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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พฤกษา  เรียลเอสเตท  จ ากดั  (มหาชน)  และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั พฤกษา  เรียลเอสเตท  จ ากดั (มหาชน)  (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 

 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
19 กมุภาพนัธ์ 2561 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,308,984,638 585,384,840 879,482,931 393,666,550

เงินลงทุนชัว่คราว 6 - 246,378,150 - -

ลูกหน้ีบริษทัยอ่ย 4 - - 81,472,402 119,793,375

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 4

- บริษทัใหญ่ 724,952              - 724,952 -

- บริษทัยอ่ย - - 1,254,338,063 673,126,050

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 7, 14 63,791,078,880 59,838,108,296 56,601,950,433 51,605,953,718

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน  622,483,624 636,244,656 622,483,624 636,244,656

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 266,288,544 196,018,027 248,564,890 193,664,964

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 197,350,683 241,811,000 149,482,490 180,260,962

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 66,186,911,321 61,743,944,969 59,838,499,785 53,802,710,275 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 107,540,634 107,540,634 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 3,199,998,800 3,199,998,800

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 640,607,687       245,170,371       579,973,681 189,537,138

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,662,657,712    3,683,088,004    3,633,276,015 3,629,160,518

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 331,812,564       334,418,725       331,361,093 333,667,301

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 52,014,136         72,063,896         35,951,071 51,590,061

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 246,653,861       196,206,736       190,432,437 141,608,145

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,041,286,594 4,638,488,366 7,970,993,097 7,545,561,963 

รวมสินทรัพย์ 71,228,197,915 66,382,433,335 67,809,492,882 61,348,272,238 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 2,800,000,000    1,897,950,018    2,800,000,000    1,897,950,018    

เจา้หน้ีการคา้

- บริษทัยอ่ย 4, 15 - - 862,584,188 366,269,267 

- บริษทัอ่ืน 15 2,378,152,939 1,995,130,254 2,145,457,371 1,702,913,708 

เจา้หน่ีอ่ืน - บริษทัใหญ่ 4 37,205,749         - 37,205,749         -

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,697,872,385 3,404,738,861 1,697,872,385 3,404,738,861 

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 14

- บริษทัใหญ่ 1,472,160,157    - 1,472,160,157 -

- บริษทัยอ่ย - - 2,257,372,783 2,077,814,287 

หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 14 - 33,924                - 33,924 

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 1,061,925,502 810,395,354 1,033,955,151 735,952,357 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 296,513,484 505,008,121 54,154,592 276,630,366 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  4, 16 3,384,532,146 2,912,959,022 2,717,792,993 2,246,919,391 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 19,128,362,362 17,526,215,554 21,078,555,369 18,709,222,179 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน - 244,980,951 - 244,980,951 

หุ้นกูร้ะยะยาว 14 15,500,000,000 12,000,000,000 15,500,000,000 12,000,000,000 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 373,773,684 289,534,759 361,701,051 279,557,028 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 34 70,835,308 118,654,240 70,485,308 114,804,240 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 15,944,608,992 12,653,169,950 15,932,186,359 12,639,342,219 

รวมหนีสิ้น 35,072,971,354 30,179,385,504 37,010,741,728 31,348,564,398 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18
   ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000    2,232,682,000    2,232,682,000    2,232,682,000    

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,232,682,000 2,232,682,000 2,232,682,000 2,232,682,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18 1,828,229,301 1,828,229,301 1,828,229,301 1,828,229,301 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 19 - 21,431,089 - 21,431,089 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 228,529,880       228,529,880       228,529,880       228,529,880       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 31,923,577,604 31,956,578,890 26,509,309,973 25,688,835,569 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 20 (48,459,566) (55,415,685) - 1 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 36,164,559,219 36,212,035,475 30,798,751,154 29,999,707,840 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,332,658)          (8,987,644)          - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,155,226,561 36,203,047,831 30,798,751,154 29,999,707,840 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 71,228,197,915 66,382,433,335 67,809,492,882 61,348,272,238 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 21 43,934,799,376 46,925,869,711 37,166,716,972 36,098,486,077 

รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ 4 - - 282,402,681 393,016,863 

เงินปันผลรับ 4,9 - - 2,199,999,475 1,999,999,600 

รายไดอ่ื้น 4 188,837,551 247,372,962 215,753,780 307,205,170 

รวมรายได้ 44,123,636,927 47,173,242,673 39,864,872,908 38,798,707,710 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 28,221,940,659 31,184,209,549 24,119,917,392 24,349,178,924 

ตน้ทุนขายวตัถุดิบ - - 262,965,706 376,996,782 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 22 4,382,580,574 3,983,136,976 3,805,825,682 3,254,895,418 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 23 4,096,715,429 4,131,196,395 3,849,776,512 3,820,894,672 

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 27 234,288,187 287,326,436 296,811,669 343,595,154 

รวมค่าใช้จ่าย 36,935,524,849 39,585,869,356 32,335,296,961 32,145,560,950 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (347,770)             (1,606,889)          - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,187,764,308 7,585,766,428 7,529,575,947 6,653,146,760 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (1,582,429,221) (1,478,097,307) (1,070,351,471) (931,803,653)
กาํไรสําหรับปี 5,605,335,087 6,107,669,121 6,459,224,476 5,721,343,107 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 6,665,881 (20,211,427) - -

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (54,776) 54,784 (1)                        -

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั 6,611,105 (20,156,643) (1) -

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

   ท่ีกาํหนดไว้ (11,977,733) - (12,391,432) -

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั (11,977,733) - (12,391,432) -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี-สุทธิจากภาษเีงนิได้ 28 (5,366,628) (20,156,643) (12,391,433) -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,599,968,459 6,087,512,478 6,446,833,043 5,721,343,107 

การแบ่งปันกาํไร 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      5,605,335,087      6,107,669,121      6,459,224,476      5,721,343,107 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
กาํไรสําหรับปี      5,605,335,087      6,107,669,121      6,459,224,476      5,721,343,107 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      5,600,313,473      6,087,512,478      6,446,833,043      5,721,343,107 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (345,014)             - - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี      5,599,968,459      6,087,512,478      6,446,833,043      5,721,343,107 

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 30 2.51 2.74 2.89 2.56 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 30 - - - -

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดง ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน อื่นของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สิทธิที่จะซื้อหุน้ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผื่อขาย ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 2,231,071,000 1,777,949,025 45,354,949 228,529,880 29,979,371,469 (35,259,034) (8) (35,259,042) 34,227,017,281 (8,987,644) 34,218,029,637 

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 18, 19 1,611,000          50,280,276        (25,664,197) - - - - - 26,227,079 - 26,227,079          

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 - - 1,740,337          - - - - - 1,740,337 - 1,740,337            

   ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัของบริษทั 19 - - (21,431,089) - - - - - (21,431,089) - (21,431,089)         

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อออกทดแทนที่ยกเลิกจากการปรับโครงสร้าง  19 - - 21,431,089 - - - - - 21,431,089 - 21,431,089          

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 31 - - - - (4,130,461,700)   - - - (4,130,461,700) - (4,130,461,700)    

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,611,000          50,280,276        (23,923,860)      - (4,130,461,700)   - - - (4,102,494,284)     - (4,102,494,284)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - - 6,107,669,121 - - - 6,107,669,121 - 6,107,669,121     
   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - (20,211,427) 54,784 (20,156,643) (20,156,643) - (20,156,643)         
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 6,107,669,121     (20,211,427)          54,784              (20,156,643)     6,087,512,478      - 6,087,512,478     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2,232,682,000 1,828,229,301 21,431,089 228,529,880 31,956,578,890 (55,470,461) 54,776 (55,415,685) 36,212,035,475 (8,987,644) 36,203,047,831 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดง ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน อื่นของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สิทธิที่จะซื้อหุน้ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผื่อขาย ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 2,232,682,000 1,828,229,301 21,431,089 228,529,880 31,956,578,890 (55,470,461) 54,776 (55,415,685) 36,212,035,475 (8,987,644) 36,203,047,831 

