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บริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                                              รายงานประจาํปี 2558 

 

 

 

รายงานจากประธานกรรมการ 

 หลายปีที�ผ่านมา ปี 2558 นบัเป็นปีที�ภาวะธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตวัมากที�สดุ  สาเหตมุาจากสภาวะ
เศรษฐกจิไทยฟื� นตวัช้า เหตเุพราะสถานการณภ์ายในประเทศและเศรษฐกจิโลกโดยทั�วไปชะลอตวั กาํลังซื�อผู้บริโภคลด
น้อยลง ในขณะที�ปริมาณบ้านอยู่อาศัยที�สร้างใหม่มมีากกว่าความต้องการ โดยเฉพาะคอนโดมเินียม  จงึเป็นสาเหตหุลัก
ทาํให้บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะดงักล่าว 

 ในปี 2558 ที�ผ่านมา บริษัทคาดว่าจะมรีายได้หลักจากการขายบ้านเดี�ยวแนวราบจากโครงการราม 3  และ
โครงการร่มเกล้า แต่การขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย แม้ว่ารายได้หลักจากการขายของบริษัทและทั�งกลุ่มจะเพิ�มขึ�นจาก 
148.40 ล้านบาท และ 195.95 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 185.61 ล้านบาท และ 209.29 ล้านบาท ในปี 2558 
ตามลาํดบั  แต่ยอดขายที�เพิ�มขึ�นส่วนหนึ�งมาจากความพยายามระบายบ้านเดี�ยวแนวราบจากโครงการราม 3 และ 
โครงการร่มเกล้า ที�เหลือ จาการขายที�ดนิเปล่าที�คาดว่าหากบริษทัยังถอืครอง จะทาํให้เป็นทรัพยส์นิที�ไม่ก่อให้เกดิรายได้
ทาํโครงการแล้วไม่คุ้มค่าจึงจาํเป็นต้องขายออกไป โดยไม่ขาดทุน ยอดขายส่วนนี�จงึมกีาํไรขั�นต้นตํ�ากว่าปกต ิ  บริษัทย่อย
ซึ�งเป็นเจ้าของรายได้ในสว่นหลงัจึงไม่สามารถทาํกาํไรจ่ายปันผลให้บริษัทได้เช่นปีก่อน  สดุท้ายบริษัทมผีลขาดทุน 16.51 
ล้านบาท และ ผลประกอบการทั�งกลุ่มมผีลขาดทุน 18.14 ล้านบาท  ทาํให้บริษัทจาํเป็นต้องงดจ่ายเงนิปันผล ของผล
ประกอบการปี 2558 เพื�อรักษาเงินทุนไว้ให้มเีงนิทุนหมุนเวียนเพื�อซื�อที�ดนิหารายได้ให้มากขึ�น 

 ปีที�ผ่านมา บริษัทตดิต่อขอซื�อที�ดนิหลายแปลงหลายทาํเล แต่ทั�งหมดที�ตดิต่อมรีาคาสงูจนเหน็ว่าไม่คุ้มค่ากบั
การทาํโครงการ อนัมสีาเหตหุนึ�งมาจากมกีารประเมนิราคาที�ดนิทางราชการเพิ�มขึ�นและที�ดนิบางแปลงจะมคีวามเสี�ยง
สงูขึ�นด้านโอกาสการขาย บริษัทจึงประเมนิแล้วเหน็ว่าหากทาํโครงการแล้วอตัรากาํไรตํ�าจนไม่คุ้มกบัความเสี�ยง  อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ ยังคงมคีวามกระตอืรือร้นที�จะแสวงหาที�ดนิที�มทีาํเลดแีละเหมาะสมมาขยายรายได้ต่อไป  บริษัทได้ว่าจ้าง
ผู้บริหารระดบัสงูที�มปีระสบการณเ์ข้ามาเพิ�มขดีความสามารถในการสร้างผลประกอบการ  ปีที�ผ่านมาจงึมโีอกาสพิจารณา
ที�ดนิแหล่งใหม่ๆ มากกว่าปีก่อนๆ และมกีารปรับปรงุระบบการทาํงานภายในให้มปีระสทิธภิาพและมคีวามรัดกุมมากขึ�น 

 บริษัทคาดว่าปี 2559 ภาวะธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตวัต่อเนื�อง  อย่างไรกต็าม ยังมคีวามคาดหวงัว่า
เศรษฐกจิและกาํลังซื�อบ้านที�เป็นอสงัหาริมทรัพย์จะกระเตื�องขึ�นในครึ�งปีหลังจากความพยายามของรัฐบาลที�มนีโยบาย
กระตุ้นให้เศรษฐกจิมคีวามเคลื�อนไหวเตบิโตดขีึ�น  บริษัทยังคาดว่าจะมยีอดขายดขีึ�นจากโครงการราม 3 และโครงการร่ม
เกล้า ที�มมีูลค่าขายเหลืออยู่ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ�งเป็นโครงการที�มอียู่ในขณะนี�   พร้อมกนันี�ทางบริษัทจะพยายาม
ควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนให้มากขึ�นเพราะภาวะของความไม่แน่นอน  ภาระกจิสาํคญัที�จะพยายามต่อไปคอืการหาที�ดนิ
ใหม่ที�คาดว่าเป็นทาํเลดเีหมาะแก่การอยู่อาศัยให้ได้ เพื�อสร้างโอกาสในการหารายได้ให้บริษัทต่อไป 

 ณ โอกาสนี�  ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหุ้นทุกๆ ท่าน และสถาบนัการเงินต่างๆ ที�ให้
ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนด้านเงนิทุนตลอดมา 

 

 

                   (นายพชร    ยุตธิรรมดาํรง) 
             ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

 1. ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ ตําแหนง่  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายพชร  ยตุิธรรมดํารง  ตําแหนง่  กรรมการตรวจสอบ  

 3. นายสมพร  เวชพาณิชย์  ตําแหนง่  กรรมการตรวจสอบ 

 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั �ง และมี

ผู้บริหารผู้ตรวจสอบบญัชี เข้าร่วมประชุมในวาระที�เกี�ยวข้องกบัรายงานผลการตรวจสอบและพิจารณาข้อมลูทางการเงิน 

เพื�อรับทราบความเห็นของผู้ตรวจสอบบญัชี  โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี � 

 - การตรวจสอบงบการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจําไตรมาสทกุไตรมาส และ งบการเงินประจําปี  โดยได้มี

 การประชุมร่วมกับผู้ ตรวจสอบบัญชี  ก่อนที�จะมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยได้เน้นเรื�องการ

 เปิดเผย ข้อมลูและการปฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชี  

 - การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจําปี และ รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ

 ภายใน  ซึ�งเป็น Out-source และมีความเป็นอิสระ  โดยได้มีการประชุมกันทุกไตรมาส เพื�อประเมินผลถึง

 ความเสี�ยงด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และการบริหารจดัการความเสี�ยงต่างๆ  รวมทั �งได้เสนอให้คําแนะนําให้ฝ่าย

 บริหารดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที�ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ของการปฏิบตัิงาน และเพื�อให้บริษัทฯ ดําเนินการอยูใ่นระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 ตอ่การดําเนินธุรกิจ 

 - ผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื�อผู้ สอบบัญชีพร้อมทั �งกําหนดค่าตอบแทนต่อ

 คณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาและขออนุมตัิต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี อีกทั �งได้พิจารณาผู้ตรวจสอบ

 ภายในที�เป็น Out-source  แผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี และค่าตอบแทน เพื�อให้คณะกรรมการ

 บริษัทอนมุตัิ  เพื�อจะได้เป็นเครื�องมือที�จะช่วยในการบริหารงานที�ดีมีระบบการควบคมุภายในที�รัดกมุเหมาะสม 

 

 ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีถึงหน้าที�ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

เพื�อให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการที�ดีตามประกาศของสาํนกังานตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 

 

       (ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�   โลหะชาละ) 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 

 ในปี 2558 ที�ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้มีการ

ประชมุ 2 ครั �ง ดงันี � 
 

 ครั �งที� 1/2558 - พิจารณาเลอืกกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 

   - พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
 

 ครั �งที� 2/2558 - สรรหากรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมที�ลาออกก่อนครบวาระ 

   - กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการที�เข้าใหม ่
 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าที�และความรับผิดชอบเกี�ยวกบัการเสนอหลกัเกณฑ์ แนวทาง 

และการดาํเนินการสรรหา และเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมให้ดํารงตาํแหนง่กรรมการบริษัท อนกุรรมการชดุ

ตา่งๆ และผู้บริหารระดบัสงู  ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา 

 

 สาํหรับการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็น

วา่เหมาะสมสอดคล้องกบัหน้าที�และความรับผิดชอบ  รวมทั �งคาํนงึถึงผลประกอบการ  ผลงาน  สภาพ แวดล้อมทางธุรกิจ  

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 
 
 
 
 

                                                                                          
             (นายสมพร   เวชพาณิชย์) 

     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานประจําปี สิ� นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทั ปรีชา กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกิจ 
  

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการดําเนนิงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
บริษทั ปรีชา กรุป๊ จํากดั (มหาชน) บริษัท เป็นบริษัทที�ประกอบธรุกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์  มีความมุ่งมั�นที�

จะดาํเนินธุรกจิให้ได้รับความนิยมและเชื�อถือจากลูกค้าและประชาชนทั�วไป  ดาํเนินธุรกิจด้วยการบริหารการจัดการที�
เข้มแขง็ มกีารพัฒนาสนิค้าให้มคีุณภาพ และ พัฒนาบุคลากรให้มปีระสทิธภิาพ 

 

1.2  การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญัเกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจ 
 ปี 2539  : 18 เมษายน 2539 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามญั 60 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้ 
   หุ้นละ 10 บาท รวม 600 ล้านบาท ของบริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) เป็นหลักทรัพย ์
   จดทะเบยีน 
 

 ปี 2544 : ในเดอืน มนีาคม 2544 บริษัทเข้าเกณฑต้์องจัดทาํแผนฟื� นฟูกจิการตามข้อบงัคบัตลาด 
   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในเดอืน กรกฎาคม และตลุาคม 2544 บริษัทเพิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 60 ล้านหุ้น     เป็น 
134.4 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 1,344 ล้านบาท แต่ทุนชาํระแล้ว เป็น  
1,112 ล้านบาท  
 

 ปี 2547 : บริษัทเพิ�มทุน จาํนวน 36.8 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท รวม 368.3 ล้านบาท  
   รวมเป็นทุนชาํระแล้วรวม 1,344 ล้านบาท 
 

 ปี 2549 : วันที� 7 มนีาคม 2549 บริษัทพ้นเหตเุพิกถอน โดยย้ายการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจาก 
   หมวด REHABCO ไปยังกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา 
   อสงัหาริมทรัพย ์
 

 ปี 2550  : บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษัท รวยล้านล้าน จาํกดั จาํนวน 199,994 หุ้น มูลค่าหุ้น  
   ละ242.05 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิ 48.40 ล้านบาท  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100  
 

 ปี 2551  : บริษัทลดทุนโดยลดมูลค่าหุ้นที�ตราไว้จากหุ้นละ 10.- บาท คงเหลือเป็นมูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ
2.50 บาท และได้เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.- บาท ดงันั�น
ทุนจดทะเบยีนและ ทุนชาํระแล้วของบริษัทเป็น 336,000,000 บาท 
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1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบริษทั 
 

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีการลงทุน 100% ในบริษัทย่อยที�มีวัตถุประสงค์เพื�อทาํ
ธรุกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เช่นเดยีวกบับริษัทรวม 3 บริษัท คอื บริษัท เฮ้าสซ์ิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั, บริษัท รวยล้านล้าน 
จาํกดั และ บริษัท พี.บ.ี เอส็เตท จาํกดั  

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เฮ้าสซิ์�ง คอมเพลก็ซ ์จาํกดั  

สดัสว่นการลงทุน 100% 

(มหาชน) 

บริษทั รวยล้านล้าน จาํกดั  

สดัสว่นการลงทุน 100% 

(มหาชน) 

บริษทั พี.บี. เอส็เตท จาํกดั  

สดัสว่นการลงทุน 100% 

(มหาชน) 
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ชื�อและที�ตั�งบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

 

ทุนชําระแลว้ 

สดัส่วน 

การถอืหุน้ 

(%) 
 

บริษัทย่อยที� บมจ. ปรีชา กรุ๊ป ถือหุ้นโดยตรง 
 

บริษัท เฮา้สซิ์�ง คอมเพล็กซ์ จาํกัด 

1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

โทรศัพท ์0-2722-8855   
โทรสาร 0-2722-8844 

 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์

 

100,000,000 บาท แบ่งเป็น 

หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น  
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 

 

100 

 

บริษัท รวยลา้นลา้น จาํกัด 

1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

โทรศัพท ์0-2722-8855   
โทรสาร 0-2722-8844 

 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์

 

