธิ ครั้งแรกวันที่ 31 มีนาคม 2559 และการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยจะ
ใช้สิทธิได้ตามจํานวนที่กาํ หนด ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

วันใช้สิทธิ
31 มีนาคม 2559
30 กันยายน 2559
31 มีนาคม 2560
29 กันยายน 2560
30 มีนาคม 2561
25 กันยายน 2561

ใช้สิทธิได้ไม่เกิน
(ร้อยละของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร)
ร้อยละ 10
ร้อยละ 25 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในครั้งที่ 1)
ร้อยละ 40 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในครั้งที่ 1-2)
ร้อยละ 60 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในครั้งที่ 1-3)
ร้อยละ 80 (รวมการใช้สิทธิท่ีใช้ในครั้งที่ 1-4)
ร้อยละ 100 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในครั้งที่ 1-5)

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นแต่ละสิ ทธิ เท่ากับ 3.96
ถึ ง 4.35 บาท คํานวณโดยใช้แบบจําลองการกําหนดราคาสิ ทธิ ตามแบบจําลองของ Black-Scholes
model ข้อมูลนําเข้าแบบจําลอง ได้แก่ ราคาหุ ้น ณ วันที่กาํ หนดราคา ซึ่ งเท่ากับ 9 บาท ราคาใช้สิทธิ
เท่ากับ 4.50 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 23.43 ถึง 35.72 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 4.20 อายุสัญญา 3 ปี และอัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ ยงร้ อยละ 1.51 ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมที่
คํานวณดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับมูลค่ายุติธรรมที่คาํ นวณโดยใช้แบบจําลองของ
Lattice ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่เหมาะสมกับข้อกําหนดการใช้สิทธิ
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่ าใช้จ่ายสําหรั บโครงการใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู ้
“สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยจํานวนเดียวกัน
รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย: หน่วย)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันต้นปี
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิระหว่างปี
ยกเลิกระหว่างปี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปลายปี

3,150,000
(7,400)
3,142,600
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23. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสํารองนี้ จะมี จาํ นวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

ซื้ อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

งบการเงินรวม
2558
2557
1,908,008
1,219,826

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,904,915
1,105,241

(759,244)
111,469
28,031
124,705
78,926

(847,469)
93,703
28,003
118,412
73,003

(899,640)
47,868
10,314
31,064
23,527

(843,526)
42,526
10,295
30,689
19,202

25. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2557
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

113,192

34,153

106,166

31,163

(14,879)
98,313

(15,788)
18,365

(15,283)
90,883

(15,857)
15,306
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จํานวนภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ ว นประกอบแต่ ละส่ วนของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2557
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

-

54

54

-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
เคยบันทึกไว้
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2557
2558
88,669
484,793

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
464,477
73,475

ร้อยละ 15
และ 20
100,171

ร้อยละ 15
และ 20
17,737

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

92,895

14,695

677

-

677

-

(3,244)
787
(78)
(2,535)
98,313

647
(19)
628
18,365

(3,199)
588
(78)
(2,689)
90,883

630
(19)
611
15,306

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2557
2558
สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อาคาร
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

2,776
41,876
186
80
44,918

928
29,029
126
10
30,093

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,776
41,860
157
44,793

928
28,521
115
29,564
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26. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี และได้ปรับ
จํานวนหุ ้นสามัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนแปลงของจํานวนหุ ้น
สามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ โดยถือเสมือนว่าการแตกหุ ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั
เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
กําไรต่ อ หุ ้น ปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรั บ ปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ (ไม่ รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ ้น
สามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
จํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2558
2557
(พันหุ ้น) (พันหุ ้น)

กําไรต่อหุ ้น
2558
2557
(บาท)
(บาท)

70,304

486,164

450,000

0.79

0.16

-

321

-

70,304

486,485

450,000

0.79

0.16

กําไรสําหรับปี
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
386,322
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญที่ออกให้แก่กรรมการ
และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 22)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ือหุ ้น
386,322
สามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุ ้นสามัญ
กําไรสุ ทธิ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2558
2557
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
(พันหุ ้น) (พันหุ ้น)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
373,594
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญที่ออกให้แก่กรรมการ
และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 22)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ือหุ ้น
373,594
สามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

58,169

486,164

450,000

-

321

-

58,169

486,485

450,000

กําไรต่อหุ ้น
2558
2557
(บาท)
(บาท)

0.77

0.13

0.77

0.13

27. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ดําเนิ น ธุ รกิ จ หลัก ในส่ วนงานดําเนิ น งานที่ รายงานเพี ยงส่ วนงานเดี ยว คื อ การพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ และดําเนิ นธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไรจากการ
ดําเนินงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงานและ
เขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10
ของรายได้ของกิจการ
28. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือน
ในอัตราร้ อยละ 2 - 5 ของเงินเดื อน กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุนกสิ กรไทย จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน
1.4 ล้านบาท (2557: 0.8 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.3 ล้านบาท 2557: 0.7 ล้านบาท)
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29. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557
เงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2558