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัของบริษทั 19 - - (21,431,089)      - - - - - (21,431,089) - (21,431,089)

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 31 - - - - (5,626,358,640)   - - - (5,626,358,640) - (5,626,358,640)    

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น - - (21,431,089)      - (5,626,358,640)   - - - (5,647,789,729)     - (5,647,789,729)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - - 5,605,335,087 - - - 5,605,335,087 - 5,605,335,087     
   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - (11,977,733)        7,010,895 (54,776) 6,956,119 (5,021,614) (345,014)              (5,366,628)           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 5,593,357,354     7,010,895             (54,776)            6,956,119        5,600,313,473      (345,014)              5,599,968,459     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2,232,682,000 1,828,229,301 - 228,529,880 31,923,577,604 (48,459,566) - (48,459,566) 36,164,559,219 (9,332,658) 36,155,226,561 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น    

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดง ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สิทธิที่จะซื้อหุน้ กฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 2,231,071,000 1,777,949,025 45,354,949 228,529,880 24,097,954,162 1 28,380,859,017 

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 18, 19 1,611,000              50,280,276           (25,664,197) - - - 26,227,079            

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 - - 1,740,337             - - - 1,740,337 

   ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัของบริษทั 19 - - (21,431,089) - - - (21,431,089)           

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อออกทดแทนที่ยกเลิกจากการปรับโครงสร้าง  19 - - 21,431,089 - - - 21,431,089            

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 31 - - - - (4,130,461,700)     - (4,130,461,700)

 รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,611,000              50,280,276           (23,923,860)         - (4,130,461,700)     - (4,102,494,284)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - - 5,721,343,107 - 5,721,343,107 
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 5,721,343,107       - 5,721,343,107 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2,232,682,000 1,828,229,301 21,431,089 228,529,880 25,688,835,569 1 29,999,707,840 

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น    

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดง ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สิทธิที่จะซื้อหุน้ กฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 2,232,682,000 1,828,229,301 21,431,089 228,529,880 25,688,835,569 1 29,999,707,840 

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัของบริษทั 19 - - (21,431,089)         - - - (21,431,089)

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 31 - - - - (5,626,358,640)     - (5,626,358,640)

 รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น - - (21,431,089)         - (5,626,358,640)     - (5,647,789,729)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - - 6,459,224,476 - 6,459,224,476 
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - (12,391,432)           (1)                                    (12,391,433)
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 6,446,833,044       (1)                                    6,446,833,043 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2,232,682,000 1,828,229,301 - 228,529,880 26,509,309,973 - 30,798,751,154 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 5,605,335,087      6,107,669,121      6,459,224,476      5,721,343,107      

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 1,582,429,221      1,478,097,307      1,070,351,471      931,803,653          

ตน้ทุนทางการเงิน 234,288,187          287,326,436          296,811,669          343,595,154          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 467,084,240          453,742,679          449,260,375          431,770,034          

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของโครงการ

   อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 5,155,613              (4,255,920)            6,964,786              (3,640,885)            

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (498,154)               - (498,154)               -

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - - 11,717,590            

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน (22,968,000)          - (22,968,000)          -

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (5,836,000)            - - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 18,388,236            1,516,968              16,197,971            1,697,566              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 2,771,880              - 2,772,298              

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (6,407,448)            (3,202,432)            (6,403,875)            (3,202,432)            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (2,199,999,475)     (1,999,999,600)     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8,763,619              (25,264,230)          - -

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 69,267,189            42,092,000            66,654,732            41,149,152            

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25,438,693            1,740,337              25,438,693            1,740,337              

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 69,513,068            26,832,000            69,313,068            23,732,000            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (70,314)                 (2,202,997)            - (2,202,997)            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 347,770                 1,606,889              - -

กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ (347,770)               (1,606,889)            - -

8,049,883,237 8,366,863,149 6,230,347,737 5,502,274,977 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีจากบริษทัยอ่ย - - 38,320,973            164,524,758          

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (3,785,167,777)     (1,769,661,578)     (4,829,446,374)     (4,032,550,681)     

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 36,729,032            (12,829,756)          36,729,032            (12,829,756)          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (70,270,517)          209,924,607          (54,899,926)          180,425,195          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 44,460,317            (13,600,303)          (19,674,821)          (21,459,762)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (50,447,125)          (19,391,758)          (48,824,292)          (19,699,176)          

เจา้หน้ีการคา้-บริษทัยอ่ย - - 496,314,921          208,462,037          

เจา้หน้ีการคา้-บริษทัอ่ืน 383,022,685          419,181,985          442,543,663          431,119,617          

เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัใหญ่ 37,205,749            - 37,205,749            -

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน (1,951,847,427)     (1,132,717,887)     (1,951,847,427)     (1,132,717,888)     

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 251,530,148          (164,523,470)        298,002,794          (65,073,133)          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 344,705,242          178,130,860          344,623,958          (54,671,076)          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 3,289,803,564      6,061,375,849      1,019,395,987      1,147,805,112      

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,769,632,669)     (1,630,454,743)     (1,274,090,397)     (1,127,119,286)     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 1,520,170,895 4,430,921,106 (254,694,410) 20,685,826 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 18,017,876            29,148,026            6,387,820              7,976,947              

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (434,486,691)        (227,150,530)        (424,261,320)        (197,852,141)        

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,948,970)          (72,312,688)          (55,948,969)          (72,138,812)          

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7,828,800              17,360,000            6,990,000              17,360,000            

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - (3,850,946,020)     (6,735,633,793)     

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 3,320,187,299      9,086,586,999      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน (23,358,128)          - (23,358,128)          -

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการ

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 22,633,176            - 22,633,176            -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 303,334,890          3,415,418,976      - 3,044,785,945      

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (56,941,202)          (3,333,599,146)     - (3,042,582,948)     

เงินปันผลรับ - - 2,199,999,475      1,999,999,600      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (218,920,249) (171,135,362) 1,201,683,333 4,108,501,797 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - 26,227,080            - 26,227,080            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - 6,103,460,437      3,872,759,325      

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - (5,922,684,478)     (3,748,059,775)     

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,352,975,000      - 4,352,975,000      -

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน (2,941,606,545)     - (2,941,606,545)     -

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึนสุทธิ 902,049,982          1,897,950,018      902,049,982          1,897,950,018      

เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 9,500,000,000      4,000,000,000      9,500,000,000      4,000,000,000      

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระหุน้กูร้ะยะยาว (6,000,000,000)     (6,000,000,000)     (6,000,000,000)     (6,000,000,000)     

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (5,626,358,640)     (4,130,461,700)     (5,626,358,640)     (4,130,461,700)     

ดอกเบ้ียจ่าย (764,710,645)        (803,075,054)        (829,008,298)        (777,863,862)        

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (577,650,848) (5,009,359,656) (461,172,542) (4,859,448,914)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 723,599,798 (749,573,912) 485,816,381 (730,261,291)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 585,384,840          1,334,958,752      393,666,550          1,123,927,841      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 5 1,308,984,638 585,384,840 879,482,931 393,666,550 

รายการทีมิ่ใช่เงินสด:

เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (ลดลง) (10,100,775)          19,516,612            (7,019,013)            19,935,207            

รับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาก

   โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา, สุทธิ (391,022,668)        (27,162,469)          (391,022,668)        (36,009,515)          