20,000,000 บาท แบ่งเป็น 

หุ้นสามญั 200,000 หุ้น  
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 

 

100 

 

บริษัท พ.ีบี.เอ็สเตท จาํกัด 

1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

โทรศัพท ์0-2722-8855   
โทรสาร 0-2722-8844 

 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์

 

2,000,000 บาท แบ่งเป็น 

หุ้นสามญั 20,000 หุ้น  
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 

 

100 
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 โครงสรา้งรายได ้

 

 รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้อื�น โดยโครงสร้างรายได้ทั�งสิ�น
สามารถแยกตามสายผลิตภัณฑห์ลักได้ดงันี�  

 

 โครงสรา้งรายไดเ้ปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี 

(สิ� นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558, 2557 และ 2556) 

     (หน่วย :  พันบาท) 

ผลิตภณัฑ ์
2556 2557 2558 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
 

1. รายได้จากการขาย           

  -  ขายที�ดนิเปล่า 

    
41,068.54   23.18       2,674.80 

      
1.29 16,232.20 6.85 

  -  ขายบ้านพร้อมที�ดนิ 

    
55,364.00  31.25  

  
173,357.29  83.69  193,054.63 81.47 

  -  ขายอาคารชุด 

    
57,446.00  

    
32.43  

      
9,578.50  

      
4.62 0 0 

 

รวมรายไดจ้ากการขาย 

  
153,878.54   86.86  185,610.59 89.60 209,286.83  88.32    

2. รายได้อื�น ๆ 

    
23,286.69  

        
13.14  21,535.23 

        
10.40  27,667.04    11.68 

รวม 

  
177,165.23  

  
100.00  207,145.82 

  
100.00 

 
236,953.87  100.00 
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  2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  
 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการ ซึ� งได้แก่ การให้เช่าอาคาร
สาํนักงานปรีชาคอมเพลก็ซ์  โดยมรีายละเอยีดดงันี�  

 

1.  โครงการปรีชาร่มเกลา้ 
เป็นโครงการบ้านเดี�ยว โฮมออฟฟิศ และที�ดินจัดสรร ติดถนนใหญ่ ถนนร่มเกล้าใกล้สนามบินสวุรรณภมูิ ด้วย

ทาํเลแห่งศักยภาพ  โครงข่ายคมนาคมที�เชื�อมต่อกนั ต้นถนนร่มเกล้า ติดถนนใหญ่ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมด้วย
ศักยภาพที�เตบิโตอย่างไม่หยุดนิ�งโดยรอบสนามบินสวุวรรณภมูิทั�งสถานศึกษา แหล่งช้อปปิ� ง สมัผัสชีวิตที�ทนัสมัยทั�งการ
อยู่อาศัย และการทาํธรุกจิในทาํเลเดียวกนั บ้านเดี�ยวทุกหลังเราออกแบบเพื�อประโยชน์ใช้สอยอย่างใส่ใจทุกตารางเมตร 
อบอุ่นทุกรายละเอยีดดไีซน์สไตล์ Tropical Post Modern ความงดงามที�สอดคล้องกบัความต้องการของผู้อาศัย ด้วยการ
ออกแบบให้ใช้พื�นที�อย่างคุ้มค่า โดยคาํนึงถงึความกลมกลืนของอาคารโดนเด่นทั�งภายนอกและภายในให้ลงตัวกนัอย่างมี
เสน่ห์ พิถพิีถนัการเลือกใช้วัสดุที�มคีุณภาพโดยชั�นล่างปูพื�นด้วยกระเบื�องแกรนิตเพื�อความงามที�ทนัสมยั ชั�นบนปูพื�นไม้ลา
มิเนต/กระเบื� องลายไม้ เพื�อให้ความรู้สึกที�นุ่มนวล และปลอดภัยรวมทั�งห้องนอนขนาดใหญ่มีห้องนํ�าในตัวเพื�อความ
สะดวกสบายใช้ชีวิตที�เป็นส่วนตวั เพื�อตอบสนองความต้องการที�อยู่อาศัยของคนในวัยทาํงานที�เป็นผู้บริหารระดบักลางขึ�น
ไปหรือเจ้าของกจิการที�ต้องการความลงตวัการอยู่อาศัยและการทาํงานอยู่ในที�เดยีวกนั  

 

2.  โครงการปรีชาสุวินทวงศ ์
บ้านปรีชา สวุินทวงศ์ ซึ�งเป็นโครงการบ้านเดี�ยว และ ที�ดินจัดสรร ที�เราให้ความสาํคัญกบัการใช้ชีวิต ท่ามกลาง

ขนาดของสงัคมพอเหมาะ บ้านสวย วัสดุมีมาตรฐาน ได้สดัส่วนกบัขนาดของโครงการ ให้คุณได้ใช้ทุกสิ�งอาํนวยความสขุ
อย่างสบายๆ ในแวดล้อมของบรรยากาศที�ได้รับการวางผังระยะยาวอย่างดี เพื�อตอบสนองความต้องการที�อยู่อาศัยของ
คนในวัยทาํงานที�เป็นผู้บริหารระดบัต้นขึ�นไป 

 

3.  โครงการปรีชาราม 3 
โครงการริมถนนราษฎร์พัฒนา ต่อเนื�องจากความสาํเรจ็ของโครงการปรีชาราม 1 และ โครงการปรีชาราม 2  

โดยพัฒนาเป็นโครงการโฮมออฟฟิศ และบ้านเดี�ยว ทรงทนัสมัย (Modern) เพื�อให้คุณใช้ชีวิตได้ตามใจสไตล์คนเมือง 
ด้วยทาํเลสดุสะดวก เพียง 300 เมตร ออกสู่ถนนวงแหวนรอบนอกฝั�งตะวันออก มุ่งสู่สนามบินสวุรรณภมูิ เชื�อมต่อถนน
พระราม 9 และทางด่วน กรงุเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย)์ ให้คุณเดินทางสะดวก ไม่ว่าจะเข้าหรือออกเมืองแวดล้อมด้วย
ความเจริญเตม็รูปแบบมีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน ทั�งห้างสรรพสนิค้า, โรงพยาบาล (นพรัตนราชธานี, เกษม
ราษฎร์, สนิแพทย์), สถานการศึกษา (เตรียมอุดมฯ น้อมเกล้า), และสถานที�ราชการ (สาํนักงานเขต, สาํนักงานที�ดิน, 
สถานีตาํรวจ,การประปา,การไฟฟ้า) เพื�อตอบสนองความต้องการที�อยู่อาศัยของคนในวัยทาํงานที�เป็นผู้บริหารระดบักลาง
ขึ�นไปหรือเจ้าของกจิการที�ต้องการความลงตวัการอยู่อาศัยและการทาํงานอยู่ในที�เดยีวกนั 

 

4. โครงการพจีี 1 พระราม 9 คอนโดมิเนียม 
คอนโดมเินียมกลางเมอืงติดถนนพระราม 9 สไตล์วิถีชีวิตคนเมืองที�สมบูรณ์แบบ สนองความต้องการที�อยู่อาศัย

ของคนในวัยทาํงาน ที�มคีวามสามารถในการใช้จ่ายด้านที�อยู่อาศัย ตั�งแต่เดือนละ 8,000 บาท โดยทาํเลใกล้รถไฟฟ้าใต้
ดนิ ห่างจากทางด่วนไม่เกนิ 500 เมตร และใกล้สถานีรถไฟ Air Port Link 
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5. โครงการพจีี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนียม 
คอนโดมเินียมกลางเมอืงตดิถนนพระราม 9 สไตล์วิถชีีวิตคนเมอืงที�สมบูรณแ์บบ สนองความต้องการที�อยู่อาศัย

ของคนในวัยทาํงาน ที�มคีวามสามารถในการใช้จ่ายด้านที�อยู่อาศัย ตั�งแต่เดือนละ 8,000 บาท โดยทาํเลใกล้รถไฟฟ้าใต้
ดนิ ห่างจากทางด่วนไม่เกนิ 500 เมตร และใกล้สถานีรถไฟ Air Port Link 

 

6. โครงการปรีชาคอมเพล็กซ ์
อาคารสาํนักงานให้เช่าทาํเลด ี ตดิถนนรัชดาภิเษก  ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิสทุธสิาร  อยู่ในเขตใจกลางหรือ

ศูนย์กลางธรุกจิ สะดวกในการเดนิทางด้วยระบบคมนาคมที�ทนัสมยั ครบครันด้วยสิ�งอาํนวยความสะดวกที�สมบูรณ์พร้อม 
ใกล้ร้านอาหาร และศูนย์ Shopping   
 
 

2.2  การตลาดและการแข่งขนั  
 

2.2.1 การทําการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการที�สําคญั 
(1)  ด้านกลยุทธก์ารตลาด บริษัทได้เพิ�มความสามารถทางการแข่งขนัโดยเน้นสร้างบ้านเสรจ็ก่อนขาย 

เพื�อสร้างความมั�นใจให้ลูกค้าว่าซื�อแล้วสามารถเข้าพักอาศัยได้ทนัทไีม่ต้องกงัวลเรื�องล่าช้าในการ
ก่อสร้าง และสามารถที�จะเปรียบเทยีบ ได้ดกีว่าการชมบ้านตวัอย่างทาํให้สามารถตดัสนิใจซื�อได้
ง่ายขึ�น  

 

(2)  ด้านการตลาด บริษัทจัดให้มีการทาํการตลาด การสื�อสารการตลาด และกจิกรรมทางการตลาด 
อนัได้แก่ 
- จดหมายส่งโดยตรง (Direct Mail) ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื�อประชาสมัพันธโ์ครงการ

และมอบสทิธพิิเศษต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ 
- โฆษณาและประชาสมัพันธ ์ บริษัทมุ่งเน้นจัดทาํโฆษณาและประชาสมัพันธผ่์านสื�อต่างๆ โดย

พิจารณาเลือกสื�อที�มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริเวณ
โดยรอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า ป้ายโฆษณากลางแจ้ง 
หนังสอืพิมพ์และนิตยสารต่างๆ เป็นต้น  

- ออกบูธแสดงสินค้า เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุก โดยเน้นการออกบูธย่าน
ใกล้เคยีงโครงการ และย่านใจกลางธรุกจิ  

- มอบสทิธพิิเศษ ให้แก่ ลูกค้าที�ซื� อโครงการในแต่ละช่วงของกจิกรรม เช่น ราคาพิเศษ แถม
เฟอร์นิเจอร์ แถมเครื�องปรับอากาศ เป็นต้น 

- จัดกจิกรรมที�จะกระตุ้นยอดขายเพื�อปิดโครงการปรีชาร่มเกล้า และคนืกาํไรให้กบัลูกค้า  
 

(3)  ลักษณะของลูกค้า  ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกนัไปขึ�นอยู่กับ
ที�ตั�งของโครงการ ลักษณะของโครงการ ที�เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า บริษัทมีสดัส่วน
ประเภทของลูกค้าต่างๆ แตกต่างกนัไป อนัเนื�องจากนโยบายการกระจายความเสี�ยงในทาํเลที�ตั�ง
ของโครงการ และกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกทาํเล อย่างไรกต็าม บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าที�มี
กาํลังซื�อในระดบักลางขึ�นไปเป็นหลัก 
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(4)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ที�
ทาํงานในบริเวณใกล้เคียงกบัโครงการที�ต้องการใช้ทาํเลที�ตั�งของโครงการเป็นที�พักอาศัยและ/
หรือตั�งสาํนักงาน โดยมกีาํลังซื�อในระดบักลางขึ�นไป 

 

(5)  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย บริษัทใช้วิธกีารจาํหน่ายในลักษณะขายตรง โดยทมีงานขาย
ของบริษัทซึ�งประกอบด้วยพนักงานขาย  ที�มีประสบการณ์ด้านการขาย มีความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและคาํแนะนาํ เพื�อประกอบการ
ตดัสนิใจแก่ลูกค้าได้ในทุกโครงการ นอกจากนั�นบรษิัทยังให้ความสาํคญักบัการตกแต่งสาํนักงาน
ขาย ซึ�งเป็นช่องทางการจัดจาํหน่ายหลักของบริษัท รวมทั�งมีบ้านสร้างเสรจ็พร้อมขาย บ้าน
ตัวอย่าง ห้องตัวอย่าง เพื�อแสดงรายละเอียดโครงการ สร้างความประทับใจและความเชื�อมั�น
ให้กบัลูกค้าที�ชมโครงการ  