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาท)
84
84

3.75136
3.75136

139

0.30972

112
251

0.24756
0.55728

30. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2557
2558
2557
2558
สัญญาก่อสร้างโครงการ
1,751
1,020
1,751
1,018
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
1,696
556
1,696
556
30.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ และสัญ ญาบริ การ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 4 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที่
บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
11
6
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
2
2
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30.3 คดีฟ้องร้ อง
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ซ้ื อที่ดินแปลงหนึ่ ง และได้รับโอน
กรรมสิ ทธิ์ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจากเจ้าของที่ ดินซึ่ งเป็ นบุ คคลธรรมดา ต่อมา ในไตรมาสที่ 3
ของปี 2558 บุคคลอื่นซึ่ งอ้างว่าเป็ นเจ้าของที่ดินร่ วมได้ฟ้องเจ้าของที่ดิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ น
จําเลยร่ วมในคดีที่โจทก์ยื่นขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์มรดกและการทําสัญญาซื้ อขาย
ที่ดินแปลงดังกล่าว หรื อให้จาํ เลยทั้งหมดร่ วมกันชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ คิดเป็ นส่ วนของบริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ละ 7 ล้านบาท ขณะนี้ คดีความอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น อย่างไร
ก็ตาม ทนายความของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และฝ่ ายบริ หารเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ไม่ได้รับความเสี ยหายที่มีสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ น
บุคคลภายนอกและได้ซ้ื อที่ดินดังกล่าวโดยสุ จริ ต บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนี้สินในบัญชี
31. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯมี สิ น ทรั พ ย์ที่ มี สาระสําคัญ ที่ เปิ ดเผยมู ลค่ ายุติธ รรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ นทรัพ ย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

7

-

7

32. เครื่ องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ย ง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ตามที่ นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เที ยบเท่ าเงินสด เงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี ธนาคาร เงิ นลงทุ นชั่วคราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ อื่น หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กูย้ ืม และเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั มีความ
เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเงินให้กูย้ มื
ฝ่ ายบริ หารควบคุ ม ความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้ มีน โยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ น เชื่ อ ที่
เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ
นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ
คือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้กยู้ มื และลูกหนี้การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กูย้ ืม และเงินกูย้ มื ที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ มี อ ตั ราดอกเบี้ ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ ครบกําหนด หรื อ วันที่ มี การ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี
ภายใน 1 ปี
2558
สิ นทรัพ ย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

2557

2558

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

2557

2558

-

-

-

-

291
291

2
2

1
1

4
4

3
3

685
685

2557

38
38

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย
2558

5
5,946
5,951

2557

630
630

รวม
2558

296
5,946
6,242

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
2557

2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )

38 0.25 - 0.63
630
668

0.40 - 0.75
-

172
172
- 254,073 155,992 254,073 155,992
857
685
857 6.00 - 8.00
6
4 0.00 - 0.71
1,029 254,073 155,992 254,764 157,025

2.90 - 7.40
6.25 - 8.00
0.00 - 0.59
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย
รวม
2558 2557 2558 2557 2558 2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1 ปี
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
2558 2557 2558 2557
สิ นทรัพ ย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )

-

-

-

-

283
-

24
-

5
6,511

700

288
6,511

24 0.25 - 0.63
700
-

70
70

20
20

-

-

283

24

6,516

700

70
6,869

20
744

2
2

1
1

4
4

3
3

685
685

8.00

172
172
- 246,446 141,446 246,446 141,446
816
685
816 6.00 - 8.00
6
4 0.00 - 0.71
988 246,446 141,446 247,137 142,438

0.40 - 0.75
8.00

2.90 - 7.40
6.25 - 8.00
0.00 - 0.59

32.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงิน
สดและรายการเที ยบเท่าเงินสด เงินเบิกเกิ นบัญชี ธนาคาร ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืม และเงินกูย้ ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

เงิ นลงทุ น ชั่วคราวได้แก่ ห น่ วยลงทุ นแสดงมู ลค่ ายุติธรรมซึ่ งคํานวณจากมู ลค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

ค)

เงินกูย้ ืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุป ระสงค์ในการบริ ห ารจัดการทุ นที่ สําคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั คื อ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทุ น ที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัทมี อ ัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ากับ 0.91:1 (2557: 5.66:1)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.92:1 2557: 5.64:1)
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34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
34.1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน ภายในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2560 โดยเสนอขายให้แก่เฉพาะในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
34.2 เมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติ อนุ มตั ิเพื่อนําเสนอเรื่ อง
ดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559
1) การจ่ายเงินปั นผลในรู ปเงินสดให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.16667 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน
100 ล้านบาท และการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯจํานวนไม่เกิน 60 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา 10 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
30 ล้านบาท เงินปั นผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
2) การจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 18.7 ล้านบาท รวมเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายทั้งสิ้ นจํานวน 26 ล้านบาท
3) การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอีกจํานวน 30 ล้านบาท จากทุ นจดทะเบี ยนปั จจุบนั จํานวน
301.58 ล้านบาท เป็ นจํานวน 331.58 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 60 ล้านหุ ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
4) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯจํานวน 60 ล้านหุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้ หุ ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
35. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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