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มลูทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
10 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีการคา้ 
16 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
18 ทุนเรือนหุน้  
19 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
20 ส ารอง 
21 ส่วนงานด าเนินงาน 
22 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
23 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
25 สญัญาเช่าด าเนินงาน 
26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 ภาษีเงินได ้
29 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30 ก าไรต่อหุน้ 
31 เงินปันผล 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 
33 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
34 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
35 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูท่ี่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงกค์อ็ก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
ในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดด้ าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ซ่ึงไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 บริษทัไดด้ าเนินการใหมี้การจดัตั้งบริษทั พฤกษา 
โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษา โฮลด้ิง”) เพ่ือท าค าเสนอซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกแล้วทั้ งหมดของบริษัท โดย
แลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัท่ีออกและเสนอขายโดยพฤกษา โฮลด้ิง ในอตัราการแลกเท่ากบั 1 ต่อ 1 ซ่ึงการเสนอขาย
หุ้นสามญัดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินลงในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 โดยจ านวนหุ้นสามญัท่ีพฤกษา โฮลด้ิง ไดรั้บ
แลกเปล่ียนจากบริษทัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 97.90 ของหุน้สามญัท่ีออกแลว้ของบริษทั และในวนัเดียวกนัหุน้สามญั
ของพฤกษา โฮลด้ิงไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แทนหุน้สามญัของบริษทั 
ซ่ึงไดถ้กูเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 97.90) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รายละเอียดของบริษัทย่อยและ 
การร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4, 8 และ 9 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ  
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2560 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี เร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินใน
เบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
  

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
เงินลงทุนเผื่อขาย มลูค่ายติุธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 

 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 25 การจดัประเภทสญัญาเช่า 

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญั
เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุขอ้  7 การพิจารณามลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

   ระหวา่งการพฒันา 
หมายเหตุขอ้  10 การพิจารณามลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
หมายเหตุขอ้  13  การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้
หมายเหตุขอ้  17 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้     

   เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั และ 

หมายเหตุขอ้  34 การรับรู้รายการและการวดัมลูค่าประมาณการหน้ีสิน และ 
   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม  

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงัน้ี 
  

 ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มลูท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มลูท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุขอ้ 10       อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
 หมายเหตุขอ้ 19     ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ และ 
 หมายเหตุขอ้ 32        เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

 
 บริษัทย่อย 

 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการ
ควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบัการร่วมคา้ถกูตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน   
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญหรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียงบางส่วน
โดยท่ีกลุ่มบริษัทยงัคงมีการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคัญอยู่ กลุ่มบริษทัต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 
(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์  

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไว ้
เพ่ือคา้ อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการ
เพ่ือคา้ 
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การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศคุม้ครอง
รายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะ
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีเจา้หน้ีสุทธิ
จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีท่ีคงเหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศจะตดัเป็นบญัชีรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าว
และก าไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหกักลบกบัก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด  ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
 

(จ) ลกูหน้ีอื่น 
 

 ลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(ฉ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพ่ือ
การขายในการด าเนินธุรกิจปกติ อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บคือราคาขายโดยประมาณหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการขาย 
 

ตน้ทุนของโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการ
ไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืมและ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใช้
ในโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ 
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ตน้ทุนของวสัดุก่อสร้างค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 

ตน้ทุนของบา้นตวัอยา่งและโครงการระหวา่งการพฒันาค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้
ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการ
พฒันาตามปกติ 
 

ตน้ทุนของท่ีดินค านวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 
 
(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 
 

กองทุนรวมซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดั
จ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน 
 
มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมจะใชม้ลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่   ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตาม
สัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มลูค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถกูเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8 - 10 ปี 
อาคารและส่วนตกแต่ง 3 - 27 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5 ปี 
สาธารณูปโภคส่วนกลาง  20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนเ์ท่ากบั 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมลูค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินท่ี
เป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี    
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืม 

 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถ้กูค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
  
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    

 
มลูค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถกูวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึน
จริง 
 
มลูค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิไดรั้บช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูกวดั
มลูค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุน 
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(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายดงักล่าว 

 
(ด) รายได้ 

 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
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รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
 

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจ านวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวกจ านวนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสญัญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพ่ือจูงใจหากมีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสามารถวดัมลูค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ก าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้น
ความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
 
ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอา้งอิงกบัการส ารวจงานท่ีท า เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดค่้าก่อสร้างจะถกูรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 
เม่ือสัญญาเป็นไปตามเกณฑส์ าหรับการขายสินคา้ หรือถา้อ านาจในการควบคุม ความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีมี
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของของงานระหวา่งก่อสร้างถูกโอนใหก้บัผูซ้ื้อในคราวเดียว เช่น เม่ือก่อสร้างเสร็จ หรือ 
การส่งมอบ ในกรณีน้ีรายไดจ้ะรับรู้เม่ือเป็นไปตามเกณฑก์ารขายสินคา้และบริการดงักล่าวขา้งตน้ 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   
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(ถ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 
 (ท) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

37 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  
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(ธ) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุน้สามญั ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหว่างปี ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและ
สิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 

 
(น) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นท่ีส านกังานใหญ่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ส านกังานใหญ่และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

 
4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั     
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 9 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 
 ประเทศที่จดัตั้ง /  

ช่ือกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง (มหาชน) จ ากดั ไทย บริษทัใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 97.90 
บริษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จ ากดั มลัดีฟส์ เป็นสาขาของบริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

39 

 ประเทศที่จดัตั้ง /  
ช่ือกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษัท  โรงพยาบาลวิ มุต  อินเตอร์ 
   เนชัน่แนล จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ที ซี ที จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  
ขายวตัถุดิบ  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม                                                          
ขายท่ีดิน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของ

เงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2) และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 
เงินปันผลรับ ตามจ านวนประกาศจ่าย 
รายไดค่้าบริหารงาน อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น  ตน้ทุนบวกดว้ยร้อยละ 1 ถึง 5 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของ

เงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2) และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 
ค่าบริหารจดัการ อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดค่้าบริหารงาน 1.31  -  1.31  - 
ค่าบริหารจดัการ 37.21  -  37.21  - 
ดอกเบ้ียรับ 0.56  -  0.56  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 36.92  -  36.92  - 
        
บริษทัย่อย        
ขายวตัถุดิบ  -  -  282.40  393.02 
ขายท่ีดิน -  -  299.96  102.42 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  56.93  119.38 
รายไดอ่ื้น  -  -  8.47  10.29 
เงินปันผลรับ -  -  2,200.00  2,000.00 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  71.06  64.42 
        
กจิการที่เกีย่วข้องกนัอืน่        
รายไดค่้าบริหารงาน 8.81  -  8.81  - 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 56.81  -  50.52  - 
ดอกเบ้ียรับ 0.01  -  0.01  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.21  -  0.21  - 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 208.84  209.12  208.84  209.12 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4.48  3.22  4.48  3.22 
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 5.18  0.49  5.18  0.49 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 218.50  212.83  218.50  212.83 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีบริษทัย่อย    
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 3.83  - 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 77.64  118.92 
บริษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จ ากดั   -  0.87 
 81.47  119.79 

    

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน - บริษทัใหญ่    
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 0.72  - 

\ 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
เพ่ิมข้ึน 23.36  - 
ลดลง (22.64)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 0.72  - 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย    
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 3.21  64.48 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั 0.01  - 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 1,190.00  597.99 
 1,193.22  662.47 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษทัย่อย    
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 2.40  0.01 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 58.71  10.65 
 61.11  10.66 
รวมเงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ - บริษทัย่อย 1,254.33  673.13 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  662.47  3,013.42 
เพ่ิมข้ึน 3,850.94  6,735.63 
ลดลง (3,320.19)  (9,086.58) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,193.22  662.47 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินทดรองจ่าย - บริษทัใหญ่ (แสดงภายใต้สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น)    
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) -  39.59 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ - กจิการที่        

   เกีย่วข้องกนัอื่น  (แสดงภายใต้สินทรัพย์        

  ไม่หมุนเวียนอื่น)        
บริษทั ที ซี ที จ ากดั 44.41  -  35.34  - 

 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหนี้การค้า - บริษทัย่อย    
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั -  7.34 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั 4.36  34.71 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 858.22  324.22 
 862.58  366.27 