 
2.2.2 ภาวะการแข่งขนั 

ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ปี 2558 ที�ผ่านมาอยู่ในภาวะที�ดีขึ�นหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น ด้วยการ
สนับสนุนเงินกู้เพื�อซื�อที�อยู่อาศัยสาํหรับผู้มรีายได้น้อย และ ลดค่าธรรมเนียมโอน และจดจาํนองในช่วง 4 เดอืน
แรกของปี ตลาดจึงเตบิโตขึ�นจากปี 2557 ประมาณ 15 %  แต่มคีวามผนัผวนจากสถานการณท์างการเมอืงและ
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิมากมาย  ในขณะที�มีสนิค้าประเภทคอนโดมิเนียมที�ยังคงค้างขายล้นตลาด
ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า และยังเกดิสถานการณ์ปฏเิสธสนิเชื�อ เงินกู้เพื�อซื� อที�อยู่อาศัยจากธนาคารมากกว่า 30 %  
ผู้ประกอบการจึงต้องทาํการส่งเสริมการขายเพิ�มมากขึ�นกว่าปกติที�ทาํ เช่น อยู่ฟรี1- 2 ปี ดอกเบี�ย 0 % ปีแรก 
ส่วนลดเงินสด เป็นต้น เพื�อให้ผู้ซื�อตดัสนิใจซื�อ   ในช่วงไตรมาส 3 หลังรัฐบาลออกข่าวจะออกมาตรการกระตุ้น
ตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ ซึ�งครอบคลุมทั�งด้านการเงินและการคลังมผีลบงัคบั ใช้ (19 ต.ค.58 ) ทั�งนี� ในปี 2558 
แม้ภาพรวมตลาดจะทรงตัว แต่สนิค้าระดับบนกลับเป็นตัวทาํตลาด อาทเิช่น คอนโดมิเนียมลักชัวรีและซูเปอร์
ลักชัวร ี 

ส่วนแนวโน้มปี 2559 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื�อว่าตลาดยังขยายตัวต่อเนื�องคาดว่าตลาดจะขยายตัว 
ไม่น้อยกว่า 5 % จากปีก่อนหน้า โดยปัจจัยเด่นที�สุดคือ มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนลด
ค่าธรรมเนียมโอน และจดจาํนอง (สิ�นสดุ เม.ย.59) คาดว่าในช่วง 4 เดอืนแรกผู้ประกอบการจะทาํการส่งเสริม
การขายอย่างมาก เพื�อกระตุ้นการตดัสนิใจผู้ ซื�อก่อนมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์จะสิ�นสดุลง 

 

 

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
 

2.3.1 ขั�นตอนการพฒันาโครงการ 
 

(1) ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั�งการวิเคราะห์ทิศทางการขยายตัวของเมือง  
สภาพความเป็นอยู่ของประชากร 

(2) ศึกษาความเป็นไปได้เบื�องต้นของโครงการ 

 วิเคราะห์ทาํเลที�ตั�งเพื�อพิจารณาการจัดซื�อที�ดนิ รปูร่าง ขนาดและประเภทของโครงการ 

 กาํหนดเป้าหมายทางการตลาดเพื�อให้ทราบถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการแข่งขนัและภาวะตลาด 
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 วางแผนทางด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุน และวิเคราะห์ผลตอบแทน 

 ศึกษากฎควบคุมต่าง ๆ ของทั�งภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกจิ และเอกชนที�มผีลกระทบต่อโครงการ 
(3) ซื�อที�ดนิที�ตั�งอยู่ในทาํเลที�เหมาะสม มคีวามสอดคล้องและเหมาะสมต่อการลงทุนของบริษัทอกีทั�งมี

ศักยภาพต่อการพัฒนาทั�งในปัจจุบนัและในอนาคต  
(4)   จัดทาํแผนงานโครงการ 

 วางผงัและออกแบบโครงการโดยสถาปนิกและวิศวกรบริษัทให้สอดคล้องกบัเป้าหมายทางการ
ตลาดและถูกต้องตามข้อกาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 จัดโครงสร้างการบริหารงานโครงการ  กาํหนดนโยบายการดาํเนินงานโครงการรวมทั�งบุคลากร
ในด้านต่าง ๆ ที�จะรับผดิชอบในแต่ละโครงการ 

 กาํหนดราคาขาย 

 กาํหนดทมีงานขาย พร้อมอบรมพนักงานขาย 

 วางแผนการโฆษณาประชาสมัพันธพ์ร้อมสื�อต่าง ๆ รวมทั�งการจัดทาํเอกสารประกอบการขาย 

 จัดหาแหล่งเงินกู้ให้กบัลูกค้าเมื�อมกีารโอนกรรมสทิธิ� 
(5) งานบริหารโครงการ 

 ตดิต่อหน่วยงานราชการ สาํนักส่งเสริมธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ เตรียมยื�นแบบขออนุญาติจัดสรร            
ยื�นขอค้า, ตรวจสอบรปูแบบโครงสร้างตรงตามระเบยีบจัดสรร 

 ติดต่อหน่วยงานราชการ และขออนุญาตก่อสร้างเพื�อดําเนินการปลูกสร้างตามขั�นตอนที�
กฎหมายกาํหนด 

 ตรวจสอบแนวเขตที�ดนิให้ชัดเจน ตรงตามโฉนดที�ดนิหรือไม่ 

 คัดเลือกผู้ รับเหมาที�เชี�ยวชาญงานก่อสร้างและกาํหนดวิศวกรของบริษัทควบคุมดูแลงาน
ก่อสร้างต่างๆ รวมถงึงานระบบสาธารณปูโภค 

 ดาํเนินการขายตามแผนงานที�กาํหนดไว้ พร้อมเริ�มการก่อสร้างโครงการ โดยใช้ระยะเวลา
ต่างกนัขึ�นอยู่กบัขนาดและประเภทของโครงการ 

 ปรับกลยุทธท์างการตลาด (หากจาํเป็น) เช่นแผนส่งเสริมการขาย 
(6) การส่งมอบและโอนกรรมสทิธิ� โดยจดทะเบียนและ/หรือโอนกรรมสทิธิ�และส่งมอบให้ลูกค้าเมื�อ

งานก่อสร้างเสรจ็ 
(7) การให้บริการหลังการขายแต่ละโครงการจะจัดเตรียมการให้บริการหลังการขาย เช่นสาธารณูปโภค

และสิ�งอาํนวยความสะดวก ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัลักษณะของโครงการ 
(8) เตรียมการส่งมอบสาธารณปูโภคให้แก่ นิตบิุคคลอาคารชุด หรือ นิตบิุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

 
2.3.2 ขอ้มูลเกี�ยวกบัวตัถุดิบ ในการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประกอบไปดว้ย 

 

(1) ที�ดนิเพื�อการพัฒนาปัจจัยที�ใช้เป็นหลักเกณฑใ์นการพิจารณาเพื�อจัดซื�อที�ดนินั�น ประกอบไปด้วย 

 ปรับกลยุทธท์างการตลาด (หากจาํเป็น) เช่นแผนส่งเสริมการขาย 

 ทศิทางการขยายตัวของเมือง จะพิจารณาดูว่ามีแนวโน้มการเติบโตของเมืองไปในทิศทางใด 
เพื�อที�จะได้ที�ดนิที�มศีักยภาพสงูในการพัฒนาโครงการ 
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 ทาํเลของที�ดิน เลือกซื� อที�ดินที�มีทาํเลติดถนนมีการคมนาคมสะดวก และอยู่ไม่ห่างไกลจากตัว
เมอืงมากนัก 

 สาธารณูปโภค พิจารณาเลือกที�ดินที�มีระบบสาธารณูปโภคพื�นฐานรองรับ เช่น ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท ์เป็นต้น 

 ขนาดแปลงที�ดิน พิจารณาเลือกซื� อที�ดินที�มีแปลงขนาดเหมาะสมเพียงพอ สาํหรับการพัฒนา
โครงการได้ 

 ลักษณะที�ดนิ สงู หรือ ตํ�ากว่า ระดบัถนนเมน หรือ ระดบันํ�าท่วม และ แนวคลอง 

 ระดบัราคา ราคาของที�ดนิต้องเป็นราคาที�ตํ�ากว่าราคาตลาด ซึ�งจะทาํให้ต้นทุนการพัฒนาไม่สงูนัก 
(2)  การจัดหาที�ดนิในอดตีเพื�อนาํมาพัฒนาโครงการ 

 ตดิต่อผ่านตวัแทนนายหน้า 

 สบืหาและตดิต่อเจ้าของที�ดนิ ในที�ดนิแปลงที�สนใจ 

 เจ้าของที�ดนิตดิต่อโดยตรงกบับริษัท 
(3)  การจัดหาที�ดนิในอนาคต 

 ตดิต่อผ่านตวัแทนนายหน้า 

 สบืหาและตดิต่อเจ้าของที�ดนิ ในที�ดนิแปลงที�สนใจ 

 เจ้าของที�ดนิตดิต่อโดยตรงกบับริษัท 

 ประกาศแจ้งความจาํนงผ่านสื�อมวลชนต่างๆ 

 ประมูลซื�อจากกรมบงัคบัคด ีและสถาบนัการเงินต่างๆ 
 

2.3.3 วสัดุก่อสรา้ง 
โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ที�ทางบริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ดาํเนินการอยู่

นั�น ส่วนใหญ่ได้ให้ผู้ รับเหมาเป็นผู้ดาํเนินการก่อสร้าง และจัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ดังนั�นจึงเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ทาํให้บริษัทไม่ต้องเผชิญความยุ่งยากในการเกบ็สตอ็ก วัสดุก่อสร้าง และ
สามารถบริหารงานก่อสร้างได้ตามแผนงาน ทั�งระยะเวลาและต้นทุนที�กาํหนด 

 
ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบของผูร้บัเหมาที�มีต่อบริษทั และบริษทัย่อย 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ผู้รับเหมาแต่ละรายสร้างบ้านเฉลี�ยรายละ 10-20 หลัง  ซึ�งถ้าผู้รับเหมารายใดก่อสร้าง

บ้านได้คุณภาพตามที�บริษัทต้องการและเสรจ็ทนัตามกาํหนดเวลา  บริษัทกจ็ะต่อสญัญาในการก่อสร้างไปเรื�อยๆ ทาํให้
บริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาและคุณภาพการก่อสร้างได้  
 

2.3.4 การวิจยัและพฒันา 
บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาและปรับปรุงประสทิธิภาพในการดาํเนินงานของบริษัท  เพื�อตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้า  เพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  อีกทั�ง พัฒนากระบวนการจัดการ เพื�อลดต้นทุนและเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการทาํงาน 
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ดา้นการวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื�อสนองตอบความต้องการของลูกค้า เพื�อสนองตอบความ

เชื�อมั�นที�มต่ีอ “หมู่บ้านปรีชา” และยังคงรักษาระดบัราคาขายให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย แม้อยู่ในสถานการณท์ี�มีการ
แข่งขนัสงูและต้นทุนผลิตภัณฑท์ี�เพิ�มสงูขึ�นอย่างต่อเนื�อง 

 

การวิจยัและพฒันาดา้นคุณภาพ 
บริษัทได้ทาํการศึกษาและพัฒนารปูแบบที�อยู่อาศัยให้มคีุณภาพโดยบริษัทได้คาํนึงถึงเรื�องของโครงสร้างอาคาร

ที�แขง็แรง คงทนถาวร ใช้วัสดุที�มคีุณภาพดเียี�ยม เพื�อประหยัดค่าใช้จ่ายในการบาํรงุรักษาในระยะยาว อกีทั�งยังจัดให้มกีาร
ควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน โดยมกีารตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ขั�นตอน เพื�อให้มั�นใจว่าเป็นโครงการที�อยู่อาศัย
ที�มคีุณภาพ 

 

การพฒันาดา้นการออกแบบ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องให้คาํนึงถึงการใช้วัสดุที�เหมาะสมและทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม 

บริษัทจึงได้ทาํการพัฒนาการออกแบบบ้านอยู่สมํ�าเสมอ งานออกแบบจึงออกมาในลักษณะที�เรียบง่ายและสอดคล้องกบั
วัสดุที�นาํมาใช้งานเพื�อความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกจิ เพื�อให้ตอบสนองการดาํเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อกีทั�งการเลือก
วัสดุต่างๆ เพื�อนาํมาใช้งานจะต้องเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอย  ความคงทนถาวร  จึงต้องเลือกให้เหมาะสมและถูกต้อง  
สวยงาม  ทนทาน  เป็นสาํคญัสดุเนื�องจากรปูแบบเป็นปัจจัยหนึ�งที�มผีลต่อการตดัสนิใจซื�อและกลุ่มลูกค้าต่างพอใจในการ
พัฒนารปูแบบที�มคีวามหลากหลายเพื�อให้ตอบรับกบัความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ด ี  

 

 

2.4  งานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ  
 

       ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มจีาํนวนรายและมูลค่าขายตามสญัญา ที�ยังไม่ได้ส่งมอบ ดงันี�  

ชื�อโครงการ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

จํานวนราย จํานวนเงิน (ลา้นบาท) 

   โครงการปรีชา ราม 3 3 30.94 

   