    
เจ้าหนี้อื่น - บริษทัใหญ่    
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 37.21  - 

    
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัใหญ่    
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 1,458.24  - 
    
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บริษทัใหญ่    
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 13.92  - 

รวมเงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย - บริษทัใหญ่ 1,472.16  - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
เพ่ิมข้ึน 4,399.84  - 
ลดลง (2,941.60)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,458.24  - 

 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย    
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั 711.50  540.00 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั 325.00  239.50 
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 400.00  537.43 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั 790.77  701.77 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั -  27.80 
 2,227.27  2,046.50 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บริษทัย่อย    
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั 13.90  20.12 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั 6.81  9.41 
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 0.93  0.30 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั 8.46  1.48 
 30.10  31.31 
รวมเงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย - บริษทัย่อย 2,257.37  2,077.81 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,046.50  1,921.80 
เพ่ิมข้ึน 6,103.45  3,872.76 
ลดลง (5,922.68)  (3,748.06) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2,227.27  2,046.50 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินประกนัผลงานค้างจ่าย - บริษทัย่อย (แสดงภายใต้หน้ีสินหมนุเวียนอื่น)    
บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จ ากดั 5.71          5.90 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สัญญาส าคัญที่มีกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

(ก) บริษทัมีสญัญาเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง) กบักรรมการของบริษทั ซ่ึงไดส้ิ้นสุดลงในเดือน
พฤศจิกายน 2560 ค่าเช่าและค่าบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 2.9 ลา้นบาท (2559: 
3.2 ล้านบาท)   

 
(ข) บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง) กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 

ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยผูใ้หเ้ช่าส่งมอบ
สถานท่ีเช่าให้กับกลุ่มบริษทัตั้ งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ค่าเช่าและค่าบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 56.8 ลา้นบาท และ 50.5 ลา้น
บาท ตามล าดบั 
 

(ค) บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดภาระจ ายอมในท่ีดินบางส่วนซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน
เงิน 15.3 ลา้นบาท และ 1,754.56 ลา้นบาท (2559: 14.9 ล้านบาท และ 1,320.2 ล้านบาท) ตามล าดบั ใหแ้ก่
โครงการของกลุ่มบริษทัเพ่ือด าเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีก าหนดเวลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจ ายอมในท่ีดินรวมถึงยกท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์เป็น
จ านวนเงิน 7.5 และ 711.0 ลา้นบาท (2559: 6.5 และ 213.3 ล้านบาท) ตามล าดบั โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงิน 7.5 และ 718.1 ลา้นบาท (2559: 6.6 และ 215.4 ล้านบาท) ตามล าดบั 

 
(ง) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญากูย้ืมเงินระหวา่งกนัวงเงินรวม 7,100 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของ

เงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกช าระเงินคืนไดท้นัที และบริษทัยอ่ยมีสญัญาการใช้
เงินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 

 
(จ) บริษทัและบริษทัใหญ่มีสัญญากูย้ืมเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 3,800 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของ

เงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกช าระเงินคืนไดท้นัที และบริษทัใหญ่มีสัญญาการใช้
เงินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 

 
(ฉ) บริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนมีสัญญากูย้ืมเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 102 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย

ขั้นต ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกช าระเงินคืนไดท้นัที และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัอ่ืนมีสญัญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 19  4  19  4 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 41  27  12  8 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 264  145  141  57 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า 102  -  -  - 
เช็คในมือ 880  408  704  324 
อ่ืนๆ 3  1  3  1 
รวม 1,309  585  879  394 

 

6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็น        
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  246  -  - 
รวม -  246  -  - 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ของเงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 246  326  -  - 
ซ้ือระหวา่งปี 57  3,334 4 -  3,043 
ขายระหวา่งปี (303)  (3,414)  -  (3,043) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  246  -    - 
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7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 

วสัดุก่อสร้าง  677  455  626  410 
บา้นตวัอยา่ง  1,302  1,083  1,149  847 
โครงการระหวา่งการพฒันา         
- ท่ีดิน  30,353  27,267  27,671  24,880 
- ค่าปรับปรุงท่ีดิน  1,473  1,468  1,252  1,189 
- ค่าก่อสร้าง  4,114  4,908  3,817  4,393 
- ค่าสาธารณูปโภค  2,233  1,840  2,008  1,638 
- ค่าโสหุย้การก่อสร้าง  2,279  1,870  2,125  1,724 
- ค่าดอกเบ้ีย  723  594  785  669 
  41,175  37,947  37,658  34,493 
ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบา้นเพ่ือขาย  11,743  11,363  9,552  8,450 
ท่ีดินรอการพฒันา  8,999  9,090  7,642  7,424 
รวม  63,896  59,938  56,627  51,624 
หัก  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของ         
       โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง         
        การพฒันา  (105)  (100)  (25)  (18) 
สุทธิ  63,791  59,838  56,602  51,606 
 

 
       

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
 ตน้ทุนการพฒันาระหวา่งปี                     

 
27 

 
564 

  
502 

  
565 

  
433 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ง  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (โครงการ) 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา        
ทาวนเ์ฮา้ส์ 140  127  113  98 
บา้นเด่ียว 51  41  47  39 
บา้นแฝด 10  9  6  5 
คอนโดมิเนียม 20  16  20  15 
ต่างประเทศ -  1  -  - 
รวม 221  194  186  157 

 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือกบั
ธนาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14)  

 
8 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

 งบการเงินรวม  
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
การร่วมค้า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 108  108 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  (2) 
กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ -  2 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 108  108 

 
 ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ  2559 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 

   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
การร่วมค้าทางอ้อม (ถอืหุ้นโดยบริษทัย่อย)                     
บริษทั พฤกษา เอช
ดีซี เฮาส์ซิง จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 
มลัดีฟส์ 

 
80.00 

  
80.00 

  
129.6 

  
129.6 

  
129.6 

  
129.6 

  
108.0 

  
108.0 

  
- 

  
- 

บริษทั พฤกษา ลกัซ์
โซร่า เฮาส์ซิง 
จ  ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 
 

อินเดีย 

 
 

50.00 

  
 

50.00 

  
 

0.3 

  
 

0.3 

  
 

0.3 

  
 

0.3 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
รวม           129.9  129.9  108.0  108.0  -  - 

 
ทั้งน้ีเป็นไปตามสัญญาร่วมทุนท่ีก าหนดใหบ้ริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,200  3,200 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 3,200  3,200 

 
 ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปีมีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
วธีิราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย      

บริษัทย่อยทางตรง      
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั ใหบ้ริการการจดัการ ตกแต่งบา้น

และรับเหมาก่อสร้าง 
 

ไทย 
 

100.00 
  

100.00 
  

100.0 
  

100.0 
  

100.0 
  

100.0 
  

- 
  

- 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00  100.00  800.0  800.0  800.0  800.0  500.0  1,600.0 
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00  100.00  800.0  800.0  800.0  800.0  1,700.0  400.0 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  500.0  500.0  500.0  500.0  -  - 
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  1,000.0  1,000.0  1,000.0  1,000.0  -  - 
                  



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ง  

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
วธีิราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อยทางอ้อม                  
บริษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
 

อินเดีย 
 

100.00 
  

100.00 
  

9.8 
  

13.1 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั อินเดีย 100.00  100.00  0.7  0.7  -  -  -  - 
บริษทั พฤกษา เวยีดนาม จ ากดั * พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั   
 

เวยีดนาม 
 

100.00 
  

100.00 
  

106.1 
  

106.1 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั** ใหบ้ริการและบริหารจดัการ ไทย 100.00  100.00  2.5  2.5  -  -  -  - 
บริษทั พฤกษา โมฮนั มธูา เรียลเอสเตท จ ากดั*** พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั   
 