รวม 3 30.94 
 

หมายเหต ุ งานที�ยังไม่ส่งมอบ หมายถงึ จาํนวนผู้ที�ทาํสญัญาซื�อบ้านแต่ยังไม่ได้รับการโอนกรรมสทิธิ� 
 
 

 3. ปัจจยัความเสี�ยง 
 

 ในปี 2558 ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังมีความเสี�ยงที�ขึ� นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  ทั�งด้านเศรษฐกิจสังคม และ
การเมือง ที�มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง   โดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอกที�บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิปัญหา
ความวุ่นวายทางการเมือง ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  และปัญหาแรงงานคุณภาพ ค่าแรงงานสงู ที�กระทบต่อต้นทุน
การประกอบธรุกจิ ทาํให้ลูกค้า ขาดความเชื�อมั�นและชะลอการลงทุน    อย่างไรกต็ามบริษัทฯ ได้มกีารตดิตาม 
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สถานะการณ์อย่างใกล้ชิด  โดยเพิ�มความระมัดระวังในการประกอบธุรกจิเพื�อทาํให้ธุรกจิของ บริษัทฯ สามารถเติบโต
อย่างมั�นคงต่อไปได้ 
 

3.1  ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ  
 

 ธรุกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็นธรุกจิ ที�มกีารแข่งขนักนัสงู  เนื�องมาจากมีผู้ประกอบการในตลาดมากราย  ทาํ
ให้ปริมาณการก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวมากในขณะที�กาํลังซื� อที�ภาคเอกชนลดลงอย่างมากอัน
เนื�องมาจากภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง และ การลงทุนของภาคเอกชนอยู่ในเกณฑต์ํ�า  

อย่างไรกต็าม นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ภายใต้สถานการณเ์ศรษฐกจิและสภาวะการเมอืงในปัจจุบนั มผีลให้อตัราดอกเบี�ยนโยบายทรงตัวอยู่ในระดับตํ�า ซึ�ง
จะเป็นปัจจัยหนุนประการหนึ�งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขณะที�การชะลอการลงทุนของผู้ ประกอบการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ น่าที�จะช่วยลดภาวะความเสี�ยงของปัญหาอปุทานที�อยู่อาศัยล้นตลาดในระดบัหนึ�ง 

 

3.2  ความเสี�ยงจากการจดัหาที�ดิน  
   

 การที�ผู้ประกอบการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ต่างเร่งเปิดโครงการใหม่ ในช่วงจังหวะที�ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ยังมี
ปัจจัยสนับสนุนการเตบิโต มสี่วนในการผลักดนัราคาที�ดินและต้นทุนการประกอบธุรกจิให้เพิ�มขึ�น และผลักดันให้ราคาที�
อยู่อาศัยปรับตวัสงูขึ�นตามไปด้วย ซึ�งจะทาํให้อาํนาจการซื�อที�อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง 

 กอปรกบันโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและลงทุนในระบบขนส่งมวลชน อาทเิช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู สายสส้ีม เป็นสาเหตใุห้ราคาของที�ดนิปรับตวัสงูขึ�นอย่างรวดเรว็ ซึ�งในบางพื�นที�ราคาที�ดินปรับตัวขึ�นไปสงูกว่ากาํลัง
ซื�อของประชาชนในบริเวณดงักล่าว ทาํให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในบางพื�นที�กาํลังเผชิญกบัปัญหาอปุทานส่วนเกนิ 

ปรีชากรุ๊ป มีนโยบายที�จะเลือกซื� อที�ดินตามแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT  เพื�อสาํหรับการทาํโครงการ
คอนโดมิเนียม สาํหรับบ้านเดี�ยวจะเน้นบริเวณวงแหวนรอบนอก และบริเวณปริมณฑลที�ชุมชนมีศักยภาพในการ
เจริญเตบิโต ใกล้แหล่งที�ทาํงาน และเพื�อลดความเสี�ยงจากภาวะเศรษฐกจิ และการเมือง  ปรีชากรุ๊ป จึงมีนโยบายที�จะซี� อ
ที�ดนิเพื�อพัฒนาในทนัท ี นอกจากนั�น การเกดิขึ�นของ AEC จะเปิดโอกาสให้ความต้องการอสงัหาริมทรัพย์ในพื�นที�ต่างๆ 
เพิ�มสงูขึ�นเช่นกนั 
 

3.3  ความเ สี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฏหมายระเบียบข้อบังคับที� เกี�ยวข้องกับธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัย ์ 
  

 การเปลี�ยนแปลงในกฎหมายระเบยีบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์  จะส่งผลต่อแผนงาน ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ  อาทิเช่น การเปลี�ยนแปลงในข้อบังคับของผังเมืองเรื�องอัตราส่วนพื�นที�อาคารรวมต่อ
พื�นที�ที�ดิน (FAR) นโยบายการกาํหนดพื�นที�ส่วนกลาง และ การจัดทาํรายงานผลกระทบต่อสิงแวดล้อม (EIA) ซึ�ง
ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑท์ี�ชัดเจนจาก คณะกรรมการผู้ชาํนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
(คชก.)ว่าต้องจัดทาํมาตรการลดผลกระทบสิ�งแวดล้อมอย่างไรจึงจะผ่านการพิจารณาเหน็ชอบ  

 การเปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�มขีึ�นข้างต้นอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็
ดบีริษัทฯ มกีารตดิตามการเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบต่างๆ อย่างต่อเนื�อง 
 
 
 

หน้า 14 จาก 117 หน้า



บริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                                              รายงานประจาํปี 2558 

 

 
 
 

3.4  ความเสี�ยงจากการขาดแคลนผูร้บัเหมา  
 

เนื�องจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีการขยายตัวมากทาํให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
ผู้รับเหมาและแรงงาน   ซึ�งจะส่งผลต่อการพัฒนาโครงการทั�งในด้านของต้นทุนและระยะเวลาในการส่งมอบ 

อย่างไรกต็ามจากการที�ปรีชากรุ๊ป ได้ประกอบธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์มาเป็นระยะเวลากว่า  25 ปี ทาํให้บริษัทฯ 
มคีวามสมัพันธอ์นัดกีบัผู้รับเหมา จึงทาํให้อยู่ในวิสยัที�ยังสามารถบริหารได้ 

 

3.5  ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากการลดลงของกําลงัซื� อ  
 

 เนื�องมาจากปัจจุบนัหนี�ครัวเรือนที�มีอยู่ในระดับสงู อนัเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิที�ชลอตัวในช่วงปีที�ผ่านมา 
อย่างไรกต็ามในปี 2559 เป็นที�คาดการว่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศจะมกีารขยายตวัในอตัรา 3.5-4.5% ซึ�ง
จะปรับสงูขึ�นกว่าในปี 2558  

 

3.6  ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�

ปรบัปรุงใหม่และออกใหม่  
 

 ในปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ซึ�งมีผล
ต่องบการเงินของบริษัทแต่ไม่เป็นสาระสาํคญั และมผีลบงัคบัใช้ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2558 ดงัต่อไปนี�  

- มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2557)  เริ�มปฏิบัติวันที� 1 มกราคม 
2558 รวม 32 ฉบบั  

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบังคับใช้สาํหรับ
งบการเงินที�มรีอบบญัชี เริ�มปฏบิตัวิันที� 1 มกราคม 2558  รวมจาํนวน 21 ฉบบั 
 

 4. ทรพัยส์ินที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ทรพัยสิ์นที�มีไวเ้พื�อขาย  
 

(1) ที�ดินสําหรบัพฒันาโครงการ (รวมสิ�งปลูกสรา้ง) 

เจา้ของโครงการ 

และกรรมสิทธิ� ในโครงการ 
ชื�อโครงการ ที�ตั�งโครงการ 

เนื� อที�ดิน 

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ราคาตลาดหรือราคาขาย 

(ลา้นบาท) 

1. บริษัท ปรีชากรุป๊ จาํกดั  (มหาชน) ปรีชาไพรเวทบีช 
ปรีชาร่มเกล้า 
ปรีชาราม 3  
คอนโดมิเนียม-พี จี พระราม 9 
อาคารสงู 15 ชั�น ถ. รัชดาภเิษก 

จ.ระยอง 
ถ.ร่มเกล้า 
ถ.ราษฎร์พัฒนา 
ถ.พระราม 9 
ถ. รัชดาภเิษก 

4-0-00 
0-2-57.78 
12-0-00 

432.08 ตร.ม. 
0-3-63.6 

46.74 
21.45 
509.85 
28.66 
261.38 

2. บริษัท เฮ้าสซ์ิ�ง  คอมเพลก็ซ์ จาํกดั คอนโดมิเนียม-พี จี พระราม 9 ถ.พระราม 9 257.44 ตร.ม. 17.65 

3. บริษัท รวยล้านล้าน จาํกดั คอนโดมิเนียม-พี จี 2 พระราม 9 ถ.พระราม 9 47.35 ตร.ม. 3.55 
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(2)  ที�ดินรอการพฒันา 

เจา้ของกรรมสิทธิ�  ที�ตั�งที�ดิน 
เนื� อที�ดิน 

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 
ราคาประเมิน 
(ลา้นบาท) 

1. บริษัท ปรีชากรุป๊ จาํกดั  (มหาชน) ถ. ร่มเกล้า 
จ. ระยอง 

20-0-0 
9-1-72 

30.00 
3.77 

 
 

4.2  นโยบายการลงทุน  
 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ที�ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวม 3 
บริษัท มูลค่ารวม 134.51 ล้านบาท สดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั�งหมดคิดเป็น 100% ของสนิทรัพย์รวม โดยบริษัท
ถอืหุ้น 100% ในแต่ละบริษัทย่อย  
 
 

 5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558  บริษัทและบริษัทย่อย มีคดีความจากการถูกนิติบุคคล, บุคคลภายนอก และ 
บริษัทอื�น ฟ้องเรียกค่าเสยีหายทุนทรัพย์ จาํนวน 3 คด ี(คดทีี� 1 ทุนทรัพย์ 459,000 บาท , คดทีี� 2 ทุนทรัพย์ 459,423 
บาท และ คดทีี� 3 ทุนทรัพย์  511,148  บาท) รวมเป็นจาํนวนเงินทุนทรัพย์ 1,429,571 บาท คดีทั�ง 3 คดีได้ถึงที�สดุ
แล้ว 

 
 

 6. ขอ้มูลทั �วไปและขอ้มูลสําคญั 
 

6.1  ขอ้มูลทั �วไป  
 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
    Preecha Group Public Company Limited 
ลักษณะการประกอบธรุกจิ : พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์  
ที�ตั�งสาํนักงานใหญ่  : เลขที� 1919 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง 
    เขตสวนหลวง  กรงุเทพมหานคร  10250 
เลขทะเบยีนบริษัท  :  บมจ.553 
โทรศัพท ์   : 02-722-8855 
โทรสาร   : 02-722-8844 
Homepage   : www.preecha.com 
 

บริษัทเริ�มก่อตั�งเมื�อวันที� 26 พฤษภาคม 2532 ประกอบธุรกจิหลักประเภทพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยนาํหุ้น
เข้าจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวันที� 18 เมษายน 2539  โดยมีชื�อย่อ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “PRECHA” 
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6.2  ขอ้มูลสําคญัอื�น  
 

บุคคลอา้งอิงอื�น ๆ 
นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
    อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    2/1  หมู่ที� 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดรีังสติ กม.27 
    แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี� กรงุเทพมหานคร 10210 
    โทรศัพท ์0-2596-9000 
    โทรสาร 0-2832-4994-5 
 

   : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท ์0-2009-9000 
    โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบญัชี  : นายบรรจง  พิชญประสาธน์ 
    ผู้สอบบญัชีอนุญาต เลขทะเบยีน 7147 
    บริษัท พีวี ออดทิ จาํกดั 
    100/19 ชั�น 14  อาคารว่องวานิชบ ี ถนนพระราม 9  
    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร  10310 
    โทรศัพท ์0-2645-0080 
    โทรสาร 0-2645-0020 
 

ที�ปรึกษากฎหมาย  : สาํนักงาน บญัชา ทนายความ และ การบญัชี 
    34/17 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 แขวงอรณุอมรินทร์  

เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท ์0-2434-4897 , 0-2424-9512 ,0-2434-1919 

 

    : นายสมชาย  เลิศวิริยจิตต ์
     294-296 ถนนพระราม 4 ซอย จุฬา 38 แขวงวังใหม่ 

 เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร  
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ส่วนที� 2 
การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการ 

  

  7.  ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 
 

7.1  จํานวนทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแลว้ 
 บริษทั ปรีชากรุป๊ จํากดั (มหาชน) ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีน 336 ล้านบาท ทนุชาํระแล้ว 336 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 

7.2  ผูถ้อืหุน้ 
  
 รายชื�อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที� 30 ธนัวาคม 2558 รายละเอยีดดงันี�  