อินเดีย 
 

84.85 
  

84.85 
  

- 
  

0.6 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ 

จ  ากดั **** 
 
รับเหมาก่อสร้าง 

 
ไทย 

 
51.00 

  
51.00 

  
5.0 

  
5.0 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม           3,200.0  3,200.0  2,200.0  2,000.0 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
* - การถือหุน้ในบริษทั พฤกษา เวยีดนาม จ ากดั สัดส่วนการถือหุน้ตามขอ้ตกลงคือ 85:15 เม่ือมีการช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัถือหุน้ทางออ้มในบริษทั พฤกษา เวียดนาม 
จ ากดั ร้อยละ 100 เน่ืองจากผูร่้วมทุนยงัมิไดช้ าระค่าหุน้ในส่วนของตน 
** - บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วสิ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2560 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
*** - บริษทั พฤกษา โมฮนั มธูา เรียลเอสเตท จ ากดั ไดช้ าระบญัชีเรียบร้อยแลว้ระหวา่งปี 
**** - บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี     



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
กจิการ 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 385  281 
จ าหน่าย (14)  (14) 
รับโอนจากโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 71  36 
โอนไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (44)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 398  303 
จ าหน่าย (1)  (1) 
รับโอนจากโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 427  427 
โอนไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (36)  (36) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 788  693 

    

ขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 153  113 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 153  113 
ลดลง (6)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 147  113 
    

มลูค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 232  168 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 245  190 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 641  580 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
682.0 ลา้นบาท และ 614.3 ลา้นบาท (2559: 275.2 ล้านบาท และ 219.6 ล้านบาท) ตามล าดบั ประเมินราคาโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑร์าคาตลาดของสินทรัพย ์การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน ถกูจดัล าดบัชั้นการวดัมลูค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการ
ใชใ้นอนาคต 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 จาก
เกณฑข์อ้มลูท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงินรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 846  1,675  2,886  341  17  44  47  5,856 
เพ่ิมข้ึน -  -  130  20  -  3  94  247 
โอน - สุทธิ -  24  38  30  -  1  (93)  - 
จ าหน่าย -  -  (203)  (40)  -  (9)  -  (252) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 846  1,699  2,851  351  17  39  48  5,851 
เพ่ิมข้ึน -  16  75  61  -  3  259  414 
โอน - สุทธิ 5  108  27  42  -  -  (182)  - 
จ าหน่าย (4)  (52)  (121)  (92)  -  (5)  -  (274) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 847  1,771  2,832  362  17  37  125  5,991 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ง  

 งบการเงินรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ             

   ขาดทุนจากการด้อยค่า             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 12  416  1,241  264  17  34  -  1,984 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4  95  259  43  -  3  -  404 
จ าหน่าย -  -  (176)  (38)  -  (6)  -  (220) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 16  511  1,324  269  17  31  -  2,168 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4  101  260  40  -  3  -  408 
จ าหน่าย -  (52)  (105)  (86)  -  (5)  -  (248) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 20  560  1,479  223  17  29  -  2,328 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ง  

 งบการเงินรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 834  1,259  1,645  76  -  10  47  3,871 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  1  -  -  -  1 
 834  1,259  1,645  77  -  10  47  3,872 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 830  1,188  1,527  82  -  8  48  3,683 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 830  1,188  1,527  82  -  8  48  3,683 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 827  1,211  1,353  139  -  8  125  3,663 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 827  1,211  1,353  139  -  8  125  3,663 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

58 

ง  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 846  1,675  2,730  306  17  35  47  5,656 
เพ่ิมข้ึน -  -  102  19  -  2  94  217 
โอน - สุทธิ -  24  39  30  -  1  (94)  - 
จ าหน่าย -  -  (132)  (34)  -  (5)  -  (171) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 846  1,699  2,739  321  17  33  47  5,702 
เพ่ิมข้ึน -  16  70  59    -  3  259  407 
โอน - สุทธิ 5  108  27  42  -  -  (182)  - 
จ าหน่าย (4)  (52)  (79)  (84)  -  (4)  -  (223) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 847  1,771  2,757  338  17  32  124  5,886 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ง  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ             

   ขาดทุนจากการด้อยค่า             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 12  414  1,144  237  17  28  -  1,852 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4  95  240  40  -  3  -  382 
จ าหน่าย -  -  (124)  (33)  -  (4)  -  (161) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 16  509  1,260  244  17  27  -  2,073 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4  100  246  38  -  3  -  391 
จ าหน่าย -  (52)  (76)  (79)  -  (4)  -  (211) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 20  557  1,430  203  17  26  -  2,253 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ง  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 834  1,261  1,586  68  -  7  47  3,803 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน               -                -                   -  1  -  -                    -  1 
 834  1,261  1,586  69  -  7  47  3,804 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 830  1,190  1,479  77  -  6  47  3,629 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 830  1,190  1,479  77  -  6  47  3,629 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ง  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 827  1,214  1,327  135  -  6  124  3,633 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 827  1,214  1,327  135  -  6  124  3,633 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัและกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มีจ านวน 545 ลา้นบาท และ 561 ลา้นบาท (2559: 656 ล้านบาท และ 685 ล้านบาท) ตามล าดบั  
 

การค า้ประกัน 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,267 ลา้นบาทของบริษทั (2559: 1,344 ล้านบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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บริษ ัท 

12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
กจิการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 512  494 
เพ่ิมข้ึน 72  72 
จ าหน่าย (6)  (3) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 578  563 

เพ่ิมข้ึน 57  57 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 635  620 

    

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 198  182 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 49  48 
จ าหน่าย (3)  (1) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 244  229 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 59  59 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 303  288 

    

มลูค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 314  312 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 334  334 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 332  332 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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13 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

   (หมายเหต ุ28)   

 ณ วนัที่ 1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31 
 มกราคม 2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2560 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 3  1  -  4 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 29  (1)  -  28 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23  -  -  23 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 52  10  3  65 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ 2  (2)  -  - 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 23  (9)  -  14 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14  -  (2)  12 
อ่ืนๆ 10  (8)  -  2 
รวม 156  (9)  1  148 

        

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (84)  (12)  -  (96) 
รวม (84)  (12)  -  (96) 

        
สุทธิ 72  (21)  1  52 

 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

64 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

   (หมายเหต ุ28)   

 ณ วนัที่ 1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31 
 มกราคม 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2559 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 4  (1)  -  3 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 29 ( -  -  29 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23  -  -  23 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 44  8  -  52 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ 11 ( (9)  -  2 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 29 1 (6)  -  23 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9  -  5  14 
อ่ืนๆ 14  (4)  -  10 
รวม 163  (12)  5 1 156 

        
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (65)  (19)  -  (84) 
รวม (65)  (19)  -  (84) 

        
สุทธิ 98  (31)  5  72 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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1 
ง  

       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

   (หมายเหต ุ28)   

 ณ วนัที่ 1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31 

 มกราคม 2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2560 
           (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 3  2  -  5 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 23  -  -  23 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23  -  -  23 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 51  10  3  64 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 23  (9)  -  14 
อ่ืนๆ 13  (10)  -  3 
รวม 136  (7)  3  132 

        
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (84)  (12)  -  (96) 
รวม (84)  (12)  -  (96) 

        
สุทธิ 52  (19)  3  36 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

   (หมายเหต ุ28)   

 ณ วนัที่ 1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31 

 มกราคม 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2559 
           (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 4  (1)  -  3 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 22  1  -  23 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23  -  -  23 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 43  8  -  51 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 29  (6)  -  23 
อ่ืนๆ 14  (1)  -  13 
รวม 135  1  -  136 

        
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64)  (20)  -  (84) 
รวม (64)  (20)  -  (84) 

        
สุทธิ 71  (19)  -  52 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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14    หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
     ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,160  -  1,160  - 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,640  1,898  1,640    1,898 
หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 6,000  6,000  6,000  6,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัใหญ่        
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,458  -  1,458  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย    1    
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  2,227  2,078 
รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ส่วนที่หมุนเวยีน 10,258  7,898  12,485  9,976 
        