ชื�อผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ รอ้ยละ 

1.  บริษัท เนแอค็ จาํกดั 
2.   น.ส.อรกลัยา  เลศิฤทธิ�ศิริกุล 
3.   นายปัญญา  ถริกจิพงศ ์
4.   น.ส.ฐิตมิา  ถริกจิพงศ ์
5.   น.ส.กรรณกิาร ์ ไชยพันธพ์งษ์ 
6.   น.ส.ชุตมิา  ลํ�าวฒันนนท ์
7.   นางรัตนา  เมฆหมอก 
8.   น.ส.กนัตา  โชตวิิทยะกุล 
9.   นายเดชา  ลํ�าวฒันนนท ์
10. น.ส.วไิลรัตน์  สวัสดิ�พีระ 
11. อื�นๆ 

83,658,837 
20,292,450 
19,731,364 
17,929,662 
16,522,700 
16,500,000 
16,347,615                     
16,232,564 
 13,816,500 
  8,603,100 

106,365,208                  

24.90 
6.04 
5.87 
5.34 
4.92 
4.91 
4.87 
4.83 
4.11 

 2.56 
31.65 

รวม 336,000,000 100.00 

 
 โครงสร้างของกลุ่มผู้ถอืหุ้น 

กลุ่มผูถ้อืหุน้ 
30 ธนัวาคม 2557 30 ธนัวาคม 2558 

จํานวนหุน้ % จํานวนหุน้ % 

1. กลุ่มตระกูล ถริกจิพงศ ์
3. กลุ่มตระกูลโชตวิิทยะกุล 
4. กลุ่มตระกูลเลิศธนพันธุ ์
5. อื�นๆ 

 39,698,826 
23,299,564 
4,002,299 

268,999,311 

11.82 
6.93 
1.19 

80.06 

 39,698,826 
23,344,564 
3,772,299 

269,184,311 

11.82 
6.95 
1.12 

80.11 

รวม 336,000,000  100.00 336,000,000 100.00 
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  7.3  การออกหลกัทรพัยอื์�น 
 
- ไม่ม ี- 
 

 7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
 บริษัทมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสทุธ ิสาํหรับบริษัทย่อย ซึ�งบริษัทถอื
หุ้นอยู่ร้อยละ 100  มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
 
 

  8. โครงสรา้งการจดัการ 
 

 8.1  คณะกรรมการบริษทั 
 
คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวน 8 ท่าน รายชื�อดงัต่อไปนี�  
 

                ชื�อ                              ตําแหน่ง 
1. นายพชร  ยุตธิรรมดาํรง ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ�  โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอสิระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมพร เวชพาณชิย ์ กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ  
4. นายปรีชา  ถริกจิพงศ ์ กรรมการ / กรรมการผู้อาํนวยการ  
5.นายสมเจตน์ ทณิพงษ ์ กรรมการ   
6. นางสาวทพิาพร อศัวโสตถิ� กรรมการ 
7. นายฐนนทศ์รณ ์ เลศิฤทธิ�ศิริกุล กรรมการ  
8. นายสมชาย เลศิวิริยะจิตต ์ กรรมการ / เลขานุการบริษัท 

 
 กรรมการผู้มอีาํนาจลงลายมอืชื�อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายปรีชา ถริกจิพงศ ์, นายสมเจตน์  ทณิพงษ์ และ 
 นายฐนนทศ์รณ ์ เลิศฤทธิ�ศิริกุล  โดยกรรมการสองในสามท่านนี�ลงลายมอืชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 

 8.2  ผูบ้ริหาร 
 รายชื�อผู้บริหารของบริษัทมดีงันี�  

ชื�อ ตําแหน่ง 

1. นายปรีชา                ถริกจิพงศ ์ กรรมการผู้อาํนวยการ 

2. นายวรวิทย์              จงรักมงคล ผู้อาํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

3. นายไพศาล              จาํนงคร์ักษ์ ผู้ ช่วยผู้อาํนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารโครงการ 
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 8.3  เลขานุการบริษทั 
  
 เลขานุการบริษัท คอื   นายสมชาย  เลศิวิริยจิตต ์
 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท   คอื เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏบิตัหิน้าที�ตามที�กาํหนดใน
มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที� 4 ) พ.ศ.2551 ซึ�งมผีล
ใช้บงัคบัในวนัที� 31 สงิหาคม 2551 ด้วยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์สจุริต รวมทั�งต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี�ประชุมผู้ถอืหุ้น ทั�งนี�  หน้าที�ตาม
กฎหมายของเลขานุการบริษัทมดีงันี�  
 - จัดทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี�  
  --  ทะเบยีนกรรมการ 
  --  หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของ
        บริษัท 
  --  หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 - เกบ็รักษารายงานการมสี่วนได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาํเนารายงานการมสี่วนได้
    เสยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมกาตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนับแต่
    วันที�บริษัทได้รับรายงานนั�น 
 - ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 - หน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากบริษัท     
 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 

รายชื�อกรรมการ ค่าเบี�ยประชุม ปี 2557 ค่าเบี�ยประชุม ปี 2558 

 1.  นายยุทธ                    วรฉัตรธาร 1,200,000 500,000 

 2.  ร.ต.ต.เกรียงศักดิ�         โลหะชาละ 600,000 600,000 

 3.  นายสมพร                  เวชพาณชิย ์ 360,000 360,000 

 4. นายปรีชา                    ถริกจิพงศ ์ 240,000 240,000 

 5. นายสมเจตน์                 ทณิพงษ ์ 1,200,000 1,200,000 

 6. นางสาวทพิาพร             อศัวโสตถิ� 240,000 240,000 

 7. นายวรยุทธ ์                 พงษ์สวุรรณ ์ 240,000 120,000 

 8. นายสมชาย                  เลศิวิริยจิตต ์ 240,000 240,000 

 9. นายพชร                     ยุตธิรรมดาํรง - 600,000 

10.นายฐนนทศ์รณ ์            เลศิฤทธิ�ศิริกุล - 350,000 

                รวม 4,320,000 4,450,000 
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โครงสรา้งการจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ที�ปรกึษา 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 

คณะกรรมการจดัการ 

รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

ฝา่ยวางแผนกลยุทธ ์ ฝา่ยการตลาดและขาย ฝา่ยพฒันาสนิทรพัย ์ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ฝา่ยกฎหมายและ 

นิตกิรรม 

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล

และธุรการ 

คณะตรวจสอบภายใน 
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 8.5  บุคลากร 
 
บุคคลากรของบริษัท ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มจีาํนวนพนักงานรวม 48 คน โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรปูเงนิเดอืน โบนสั จาํนวนเงินรวม 20.88 ล้านบาท 
จาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก แยกได้ดงันี�  
 

 จาํนวน (คน) 
1. สาํนักกรรมการผู้อาํนวยการ 4 
2. ฝ่ายวางแผนกลยุทธ ์ 2 
3. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 17 
4. ฝ่ายกฎหมายและนิตกิรรม 2 
5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธรุการ 8 
6. ฝ่ายพัฒนาสนิทรัพย ์ 6 
7. ฝ่ายการตลาดและขาย 9 
รวม 48 

 
 

 9. การกํากบัดูแลกิจการ 
 

 9.1  นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ีโดยเชื�อมั�นว่ากระบวนการกาํกบัดูแลกจิการที�ดแีละการ
บริหารจัดการในกรอบของการมจีริยธรรมที�ด ี มคีวามโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายจะช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทเตบิโตอย่างมั�นคงและยั�งยนื  เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ถอืหุ้น  ผู้ลงทนุ และ ผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย  
คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ีเพื�อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถอืเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตั ิดงันี�  
 1. ดาํเนนิธรุกจิด้วยความซื�อสตัย์ เป็นธรรม และโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูล แก่ผู้ที�   
    เกี�ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเพียงพอ 
 2. จัดให้มกีารควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง และการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
 3. ให้ความสาํคญัต่อสทิธขิองผู้ถอืหุ้น และปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย        
 4. ปฏบิตัติามข้อกาํหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธรุกจิ  เพื�อให้สทิธิ
    ของผู้มสีว่นได้เสยี  ได้รับการดูแลอย่างด ี
 5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที�ความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน โดยหลักการกาํกบัดูแล
    กจิการที�ดขีองบริษัทสอดคล้องกบัหลักการกาํกบัดูแลกจิการที�ดสีาํหรับบริษัทจดทะเบยีนตามแนวทางของ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดงัต่อไปนี�  
  หมวดที� 1 สทิธขิองผู้ถอืหุ้น 
  หมวดที� 2 การปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
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  หมวดที� 3 การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี 
  หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
 หมวดที� 1 สิทธิของผูถ้อืหุน้ 
 บริษัทให้ความสาํคญักบัสทิธพืิ�นฐานต่างๆ ของผู้ถอืหุ้นทั�งในฐานะของผู้ลงทนุในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท โดยกาํหนดแนวปฏบิตักิารให้สทิธขิองผู้ถอืหุ้น ดงันี�  
 
 1.  การประชมุผูถ้อืหุน้ 
 1.1 คณะกรรมการมนีโยบายในการสนับสนุนหรือสง่เสริมผู้ถอืหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นและใช้สทิธิ
       ของตน โดยครอบคลุมสทิธพืิ�นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมสี่วนแบ่งในกาํไรของกจิการ การซื�อขายหรือ
       โอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกจิการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื�อใช้สทิธอิอกเสยีงในที�       
       ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั�งผู้สอบบญัชีและ
       กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และเรื�องที�มผีลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือ
       เพิ�มทุน และการอนุมตัริายการพิเศษ เป็นต้น 
 1.2 บริษัทมกีารให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที� และวาระการประชุม โดยมคีาํชี�แจงและเหตผุลประกอบในแต่ละ
       วาระหรือประกอบมตทิี�ขอตามที�ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถอืหุ้น หรือใน       
       เอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทาํใดๆ ที�เป็นการจาํกดัโอกาสของผู้ถอืหุ้นในการศึกษา
       สารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี�  
    1.2.1 บริษัทไม่มกีารลิดรอนสทิธขิองผู้ถอืหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที�ต้องเปิดเผยตาม
   ข้อกาํหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น เช่น ไม่เพิ�มวาระการประชุม หรือ เปลี�ยนแปลง
   ข้อมูลสาํคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารที�มข้ีอมูลสาํคญัเพิ�มเตมิ 
   ในที�ประชุมผู้ถอืหุ้นอย่างกะทนัหัน  ให้สทิธใินการซักถามคณะกรรมการในที�ประชุม ไม่ 
   จาํกดัสทิธใินการเข้าประชุมของผู้ถอืหุ้นที�มาสาย เป็นต้น 
  1.2.2    บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที� และวาระการประชุม โดยกาํหนดวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น
   ไว้เป็นเรื�องๆ และมกีารระบุความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระที�เสนอไว้  รวมถงึมี
   ข้อมูลเพียงพอต่อการตดัสนิใจดงัต่อไปนี�  
   - วาระการแต่งตั�งกรรมการ 
      1) ข้อมูลเบื�องต้นของบุคคลที�เสนอแต่งตั�ง เช่น คาํนาํหน้าชื�อ ชื�อ อายุ ประเภทกรรมการ
          การศึกษาประสบการณ ์เป็นต้น   
      2) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น โดยหากกจิการใดเป็นกจิการที�อาจก่อให้เกดิความ
          ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทกไ็ด้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว 
      3) หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา (กรณแีต่งตั�งกรรมการใหม่) 
      4) จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งและผลการปฏบิตังิานในระหว่างเป็นกรรมการ  (กรณแีต่งตั�ง
          กรรมการเดมิ)           
      5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
      6)  ความเหน็ของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที�จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้   
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   - วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
      1) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
      2) หลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณาค่าตอบแทน 
      3) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
                 4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที�จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้   
   - วาระการแต่งตั�งผู้สอบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ี
          1) ชื�อผู้สอบบญัชีและสาํนักงานสอบบญัชี 
      2) ประสบการณ ์ความสามารถของผู้สอบบญัชี 
      3) ความเป็นอสิระของผู้สอบบญัชี 
      4) จาํนวนปีที�ทาํหน้าที�ให้บริษทั (กรณแีต่งตั�งผู้สอบบญัชีคนเดมิ) หรือเหตผุลที� 
          เปลี�ยนตวัผู้สอบบญัชี (กรณแีต่งตั�งผู้สอบบญัชีคนใหม่) 
      5) วิธกีารพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั�งค่าบริการอื�นของผู้สอบบญัชี 
      6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
      7) ความเหน็ของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที�จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้   
   - วาระการจ่ายเงนิปันผล 
      1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
      2) เหตผุลหากการจ่ายเงนิปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
      3) ความเหน็ของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที�จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้   
   - วาระเพื�อพิจารณาเรื�องสาํคญัของบริษัท เช่น การเพิ�ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบงัคบั   
       การขาย/เลิก/โอนกจิการ/ การควบรวมกจิการ เป็นต้น 
      1)  รายละเอยีดของเรื�องที�เสนอ 
      2) วัตถุประสงค ์เหตผุลหรือความจาํเป็น 
      3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถอืหุ้น 
      4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที�จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้   
 1.3  คณะกรรมการอาํนวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที� และ  
       ไม่กระทาํใดๆ ที�เป็นการจาํกดัโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถอืหุ้น   การเข้าประชุมเพื�อออกเสยีงลงมตไิม่มี
       วิธกีารที�ยุ่งยาก หรือมค่ีาใช้จ่ายมากเกนิไป สถานที�จัดประชุมผู้ถอืหุ้นมขีนาดเพียงพอและสะดวกต่อการ
       เดนิทาง  
 1.4  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาํหนดหลักเกณฑก์ารส่งคาํถาม 
       ล่วงหน้าให้ชัดเจน  นอกจากนี�  บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหน้าดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต ์ 
       ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มกีารกาํหนดการกลั�นกรองคาํถามล่วงหน้าและกาํหนดให้บริษัทตอบ  
       คาํถามให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกบัมกีารชี�แจงในที�ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบ โดยมรีายละเอยีดในการ
       ปฏบิตัดิงันี�  
  1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสง่คาํถามที�เกี�ยวข้องกบัวาระการประชุมถงึคณะกรรมการ 
   ล่วงหน้าได้  ในสว่นของการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นนั�น โดยบริษัทปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ 
   ดงัต่อไปนี�  
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   1) กาํหนดหลักเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหน้าให้ชัดเจน 
   2) วิธกีารส่งคาํถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถอืหุ้นส่งคาํถามผ่านเวบ็ไซตข์องบริษัท หรืออเีมล 
       หรือสง่จดหมายถงึคณะกรรมการ เป็นต้น 
   3) ช่วงเวลาที�เปิดให้สง่คาํถามล่วงหน้า ก่อนถงึวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
   4) มกีระบวนการกลั�นกรองคาํถามล่วงหน้าที�ผู้ถอืหุ้นถาม เพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
       การตอบคาํถามเหล่านั�น 
   5) บริษัทได้ตอบคาํถามให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
   6) บริษัทได้แจ้งให้ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบถงึคาํถามที�มผีู้ถอืหุ้นถามมาล่วงหน้า  และคาํตอบ
       ของคาํถามเหล่านั�น 
 1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉันทะรปูแบบที�ผู้ถือหุ้นสามารถกาํหนดทศิทางการ      
       ลงคะแนนเสยีงได้ และเสนอชื�อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
 ทั�งนี�  ผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสอืมอบฉันทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทได้ และยังกาํหนดให้บริษัท
จัดให้มอีากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถอืหุ้นสาํหรับปิดหนงัสอืมอบฉันทะอกีด้วย  นอกจากนี�ยังให้สทิธแิก่ผู้ถอืหุ้นที�เข้าประชุม
ภายหลังจากประธานในที�ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสยีงลงคะแนนในวาระที�อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มี
การลงมต ิและนับเป็นองคป์ระชุมตั�งแต่วาระที�ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป  เว้นแต่ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นจะมคีวามเหน็เป็นอย่าง
อื�น 
 
 2. การดําเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
 2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนาํเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ถอืหุ้น ทั�งการลงทะเบยีนผู้ถอืหุ้น การ
       นับคะแนนและแสดงผล เพื�อให้การดาํเนนิการประชุมสามารถกระทาํได้รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นยาํ 
 2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของกรรมการ  
  2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
  2.2.2 ในกรณทีี�กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมบีุคคลดงัต่อไปนี� เข้า
   ประชุมผู้ถอืหุ้น  
     1) ประธานกรรมการ 
     2) กรรมการผู้อาํนวยการ 
     3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     4) ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน  
  2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื�องที� 
   เกี�ยวข้องได้ 
 2.3 ในการประชุมผู้ถอืหุ้นได้จัดให้มกีารลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณทีี�วาระนั�นมหีลายรายการ เช่น วาระการ
       แต่งตั�งกรรมการ    
 2.4 บริษัทจัดให้มกีระบวนการตรวจนับคะแนนเสยีง โดยมกีารแต่งตั�งผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงจากผู้ที�
       เข้าร่วมประชุมเพื�อความโปร่งใส  มกีารจัดเกบ็เอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ  และการบนัทกึวีดทีศัน์
       การประชุมอย่างสมบูรณค์รบถ้วน และมกีารเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซตข์องบริษัท   ทั�งนี�  ในการประชุมและการ
       นับคะแนนเสยีงในทุกๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 2.5 ประธานในที�ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและให้ผู้ถอืหุ้นมโีอกาสในการแสดงความเหน็และตั�งคาํถาม
       ต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบับริษัท 
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 3. การจดัทํารายงานการประชมุและการเปิดเผยมติการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 3.1 รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น บนัทกึการชี�แจงขั�นตอนการลงคะแนนและวิธกีารแสดงผลคะแนน ให้ที�ประชุม
       ทราบก่อนดาํเนนิการประชุมรวมทั�งการเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นตั�งประเดน็หรือซักถาม พร้อมทั�งมบีนัทกึ
       คาํถามคาํตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถอืหุ้นเหน็ด้วย คดัค้าน และ งดออกเสยีงเป็น   
       อย่างไร รวมถงึบนัทกึรายชื�อกรรมการผู้เข้า ร่วมประชุมและกรรมการที�ลาประชุมด้วย 
 3.2 บริษัทเปิดเผยให้ทราบถงึผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษัท โดยม ี  
       รายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี�  
  3.2.1 เปิดเผยมตทิี�ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที�เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ในวนัทาํการ
           ถดัไป 
  3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวนัประชุมผู้ถอืหุ้น เพื�อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถอื
          หุ้นแสดงความเหน็โดยไม่ต้องรอถงึการประชุมครั�งต่อไป 
  3.2.3 เผยแพร่วีดทีศัน์การประชุมผู้ถอืหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษัท 
 
 หมวดที� 2 การปฏิบติัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
 คณะกรรมการบริษัทได้กาํกบัดูแลและปกป้องสทิธขิั�นพื�นฐานของผู้ถอืหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาท ิผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ถอืหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบนั หรือนักลงทนุต่างชาต ิอย่างเทา่เทยีมกนัทั�งเรื�องกระบวนการจดัประชุมผู้ถอืหุ้น การมี
มาตรการป้องกนักรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื�อหาผลประโยชน์ในทางมชิอบ รวมทั�งให้กรรมการ
และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนได้เสยีของตนและผู้เกี�ยวข้อง 
 บริษัทได้กาํหนดแนวปฏบิตัใินการปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี�  
 
 1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 1.1 บริษัทแจ้งกาํหนดการประชุมพร้อมระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
       ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิัท โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี�  
  1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้มเีวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซตข์อง
           บริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น  
  1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที�เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัมข้ีอมูลเหมอืนกบัข้อมูลที�บริษัทจะ
          ส่งให้ผู้ถอืหุ้นในรปูแบบเอกสาร  
  1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบกฎเกณฑต่์างๆ ที�ใช้ในการประชุม ขั�นตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทั�งสทิธกิาร
       ออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ให้ทราบทั�งในหนงัสอืเชิญประชุม และในที�ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
 2. การคุม้ครองสิทธิของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย 
 2.1 คณะกรรมการกาํหนดหลักเกณฑก์ารให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
      ผู้ถอืหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื�อแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะ
      เพิ�มวาระที�ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมหีลักเกณฑต์ามหัวข้อต่อไปนี�  
   1) ผู้ถอืหุ้นทุกรายมสีทิธเิสนอวาระ 
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   2) รายละเอยีดของข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   3) เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื�องที�เสนอเป็นวาระการประชุม 
   4) ช่องทางรับเรื�อง เช่น ส่งหนงัสอืถงึคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื�องผ่านทางเวบ็ไซต ์หรือ
       อเีมลม์าก่อน เป็นต้น  
   5) ช่วงเวลาที�เปิดรับเรื�อง ภายใน 31 มกราคม ของปี 
   6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบหลักเกณฑเ์สนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้
        บนเวบ็ไซตข์องบริษัท  
   7) มกีระบวนการกลั�นกรองเรื�องที�ผู้ถอืหุ้นเสนอ เพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาในการ 
       ประชุมคณะกรรมการ  
   8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตผุลให้ผู้ถอืหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถอื
       หุ้นผู้เสนอวาระและแจ้งในที�ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 2.2 คณะกรรมการกาํหนดวิธกีารให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวัน
       ประชุมผู้ถอืหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตั ิและ การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการ
       เสนอชื�อ โดยมหีลักเกณฑต์ามหัวข้อต่อไปนี�  
   1) ช่องทางรับเรื�อง โดยการส่งหนังสอืถงึคณะกรรมการ 
   2) ช่วงเวลาที�เปิดรับเรื�อง ภายใน 31 มกราคม ของปี 
   3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบตัโิดยละเอยีดของผู้ได้รับเสนอชื�อ  
       หนงัสอืยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื�อ เป็นต้น 
   4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบหลักเกณฑท์ี�กาํหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
       ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษัท  
   5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบตัขิองบุคคลที�ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑท์ี�
       บริษัทกาํหนดไว้ 
   6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตผุลให้ผู้ถอืหุ้นทราบ
       โดยแจ้งไปยังผู้ถอืหุ้นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งในที�ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 2.3 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นผู้บริหารไม่มกีารเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะ
       วาระสาํคญัที�ผู้ถอืหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตดัสนิใจ  
 2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธใินการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายคน 
 
 3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
 3.1 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายในการเกบ็รักษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์
       อกัษร และแจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิรวมทั�งแนวปฏบิตั ิเรื�องการซื�อขาย  
       หลักทรัพย์ของบริษัทเพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที�มสี่วนรู้ ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏบิตั ิ
 3.2 กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที�มหีน้าที�รายงานการถอืครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่ง   
      รายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทั�งให้มกีารเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
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 4. การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 
 4.1 คณะกรรมการกาํหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมสี่วนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระ
       นั�น และมกีารบนัทกึไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงันี�  
  1) คณะกรรมการกาํหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสยีของตนและ  
       ผู้เกี�ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื�อประโยชน์โดยรวมของ
       บริษัท 
  2) แนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบัลักษณะของธรุกจิและข้อกาํหนดของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง    เช่น 
       ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักงานกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
       ประเทศไทย เป็นต้น 
  3) กาํหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี�ยวข้อง 
  4) เลขานุการบริษัททาํหน้าที�ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสยีให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของ 
      กรรมการและผู้บริหาร รวมทั�งผู้เกี�ยวข้อง โดยเฉพาะเมื�อคณะกรรมการต้องพิจารณาธรุกรรม 
      ระหว่างบริษัทกบักรรมการหรือผู้บริหารที�มสี่วนได้เสยีหรือมสี่วนเกี�ยวข้อง 
 4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที�มสี่วนได้เสยีอย่างมนีัยสาํคญัในลักษณะที�อาจทาํให้กรรมการรายดงักล่าว
       ไม่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างอสิระ งดเว้นจากการมสี่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั�น 
 ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ไม่มกีารเปลี�ยนแปลงลาํดบัระเบยีบวาระการประชุม หรือเพิ�มเตมิ
วาระการประชุมและไม่มกีารขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไว้ในหนงัสอืนัดประชุม 
 นอกจากนี�  กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถอืหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบตุรที�ยังไม่
บรรลุนิตภิาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที�คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั�งมกีารเปิดเผยในที�
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
 