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
หุน้กูร้ะยะยาว        
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 15,500  12,000  15,500  12,000 
รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 15,500  12,000 1 15,500  12,000 

รวม 25,758  19,898  27,985  21,976 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  10,258  7,898  12,485  9,976 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 15,500  12,000  15,500  12,000 
รวม 25,758  19,898  27,985  21,976 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 23,892 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (131 ลา้นบาท) และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (35 ลา้นบาท) (2016: 20,697 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (144 
ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (36 ล้านบาท)) ส าหรับกลุ่มบริษทั และ 23,267 ลา้นบาทและ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(131 ลา้นบาท) และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (35 ลา้นบาท) (2016: 20,072 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (144        
ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (36 ล้านบาท)) ส าหรับบริษทั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและกลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงน าสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 
 
(ก) วงเงินกูย้ืมจากธนาคารจ านวน 1,197 ลา้นบาท (2016: 789 ล้านบาท) ส าหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 

(ข) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 50 ลา้นบาท (2016: 50 ล้านบาท) ส าหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั  
 

(ค) วงเงินหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 5,400 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ (131 ลา้นบาท) 
และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (35 ลา้นบาท) (2016: 5,400 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (144 ล้านบาท) และ 65 
ล้านอินเดียรูปี (36 ล้านบาท)) ส าหรับบริษทั และ 5,911 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ (131 ลา้นบาท)
และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (35 ลา้นบาท) (2016: 5,911 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (144 ล้านบาท) และ 65 
ล้านอินเดียรูปี (36 ล้านบาท)) ส าหรับกลุ่มบริษทั 

 

(ง) วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 10,856 ลา้นบาท (2016: 9,792 ล้านบาท) ส าหรับบริษทัและ
กลุ่มบริษทั 

 

(จ) วงเงินสินเช่ืออ่ืนจ านวน 605 ลา้นบาท (2016: 605 ล้านบาท) ส าหรับบริษทั และกลุ่มบริษทั 
 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,267  1,344  1,267  1,344 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา        
   (ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง) 3,305  4,301  3,305  4,121 
รวม 4,572  5,645  4,572  5,465 

 
นอกจากน้ีวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยบางส่วนค ้าประกนัโดยบริษทั 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
เงินกูย้ืมดงักล่าวบางส่วนมีขอ้จ ากดัเก่ียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน รวมถึงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการจ่ายปันผล 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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หุ้นกู้ 
 
หุน้กูข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นหุน้กูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
      งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภทหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
คร้ังที ่1/2555*                   
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 4.60 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 5 ปี กนัยายน 2555 กนัยายน 2560 -  0.6  -  600 
ชุดท่ี 4 ร้อยละ 4.60 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 5 ปี กนัยายน 2555 กนัยายน 2560 -  1.4  -  1,400 
คร้ังที ่1/2556**             
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 4.09 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 5 ปี พฤษภาคม 2556 พฤษภาคม 2561 3.0  3.0  3,000  3,000 
คร้ังที ่1/2557*             
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 3.88 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี มกราคม 2557 มกราคม 2560 -  2.0  -  2,000 
คร้ังที ่2/2557***             
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 3.71 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 2 ปี 9 เดือน กนัยายน 2557 มิถุนายน 2560 -  2.0  -  2,000 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 3.90 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน กนัยายน 2557 มีนาคม 2561 2.0  2.0  2,000  2,000 
             
             



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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      งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภทหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
คร้ังที ่1/2558***            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.68 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2561 1.0  1.0  1,000  1,000 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 3.23 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 5 ปี พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 2.0  2.0  2,000  2,000 
คร้ังที ่1/2559****            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.05 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี มีนาคม 2559 มีนาคม 2562 2.3  2.3  2,300  2,300 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.08 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน มีนาคม 2559 กนัยายน 2562 1.7  1.7  1,700  1,700 
คร้ังที ่1/2560****            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.63 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 2 ปี 10 เดือน กมุภาพนัธ์ 2560 พฤศจิกายน 2562 2.4  -  2,400  - 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.85 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน กมุภาพนัธ์ 2560 กรกฎาคม  2563 2.6  -  2,600  - 
คร้ังที ่2/2560****’ *****            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.64 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี 5 เดือน มิถุนายน 2560 พฤศจิกายน 2563 2.5  -  2,500  - 
คร้ังที ่3/2560*****            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.27 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน กนัยายน 2560 มีนาคม 2564 2.0  -  2,000  - 
   รวม     21.5  18.0  21,500  18,000 
   หัก หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (6.0)  (6.0)  (6,000)  (6,000) 
       หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มหีลกัประกนั – สุทธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 15.5  12.0  15,500  12,000 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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*  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ี เพ่ือลดภาระตน้ทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยก าหนดวงเงินท่ีออกตรา
สารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยอาจเสนอขายคร้ัง
เดียวเตม็จ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป โดยในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2555 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2555 แลว้
จ านวน 5,000 ลา้นบาทและในไตรมาส 1 ปี 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 แลว้จ านวน 2,000 ลา้นบาท  

 
**   ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร

หน้ีเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยก าหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 6,000 ลา้น
บาท อายไุม่เกิน 5 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2556 แลว้จ านวน 6,000 ลา้นบาท 

 
*** ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร

หน้ีเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยก าหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้น
บาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหว่าง
ไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2557 แลว้จ านวน 4,000 ลา้นบาท และในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ปี 
2558 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 แลว้จ านวน 3,000 ลา้นบาท 

 

**** ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยก าหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 10,000 ลา้น
บาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 แลว้จ านวน 4,000 ลา้นบาท และในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 
2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 แลว้จ านวน 5,000 ลา้นบาท และในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัได้
ออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2560 แลว้จ านวน 1,000 ลา้นบาท 

 

***** ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยก าหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้น
บาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2560 แลว้จ านวน 1,500 ลา้นบาท และในระหว่างไตรมาส 3 ปี 

2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 3/2560 แลว้จ านวน 2,000 ลา้นบาท 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของหุน้กู ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  18,000  20,000 
ออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 9,500  4,000 
ช าระหุน้กูคื้นระหวา่งปี (6,000)  (6,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 21,500  18,000 

   
15 เจ้าหนีก้ารค้า  
 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  863  366 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  2,378  1,995  2,145  1,703 
รวม  2,378  1,995  3,008  2,069 
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16 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง          
   การพฒันาคา้งจ่าย 790  744  565  485 
เงินค่าบ ารุงสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 919  758  740  602 
โบนสัคา้งจ่าย 340  295  329  280 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 510  517  462  373 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 73  53  73  53 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 56  60  52  54 
อ่ืนๆ 697  486  497  400 
รวม 3,385  2,913  2,718  2,247 

 
 

17 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
 โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 290  247  280  238 
        

รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 67  37  65  36 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 10  8  9  8 
 77  45  74  44 
        
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
     ประกนัภยั 

 
15 

  
- 

  
15 

  
- 

        
อืน่ๆ        
ผลประโยชนจ่์าย (8)  (2)  (7)  (2) 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 374  290  362  280 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 1.41 – 4.15  3.6  1.41 – 4.15  3.6 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต         
     พนกังานประจ า (ร้อยละ) 5 ,6, 8 และ 9  5 และ 8  5,6,8 และ 9  5 และ 8 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60  60  60 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 18 ปี (2559: 
25 ปี) 
 

  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (38)  43  (37)  43 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
 

41 
  

(36) 
  

40 
  

(34) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1  (1)  1  (1) 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (27)  33  (26)  31 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง        
   ร้อยละ 1) 37  (32)  35  (30) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) -  -  -  - 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น  
   