 หมวดที� 3 บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
 ธรุกจิเอกชนเป็นสว่นที�มคีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ซึ�งถอืเป็นหน้าที�ในการดูแลให้เกดิ
ความอยู่รอดและยั�งยืนของสงัคมร่วมกนั   ดงันั�น บริษัทจงึยึดมั�นการดาํเนินธรุกจิให้ประสบความสาํเรจ็อย่างยั�งยืนโดยให้
ความสาํคญักบัผู้มสี่วนได้เสยี  เพราะเชื�อมั�นว่าการคงไว้ซึ�งความสมดุลระหว่างธรุกจิ พนักงาน และสงัคมนั�น จะสง่เสริม
ให้ทั�งบริษัท สงัคม และสิ�งแวดล้อมเตบิโตไปพร้อมๆ กนัอย่างเข้มแขง็และยั�งยนื 
 บริษัทได้ดาํเนนิการกาํหนดแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบับทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี ดงันี�  
 1. การกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
 1.1 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและแนวการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดาํเนนิการที�
       เป็นรปูธรรม ที�ทาํให้มั�นใจได้ว่าบริษัทมคีวามรับผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี ดงันี�  
  1) ผูถ้อืหุน้  
  ปฏบิตัหิน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทและผู้ถอืหุ้น บริหารงานด้วย
 ความระมดัระวังและรอบคอบเพื�อป้องกนัความเสยีหายต่อผู้ถอืหุ้นตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
 และผู้เกี�ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที�ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาํเนนิการใดๆ ในลักษณะที�
 อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท รวมถงึไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 โดยเฉพาะคู่แข่งขนัของบริษัท 
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  2) พนกังาน  
  บริษัทเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของพนักงานซึ�งถอืเป็นทรัพยากรที�มคีุณค่า จึงปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคน
 อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมบนหลักสทิธมินุษยชน ไม่มกีารเลือกปฏบิตัทิั�งการแบ่งแยก  สผีวิ เชื�อชาต ิเพศ 
 ศาสนา ไม่มกีารใช้แรงงานเดก็หรือแรงงานที�ผดิกฎหมาย มนีโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึด
 หลักความเป็นธรรม เหมาะสมกบัลักษณะงาน หน้าที�ความรับผดิชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน 
 ตลอดจนมนีโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนักงานอย่างต่อเนื�อง เพื�อพัฒนาทกัษะ
 และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้า      
  สาํหรับนโยบายด้านสวัสดกิาร บริษัทจัดให้มสีวัสดกิารสาํหรับพนกังานเพิ�มเตมิจากที�กฎหมายกาํหนด 
 เช่น กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพพนักงาน เพื�อเป็นเครื�องมอืสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานและรักษา
 บุคลากรไว้กบับริษัทในระยะยาวโดยให้มลีักษณะการออมอย่างสมํ�าเสมอเพื�อเป็นหลักประกนัในการใช้ชีวิตหลงั
 เกษียณอายุ การประกนัสขุภาพกลุ่ม การตรวจสขุภาพประจาํปี และสวัสดกิารเกี�ยวกบัเงนิช่วยเหลอืพนักงานใน
 โอกาสต่างๆ                       
  บริษัทได้กาํหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มกีารดูแลด้านความปลอดภัย   สขุภาพ
 อนามยัและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน เพื�อดาํเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและ
 ตดิตามการปฏบิตังิานอย่างใกล้ชดิ มกีารให้ความรู้ เกี�ยวกบัความปลอดภัยสขุภาพอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
 การทาํงานแก่พนักงานและผู้ที�เกี�ยวข้อง พร้อมทั�งสง่เสริมในการสร้างจิตสาํนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถงึ
 ความปลอดภัยและยึดถอืปฏบิตั ิและกาํหนดให้มกีารตรวจสอบระบบป้องกนัภัยในอาคารสาํนักงาน การซ้อม
 หนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถงึการตรวจวเิคราะห์ระดบัแสงสว่าง และตรวจวัดระดบัความดงัเสยีง ในปี 2558 ไม่
 มีพนกังานหยุดงานอนัมีสาเหตมุาจากการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังาน หรือ เจบ็ป่วยจากการปฏิบติังาน  
  3) ลูกคา้  
  บริษัทได้มกีารกาํหนดนโยบายที�จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนาํเสนอผลิตภัณฑท์ี�มี
 คุณภาพและได้มาตรฐานมคีวามปลอดภัย เพื�อให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า มกีารเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบั
 สนิค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จริง รวมทั�งการให้ข้อมูลข่าวสารที�ถูกต้อง 
 เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า  
  4) คู่คา้และเจา้หนี�  
  บริษัทมกีารคดัเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดาํเนินธรุกจิต่อกนัด้วยความยุตธิรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
 เคารพและปฏบิตัติามเงื�อนไขสญัญาที�กาํหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที�ไม่สจุริตใน
 การตดิต่อกบัคู่ค้าหรือเจ้าหนี�  หากในกรณทีี�ข้อมูลปรากฏว่ามกีารจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุริต บริษัทจะ
 หารือกบัคู่ค้าหรือเจ้าหนี�  เพื�อร่วมกนัแก้ไขปัญหาให้รวดเรว็เเละเกดิความยุตธิรรมต่อทุกฝ่าย 
  5) คู่แข่ง 
  บริษัทมกีารดาํเนินธรุกจิอย่างมจีริยธรรม โปร่งใส มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั     มกีาร
 แข่งขนัทางการค้าภายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนัที�ด ีไม่แสวงหาข้อมูลที�เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
 วิธกีารที�ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายชื�อเสยีงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทาํการใดๆ โดย
 ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
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  6) ชมุชน/สงัคม 
  บริษัทกาํหนดแนวปฏบิตัต่ิอชุมชน สงัคม ไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิ เพื�อเป็นหลักปฏบิตัแิก่พนักงาน 
 ทุกคน ดงันี�    

1) สนับสนุนกจิกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม และสร้างปฏสิมัพันธอ์นัดกีบั
ชุมชนที�สถานประกอบการของบริษัทตั�งอยู่  

2) ปฏบิตัหิรือควบคุมให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวข้อง 
3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธรุกรรมกบับุคคลใดที�เป็นภัยต่อชุมชน สงัคม  
4) ใส่ใจและรับผดิชอบแก้ไขในภัยอนัตรายที�สงัคมหวั�นวิตก อนัอาจเกดิจากผลิตภัณฑ/์บริการ 

หรือการดาํเนินงานของบริษัท 
5) มสี่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตที�ด ีสร้างสงัคมที�อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที�ดงีาม รวมถงึปลูกฝงัจิตสาํนึกของความรับผดิชอบต่อ
สงัคมและการมจีิตอาสาให้เกดิขึ�นในหมู่พนักงาน  

  7) สิ�งแวดลอ้ม 
       1)  ไม่กระทาํการใดๆ ที�จะมผีลเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม 
       2)  ปฏบิตัหิรือควบคุมให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม 
       3)  ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธรุกรรมกบับุคคลใดที�เป็นภยัต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม  
       4)  สง่เสริมให้มกีารใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มนีโยบายในการประหยัดพลงังานและ
            ทรัพยากรอื�นๆ  
       5)  สง่เสริมให้มกีารให้ความรู้พนักงานในเรื�องสิ�งแวดล้อม รวมทั�งมกีารจัดกจิกรรมที�เกี�ยวกบั
            สิ�งแวดล้อมร่วมกบัพนักงาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการปฏบิตัใิห้เป็นที�ทราบ   
 1.2 คณะกรรมการกาํหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรยีน และจัดการกบัข้อร้องเรียนของผู้มสี่วนได้
       เสยี โดยได้เปิดเผยช่องทางการตดิต่อไว้บนเวบ็ไซต ์หรือรายงานประจาํปีของบริษัท 
 1.3 มกีลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมมีาตรการชดเชยในกรณทีี�ผู้มสี่วนได้เสยีได้รับความเสยีหายจาก
       การที�บริษัทละเมดิสทิธติามกฎหมายของผู้มสี่วนได้เสยี  
 2. บริษทัมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต การคอรร์ปัชั �น รวมถงึการสนบัสนุนกจิกรรม
ที�ส่งเสริมและปลูกฝงัให้พนักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง ดงันี�  
 2.1. นโยบายและแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในองคก์ร 
     (1)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั  รับเงนิ หรือ รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากคู่ค้า 
  ลูกค้า หรือ จากบุคคลใด ที�ทาํธรุกจิเกี�ยวข้องกบับริษัทฯ  
     (2)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั รับของขวัญที�มมีูลค่าเกนิกว่าปกตปิระเพณนีิยมที� 
  บุคคลทั�วไปพึงปฏบิตัต่ิอกนั 
     (3)  ห้ามมกีารนาํทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื�น 
     (4)  การเข้าไปทาํธรุกรรมหรือกจิกรรมกบับริษัทที�มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท ที�มสี่วน
  ได้เสยี ต้องปฏบิตัติามระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํรายการที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน ์         
     (5)  จัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื�อส่งเสริมความซื�อสตัย์ สจุริต และความรับผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที� 
     (6)  กาํหนดให้มรีะเบยีบและระบบการควบคุมภายในเพื�อป้องกนัไม่ให้พนักงานมกีารประพฤต ิหรือ 
  ปฏบิตัทิี�ไม่เหมาะสม 
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     (7)  มหีน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหน่วยงาน  และ จัดทาํรายงานสรปุเรื�องการทุจริต 
  คอร์รปัชั�น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
     (8)  บริษัทได้จัดให้มช่ีองทางในการรายงานหากมกีารพบเหน็การฝ่าฝืนหรือพบเหน็การกระทาํทุจริต และ
  คอร์รัปชั�น    
 2.2. นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์ร  
          บริษัทฯ ได้กาํหนดแนวปฏบิตัใินการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์ร  ทั�งนี�  เพื�อป้องกนัมิ
  ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษัทฯ เกี�ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอก
  องคก์ร    
    (1)  ไม่สนับสนุนการให้สนิบนในรปูของผลตอบแทนทุกรปูแบบในการขอความอนุเคราะห์ใดๆ
    จากบุคคลหรือองคก์รภายนอก โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นไปตามระเบยีบ
   ปฏบิตัขิองหน่วยงานของรัฐ เพื�อหลีกเลี�ยงการเปิดช่องทางให้กบัเจ้าหน้าที�รัฐที�จะเรียกรับ
   สนิบนเมื�อมคีวามผดิพลาดเกดิขึ�น 
     (2)  จะดาํเนนิธรุกจิตามกฎระเบยีบของกฎหมาย ตามขั�นตอนให้ถูกต้อง เพื�อหลีกเลี�ยงการเปิด
   ช่องให้กบัเจ้าหน้าที�รัฐที�จะเรียกรับสนิบนเมื�อมคีวามผดิพลาดเกดิขึ�น 
     (3)  การสงัสรรค ์การเลี�ยงอาหาร หรอื การมอบของขวัญ ให้กบับุคคลภายนอก จะต้อง 
   ดาํเนนิการภายในเทศกาลและประเพณปีฏบิตัทิี�ดงีาม มจีาํนวนและปริมาณที�เหมาะ 
 
 3. บริษทัมีการกาํหนดนโยบายทางดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมดิต่อทรัพย์สนิทางปัญญาของ
ผู้อื�น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนาํซอฟตแ์วร์ที�ละเมดิลิขสทิธิ�มาใช้งานใน
บริษัท รวมทั�งมนีโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสนิบนเพื�อประโยชน์ทางธรุกจิ ซึ�งได้แจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและถอืปฏบิตัติลอดมา  
  ในปี 2558 บริษัทไม่มข้ีอพิพาทใดๆ ที�มนีัยสาํคญักบัผู้มสี่วนได้เสยี  นอกจากนี�บริษัทได้ปฏบิตัติาม
กฎหมายและข้อกาํหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีดงักล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างด ีอาทเิช่น 

 ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 บริษัทให้สทิธผิู้ถอืหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่างๆ 
เกี�ยวกบัการดาํเนนิธรุกจิของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท โดยทุกๆ ข้อคดิเหน็จะได้รับการรวบรวม
เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ�งในการประชุมดงักล่าว ไม่มผีู้ถอืหุ้นรายใดเสนอแนะ
ข้อคดิเหน็เป็นการล่วงหน้า 

 บริษัทได้มกีารทบทวนโครงสร้างค่าจ้างทุกปี โดยพิจารณาร่วมกบัผลการดาํเนนิงานของบริษัท เพื�อ
กาํหนดอตัราค่าจ้างประจาํปี  ทั�งนี� เพื�อให้การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนเป็นธรรมเหมาะสมกบั
ลักษณะงาน หน้าที�ความรับผดิชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคนสามารถเทยีบเคยีงกบั
บริษัทที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั  

 บริษัทไม่มกีรณทีี�ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขนัทางการค้า 
สิ�งแวดล้อมไม่มกีรณกีารกระทาํผดิด้านละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื�น ด้านการทุจริต หรอื
กระทาํผดิด้านจริยธรรมทางธรุกจิ  ไม่มกีารเกดิอบุตัเิหตจุากการปฏบิตังิาน  ไม่มกีารเจบ็ป่วยหรอื
โรคจากการทาํงาน  