  มลูค่าหุน้ 2560  2559 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1 2,233  2,233  2,285  2,285 
ลดทุน 1 -  -  (52)  (52) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 2,233  2,233  2,233  2,233 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 2,233  2,233  2,231  2,231 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 -  -  2  2 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 1 2,233  2,233  2,233  2,233 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 
การลดทุนจดทะเบียน   
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจากเดิม 2,285 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2,285 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 2,233 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 2,233 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WE, PS-WF และPS-WG) โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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การออกหุ้นสามญั 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) ของบริษทัดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 2560  2559 

 (บาท) (ล้านหุ้น) 
โครงการ PS-WF 16.28 -  1.6 

รวม  -  1.6 
 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

19 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
 

PS-WE 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของบริษทั
และ/หรือบริษทัยอ่ยจ านวน 15 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมลูค่า 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) 

และผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จ านวนท่ีออกและจดัสรรแลว้                    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 4,838,447 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
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รายการ  รายละเอียด 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  28.19 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ 4 คร้ังในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี (2557 เป็นปีแรก) โดยจะใชสิ้ทธิรวมกนั
ในแต่ละปีไดไ้ม่เกิน 1 ใน 4 ของท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นระยะเวลา 4 
ปี ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหค้รบจ านวนใหส้ามารถไปใชสิ้ทธิได้
ในคราวถดัไป 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WE ถูกค านวณโดยแบบจ าลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุน้ในอดีต ระหว่างวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2552 ถึงวนัท่ี     
25 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
ขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการวดัมลูค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WE แสดงไดด้งัน้ี 
 

มลูค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท)  2.55  
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 18.8  
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 28.19  
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 45.0  
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 3.0  
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 2.27 – 3.09  
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0  
 

บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการ
ใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
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PS-WF 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ของบริษทั (PS-WF) ให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และ
ผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยจ านวน 15 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมลูค่า 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) 

และผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จ านวนท่ีออกและจดัสรรแลว้                    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 6,481,593 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  16.28 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ 4 ค ร้ังในเ ดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม สิงหาคม และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี (2558 เป็นปีแรก) โดยจะใชสิ้ทธิรวมกนั
ในแต่ละปีไดไ้ม่เกิน 1 ใน 4 ของท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นระยะเวลา 4 ปี 
ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหค้รบจ านวนใหส้ามารถไปใชสิ้ทธิไดใ้น
คราวถดัไป 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯในโครงการ PS-WF ถูกค านวณโดยแบบจ าลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีตระหว่างวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553 ถึงวนัท่ี      
13 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการวดัมลูค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯในโครงการ PS-WF แสดงไดด้งัน้ี 
 
มลูค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท)  16.01 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 32.75 
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 16.28 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 40.00 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 2.86 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 2.00 – 2.45 
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0 
 
บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการ
ใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑส์ าหรับการใหสิ้ทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ในโครงการ PS-WE และ PS-WF ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 PS-WE  PS-WF  รวม 
 (ล้านหน่วย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3.1  4.8  7.9 
ใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี -  (1.6)  (1.6) 
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จากพนกังานลาออก (0.1)  (0.2)  (0.3) 
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จากการปรับ 
   โครงสร้างกิจการ * (3.0) 

 
(3.0) 

 
(6.0) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 -  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในมลูค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 PS-WE  PS-WF  รวม 
 (ล้านหน่วย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 6.8  38.6  45.4 
เพ่ิมข้ึน 0.1    1.6    1.7 
ใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างงวด -  (25.7)  (25.7) 
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งงวด* (6.9)  (14.5)  (21.4) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 -  -  - 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 1.7 ลา้นบาท 
และ 1.7 ลา้นบาท (2559:  1.7 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามล าดบั  
 
PS-WG 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ของบริษทั (PS-WG) ให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั)  และ
ผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยจ านวน 15 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
   

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมลูค่า 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  29.27 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ 4 ค ร้ังในเ ดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม สิงหาคม และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี  
 
ยงัไม่มีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WG) 
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* ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัยกเลิกการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WE, PS-WF และPS-WG) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และ/
หรือบริษทัย่อยโดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และในเวลาต่อมาในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าว และบริษทั 
และ/หรือบริษทัย่อย เพ่ือทดแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงถูกยกเลิกตามแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ  
 

20 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขาย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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21 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ซ่ึงไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของ
บริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 บริษทัไดด้ าเนินการให้มีการจัดตั้ งบริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 
(“พฤกษา โฮลด้ิง”) ซ่ึงการเสนอขายหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างไดเ้สร็จส้ินลงในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 
ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารธุรกิจของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมให้มีการเติบโตอย่าง
มัน่คงและยัง่ยืน จึงมีการปรับโครงสร้างส่วนงาน ประกอบดว้ย 5 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็น
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการ
แยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การ
ด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1  สายงานทาวนเ์ฮา้ส์ 1 : บา้นพฤกษา 1 บา้นพฤกษา 2 และเดอะคอนเนค 
ส่วนงาน 2  สายงานทาวนเ์ฮา้ส์ 2 : พฤกษาวิลล ์1 พฤกษาวิลล ์2 และ PAT 
ส่วนงาน 3  สายงานบา้นเด่ียว : พฤกษาทาวน ์ภสัสร 1 ภสัสร 2 ภสัสร 3 และพฤกษาวิลเลจ 
ส่วนงาน 4  สายงานอาคารชุดกลุ่ม 1 : อาคารชุด 1 อาคารชุด 4 
ส่วนงาน 5  สายงานอาคารชุดกลุ่ม 2 : อาคารชุด 3 อาคารชุด 5 อาคารชุด 6 

 

ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ
ทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบั
กิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  ส่วนงานที่ 5 รวมส่วนงานที่รายงาน ส่วนงานอืน่  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 11,691  12,955  8,897  8,557  11,266  11,394  5,415  6,471  4,799  5,939  42,068  45,316  1,867  1,610  43,935    46,926 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2,772  2,209   2,772   2,209 
รายไดอ่ื้น       12        16      14      14         22         20        3       69       51       71       102       190       13       10      115      200 
รวมรายได้ 11,703  12,971  8,911  8,571  11,288  11,414  5,418  6,540  4,850  6,010  42,170  45,506  4,652  3,829  46,822  49,335 

ก าไร (ขาดทุน)  
   ก่อนภาษีเงินได ้  2,308   2,416  1,557  1,508  

 
  1,898 

  
  1,818 

 
  837  1,394 

  
  818 

  
  900    7,418     8,036      80     (52)   7,498    7,984 

                                
สินทรัพยส่์วนงาน                                
   ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 11,096  10,828   13,887   11,470  17,477    16,386  6,534     7,923  8,513  7,819  57,507    54,426  10,994     9,068  68,501   63,494 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

86 

การกระทบยอดรายได้ ก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 
 

 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
รายได้    
รวมรายไดต้ามส่วนงานท่ีรายงาน 42,170  45,506 
รายไดอ่ื้น 4,652  3,829 
 46,822  49,335 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (2,772)  (2,209) 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 74  47 
รายได้รวม 44,124  47,173 

    
ก าไรหรือขาดทุน    
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 7,418  8,036 
ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน 80  (52) 
 7,498  7,984 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน (9)  (15) 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน (301)  (383) 
ก าไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 7,188  7,586 

    
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 57,507  59,788 
สินทรัพยอ่ื์น 10,994  3,706 
 68,501  63,494 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 2,694  2,888 
สินทรัพย์รวม 71,195  66,382 
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ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ไทย 44,111  47,026  5,028  4,622 
อินเดีย 13  147  10  15 
มลัดีฟส์ -  -  -  1 
รวม 44,124  47,173  5,038  4,638 

 
22 ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายโฆษณา 1,431  1,257  1,274  1,079 
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,758  1,757  1,483  1,355 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 1,094  857  951  714 
ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 100  112  98  107 
รวม 4,383  3,983  3,806  3,255 
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23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 2,469  2,322  2,386  2,232 
ค่าท่ีปรึกษา 244  369  237  358 
ค่าเช่า 239  192  219  177 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 117  115  116  113 
อ่ืนๆ 1,028  1,133  892  941 
รวม 4,097  4,131  3,850  3,821 

 
24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,917  1,840  1,829  1,727 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 125  118  120  111 
อ่ืนๆ – โบนสัและค่าสวสัดิการ 1,244  1,266  1,185  1,175 
รวม 3,286  3,224  3,134  3,013 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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25 สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

สัญญาเช่าด้านผู้เช่า 

 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าอาคารส านกังาน และสญัญาเช่าอ่ืนๆ ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่า
ดงักล่าวมีระยะเวลาเช่า 1 ถึง 5 ปี  

 
ก. จ านวนเงินขั้นต า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
สัญญาเช่าอาคารส านักงาน  
ภายในหน่ึงปี 152  -  119  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 279  7  219  5 
รวม 431  7  338  5 

        
สัญญาเช่าอื่นๆ        
ภายในหน่ึงปี 88  52  79  49 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 38  17  38  15 
รวม 126  69  117  64 

 

ข. รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
ค่าเช่าจ่าย 23 146  110  132  102 
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26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและท่ีดิน
พร้อมบา้นเพ่ือขายและโครงการ
ระหวา่งการพฒันา 

  
 

(3,578) 

  
 

(306) 

  
 

(4,256) 

  
 

(2,842) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป  20,612  20,143  18,131  18,228 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 24 3,286  3,224  3,134  3,013 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11, 12 467  454  449  432 

 
27 ต้นทุนทางการเงิน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 37  -  108  64 
สถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั  761  789  754  713 
รวมดอกเบีย้จ่าย  798  789  862  777 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
           สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

        

-  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์
ระหวา่งการพฒันา  

 
 
7 

 
 

(564) 

  
 

(502) 

  
 

(565) 

  
 

(433) 
สุทธิ  234  287  297  344 
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28 ภาษเีงินได้  
   

 ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  1,555  1,448  1,049  915 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)  6  (1)  2  (2) 
  1,561  1,447  1,051  913 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 13 21  31  19  19 
  21  31  19  19 

รวมภาษเีงินได้   1,582  1,478  1,070  932 
     

 ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
 ผลต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ 9  (2)  7  (25)  5  (20) 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่า
ใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (15)  3  (12)  -  -  - 

    รวม (6)  1  (5)  (25)  5  (20) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่า
ใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (15)  3  (12)  -  -  - 

    รวม (15)  3  (12)  -  -  - 

 
 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   7,188    7,586 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,438  20  1,517 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   1    (3) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (6)    (104) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   64    37 
รายไดสุ้ทธิท่ีถกูตดัรายการ   85    38 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   6    (1) 
รายจ่ายท่ีหกัไดส้องเท่า   (6)    (6) 
รวม 22  1,582  19  1,478 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   7,530    6,653 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,506  20  1,331 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (443)    (417) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   13    25 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   2    (2) 
รายจ่ายท่ีหกัไดเ้ป็นสองเท่า   (8)    (5) 
รวม 14  1,070  14  932 

              
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  ส าหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยหรือรายไดป้านกลาง (พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งมีขนาดไม่
ต ่ากวา่ 31 ตารางเมตรและมลูค่าซ้ือขายตามสญัญาไม่เกิน 600,000 บาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเง่ือนไข และราคาจ าหน่ายส าหรับโครงการ
ท่ีตั้งในเขต 1 ดงัน้ี กรณีการก่อสร้างอาคารชุด จะตอ้งมีพ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกว่า 28 ตารางเมตร และ
จ าหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหน่ึงลา้นบาท (รวมค่าท่ีดิน) และกรณีการก่อสร้างบา้นแถวหรือบา้นเด่ียวจะตอ้งมี
พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกวา่ 70 ตารางเมตร และจ าหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท (รวม
ค่าท่ีดิน)  
 
สิทธิพิเศษท่ีส าคญัไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆกนั 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

94 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
30 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
แสดงการค านวณดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั        
   (ขั้นพืน้ฐาน) 5,605.34  6,107.67  6,459.22  5,721.34 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,232.68  2,231.07  2,232.68  2,231.07 
ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิ        
   ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 -  1.38  -  1.38 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก            
   (ขั้นพืน้ฐาน) 2,232.68  2,232.45  2,232.68  2,232.45 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.51  2.74  2.89  2.56 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
บริษทัไม่ไดป้รับปรุงผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในโครงการทั้งหมด มา
ค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เน่ืองจากบริษทัไดย้กเลิกการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2559 
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31 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 1.02 บาท เป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,277.34 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหผู้ถื้อหุน้
ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษัทเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเป็นเงิน 
ปันผลในอตัราหุน้ละ 2.10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,688.63 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท ท าใหค้งเหลือเงินปันผลจ่าย ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 3,349.02 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,339.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเป็นเงินปัน
ผลในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,907.19 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ท าใหค้งเหลือเงินปันผลจ่าย ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,790.9 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

 
32 เคร่ืองมอืทางการเงนิ  
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

96 

การบริหารจดัการทุน 
 
วตัถุประสงคข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ี
มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่ให้เกินขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้ืมและหุ้นกู ้  พร้อมทั้งตอ้งใหมี้การจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเขา้เง่ือนไข 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัรา
ดอกเบ้ียเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือใชใ้น
การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะเน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียจากเงินกูย้ืมเป็นไปตามอตัราตลาด 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูบ้ริหารเช่ือวา่กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยูใ่นระดบัต ่า  

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติในการประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีและเจา้หน้ีมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้น จะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น  
 
เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจดัอยู่ในขอ้มูล
ล าดบั 2 
 
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด  
 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาวรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาวดงักล่าว ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของ
เงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดพิจารณาจากหน้ีสินท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีใน
รายงาน 

 
  งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2560          
หุน้กู ้ 21,500  -  21,763  -  21,763 
          
31 ธันวาคม 2559          
หุน้กู ้ 18,000  -  18,224  -  18,224 
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กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มลูค่าซ่ึงรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน และมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรม
ท่ีมีนยัส าคญั 
 

ผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ระเมินมลูค่ามีการทบทวนขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญั
อย่างสม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา 
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสาม ท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
รวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม  
 

ประเดน็ต่างๆ ของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
33 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 
สญัญาเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 6,016  5,382  6,016  5,382 
สญัญาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 351  1,062  333  705 
สญัญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา 69  116  68  115 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัร -  8  -  8 
รวม 6,436  6,568  6,417  6,210 

 
อื่นๆ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

(ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือค ้าประกนั
ใหแ้ก่บริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงินรวม 6,704 ลา้นบาท และ 8,118 ลา้นบาท (2559: 5,726 ล้านบาท 
และ 7,090 ล้านบาท) ตามล าดบั 
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(ข) บริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารเก่ียวกบัการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนรวม 115 ลา้นบาท (2559: 
115 ล้านบาท) วงเงินหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 8,621  ลา้นบาท (2559: 9,003 ล้านบาท) 
วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 10,945  ลา้นบาท (2559: 9,700 ล้านบาท) และวงเงินสินเช่ืออ่ืนจ านวน 770
ลา้นบาท (2559: 570 ล้านบาท) ของบริษทัยอ่ย 

 
34 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบริษทัและบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง
ในคดีต่างๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็น
จ านวน 304 ลา้นบาท (2559: 216 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั
ไดบ้นัทึกส ารองเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของ
กลุ่มบริษทัรวมจ านวน  71  ลา้นบาท (2559: 119 ล้านบาท) ไวใ้นบญัชี 

 
35 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองดงัน้ี 
 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.38 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แลว้ในอตัราหุน้ละ 1.02 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคร้ังน้ี ในอตัราหุน้ละ 0.36 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผล
การอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 
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