 บริษัทได้ปรับปรงุอตัราเงนิสมทบและเงนิสะสมกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพของพนักงานให้มอีตัราสงูขึ�น
และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกาํหนดอตัราเงนิสะสมให้สอดคล้องกบัฐานรายได้ของตนเอง  
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 หมวดที� 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที�มคีวามถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั�งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั�วไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื�นที�สาํคญัที�มผีลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท   ซึ�งล้วนมผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มสี่วนได้เสยีของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถอื
หุ้นนักลงทนุและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเวบ็ไซตข์องบริษัท และมกีาร
ปรับปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างสมํ�าเสมอ 
 บริษัทได้ดาํเนนิการกาํหนดแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดงันี�  
 การเปิดเผยขอ้มูล 
 - คณะกรรมการมกีลไกที�จะดูแลให้มั�นใจได้ว่าข้อมูลที�เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาํให้สาํคญัผดิ และ
เพียงพอต่อการตดัสนิใจของนักลงทุน ทั�งนี�   
  1) มกีารเปิดเผยข้อมูลสาํคญัของบริษัททั�งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที�มใิช่ข้อมูลทางการเงนิ
   อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท์ี�สาํนักงานคณะกรรมการ
   กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาํหนด  
  2) มกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจาํ 
 - คณะกรรมการจัดให้มรีายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจาํปี โดยครอบคลุมในเรื�องดงัต่อไปนี�  
  1) การปฏบิตัติามหลักการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป เหมาะสมกบัธรุกจิ ใช้นโยบายบญัชีที� 
   เหมาะสม และถอืปฏบิตัโิดยสมํ�าเสมอ 
  2) รายงานทางการเงนิมข้ีอมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัช ี
 - คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทาํคาํอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and  Analysis หรือ MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทั�งนี�  เพื�อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและ  
เข้าใจการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน การเปลี�ยนแปลงที�มนีัยสาํคญัของบริษัท รวมถงึ  
ปัจจัยและเหตกุารณท์ี�มผีลต่อฐานะการเงนิหรือผลการดาํเนนิงาน นอกเหนือจากข้อมูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดยีว     
 - คณะกรรมการกาํหนดให้มกีารเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื�นที�ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ในรายงาน
ประจาํปีของ บริษัท 
 - คณะกรรมการกาํหนดให้มกีารเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
  1) บทบาท หน้าที� ของคณะกรรมการ   
  2) บทบาท หน้าที� ของคณะกรรมการชุดย่อย   
  3) จาํนวนครั�งของการประชุม และจาํนวนครั�งที�กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา 
 - คณะกรรมการเปิดเผย วิธกีารสรรหากรรมการ และวิธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทั�ง
คณะและ รายบุคคล  
 
 ขอ้มูลขั�นตํ �าที�เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบริษทั 
  นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑท์ี�กาํหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถงึแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจาํปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มกีาร 
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เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื�นด้วย เช่น เวบ็ไซตข์องบริษัท โดยกระทาํอย่างสมํ�าเสมอ พร้อมทั�งนาํเสนอข้อมูลที�เป็น
ปัจจุบนั อนึ�ง ข้อมูลบนเวบ็ไซตข์องบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี�และปรับปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั 

(1) วิสยัทศัน์และพันธกจิของบริษัท 

(2) ลักษณะการประกอบธรุกจิของบริษัท 

(3) โครงสร้างองคก์ร รายชื�อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4) คุณสมบตัแิละประสบการณข์องเลขานุการบริษัท 

(5) งบการเงนิและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานทั�งฉบบัปัจจุบนัและ ปีก่อนหน้า 

(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี ที�สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

(7) ข้อมูลหรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทนาํเสนอต่อนักวเิคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื�อต่างๆ 
(8) โครงสร้างการถอืหุ้นทั�งทางตรงและทางอ้อม 
(9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถงึบรษิัทย่อย บริษัทร่วม  
(10) กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ทั�งทางตรงและทางอ้อมที�ถอืหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้   
       แล้วทั�งหมดและมสีทิธอิอกเสยีง   
(11) การถอืหุ้นทั�งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู 
(12) หนังสอืเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถอืหุ้น 
(13) ข้อบงัคบับริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธ ิและข้อตกลงของกลุ่มผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี 
(14) นโยบายและแนวปฏบิตัติามหลักการกาํกบัดูแลกจิการที�ดขีองบริษัท 
(15) นโยบายด้านบริหารความเสี�ยง รวมถงึวิธกีารจัดการความเสี�ยงด้านต่างๆ 
(16) กฎบตัร หรือหน้าที�ความรับผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการรวมถงึ   
       เรื�องที�ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
(17) กฎบตัร หรือหน้าที�ความรับผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
(18) จรรยาบรรณสาํหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท  
(19) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย 
(20) ข้อมูลตดิต่อหน่วยงาน หรอืบุคคลที�รับผดิชอบงานนักลงทนุสมัพันธ ์เช่น ชื�อบุคคลที�สามารถให้  
       ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท ์

 
 หมวดที� 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
   จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัท ยึดมั�นในแนวทางการดาํเนินธรุกจิที�โปร่งใส สจุริต และเป็นธรรม ได้ออกข้อพึงปฏบิตัเิกี�ยวกบัจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื�อให้ผู้ที�เกี�ยวข้องยึดถอืเป็นแนวทางการปฏบิตัหิน้าที�ตามภารกจิของบริษัท 
ภายใต้กรอบกฎหมาย  และกฎระเบยีบของบริษัท ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมกีารพัฒนาความรู้  ความสามารถอย่าง 
ทั�วถงึ  
 
  การถว่งดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทมจีาํนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหารจาํนวน 6 ท่าน และกรรมการที�
เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ในจาํนวนกรรมการเป็นกรรมการตรวจสอบ และหรือกรรมการอสิระ ดงันี�  ประกอบด้วย 
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กรรมการที�เป็นผู้บริหาร    จาํนวน   2  ท่าน 
กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร รวมกรรมการอสิระ  จาํนวน  6  ท่าน 
 
กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอสิระของบริษัท ไม่มสี่วนเกี�ยวข้องในการบริหารงานประจาํ และไม่เป็นผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท จะเหน็ได้ว่าบริษัท มสีดัส่วนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั�งคณะ ซึ�งนับได้ว่าบริษัท มกีารถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารในสดัสว่นที�สงูและพอที�จะทาํหน้าที�
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
"กรรมการอิสระ" มคีวามสาํคญัต่อการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ีบริษัท จึงกาํหนดให้คาํว่า “กรรมการอสิระ” หมายความถงึ 
กรรมการที�ไม่ทาํหน้าที�จัดการของบริษัท บรษิัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที�เป็นอสิระจากฝ่ายจัดการและผู้ถอืหุ้น
ที�มอีาํนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ�งไม่มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับริษัทในลักษณะที�จะทาํให้มข้ีอจาํกดัในการแสดง
ความเหน็ที�เป็นอสิระและเป็นกรรมการที�มคีุณสมบตัดิงันี�  
 1.  เป็นบุคคลที�ถอืหุ้นไม่เกนิ 0.5% ของจาํนวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั�งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือ    
      บริษัทร่วม  
 2.  ไม่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงนิเดอืนประจาํ  หรือไม่ได้เป็นผู้
      ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบญัชี ทนายความ หรือวิชาชพีที�ทาํให้มข้ีอจาํกดัในการแสดงความเหน็ที�เป็น
      อสิระแก่บริษัท บริษัทในเครอื หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือ
      บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรอืตาํแหน่งที�
      อาจเกดิความขดัแย้งดงักล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึ�นไป 
 3.  ไม่มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ ในลักษณะที�เป็นการจาํกดัความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที�ตาํแหน่งกรรมการ 
      ซึ�งมจีาํนวนเงนิหรือมมีูลค่าที�มนีัยสาํคญัเป็นสดัสว่นกบัรายได้บริษัท ตามเกณฑท์ี�กาํหนด และไม่ม ี     
      ผลประโยชน ์หรือส่วนได้เสยี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั�งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท  
      บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที�จะทาํให้ขาด
      ความเป็นอสิระ  
 4.  ไม่เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหารระดบัสงู ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม หรือบุคคลที�
      อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั�งให้เป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของ    
      กรรมการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่   
 
  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 ปัจจุบนับริษัทมผีู้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อาํนวยการเป็นบุคคลคนละคนกนั โดย
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นพนักงานและผู้บริหารของบริษัท    บริษัทได้กาํหนดบทบาท อาํนาจหน้าที�ของประธาน
กรรมการและกรรมการผู้อาํนวยการไว้ชัดเจน   
 อาํนาจของกรรมการผู้อาํนวยการ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั�งกรรมการจาํนวนหนึ�งตามที�เหน็สมควรให้เป็น
คณะกรรมการบริหาร และในจาํนวนนี� ให้แต่งตั�งกรรมการผู้อาํนวยการเป็นกรรมการบริหารด้วย โดยให้คณะ
กรรมการบริหารมอีาํนาจหน้าที�ควบคุมดูแลกจิการของบริษัทตามที�คณะกรรมการมอบหมาย 
 อาํนาจของประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระและไม่มอีาํนาจอนุมตัใิด ๆ การอนุมตัใิดที�
เกนิอาํนาจกรรมการผู้อาํนวยการ ต้องใช้อาํนาจคณะกรรมการทั�งคณะในการอนุมตั ิ
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  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 บริษัทได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ในระดบัที�เหมาะสมเมื�อเทยีบเคยีงกบัอตุสาหกรรม ซึ�งอยู่ในรปู
ของค่าเบี�ยประชุมกรรมการ บริษัทได้ขออนุมตัจิากที�ประชุมผู้ถอืหุ้นและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องแล้ว  และค่าตอบแทน
ผู้บริหารพิจารณาจากผลประกอบการของกจิการและผลการปฏบิตังิานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรปูของเงนิเดอืน 
โบนัส 
   
  การประชมุคณะกรรมการ 
 โดยปกต ิคณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครั�ง และมกีารประชุมพิเศษเพิ�มเตมิตามความ
จาํเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมวีาระพิจารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  และมกีารจัดสง่
หนังสอืเชิญประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วนั  
 
 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัมกีารประชุมรวมทั�งสิ�น 7 ครั�ง ซึ�งเลขานุการคณะกรรมการจะจดัส่งหนงัสอื
เชิญประชุม พร้อมทั�งระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าเพื�อให้
คณะกรรมการมเีวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเหน็ได้อย่างอสิระและ
ไม่ขึ�นกบับุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด และมกีารบนัทกึการประชุมและความคดิเหน็ของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณอ์กัษร รายละเอยีดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการมดีงันี�    
 

รายชื�อ ตําแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชมุ / 

การประชมุทั�งหมด (ครั�ง) 

1. นายยุทธ  วรฉัตรธาร   ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  4/7 

2. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ� โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอสิระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 

3. นายสมพร เวชพาณชิย์           กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ   6/7 
4. นายปรีชา   ถริกจิพงศ์        กรรมการ / กรรมการผู้อาํนวยการ  6/7 

5. นายสมเจตน ์ ทณิพงษ์  กรรมการ   7/7 

6. นางสาวทพิาพร  อศัวโสตถิ� กรรมการ 7/7 

7. นายวรยุทธ ์ พงษ์สวุรรณ ์ กรรมการ / กรรมการรองผู้อาํนวยการ / เลขานุการบริษัท 2/7 

8. นายสมชาย  เลิศวิริยะจิตต ์ กรรมการ 6/7 

9. นายพชร  ยุตธิรรมดาํรง ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 2/7 

10. นายฐนนทศ์รณ ์ เลิศฤทธิ�ศริิกุล กรรมการ 2/7 

 
คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั�งกรรมการจาํนวนหนึ�งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเพื�อทาํ
หน้าที�พิเศษ โดยพิจารณาบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการเปรียบเทยีบกบัคุณสมบตัขิองกรรมการแต่ละคน โดยได้
กาํหนดให้คณะอนุกรรมการมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั�งใหม่ได้ 
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งคณะอนุกรรมการจาํนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ คณะกรรมการจัดการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที�เป็นอสิระ ดงัรายชื�อต่อไปนี�  
1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ�  โลหะชาละ               กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมพร เวชพาณชิย์                        กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายยุทธ  วรฉัตรธาร       ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายพชร  ยุตธิรรมดาํรง (ดาํรงตําแหน่งแทนนายยุทธ วรฉตัรธาร) ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

รายชื�อ  ตําแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชมุ / 

การประชมุทั�งหมด (ครั�ง) 

1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ�  โลหะชาละ  กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายสมพร  เวชพาณชิย์         กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายยุทธ  วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 2/4 

4. นายพชร  ยุตธิรรมดาํรง ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 1/4 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงัต่อไปนี�   

 ดูแลกระบวนการจัดทาํ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มคีวามถูกต้องครบถ้วน
เป็นที�เชื�อถอืได้ โดยการประสานงานกบัผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารที�รับผดิชอบในการจัดทาํ
รายงานทางการเงนิ ทั�งรายไตรมาสและประจาํปี 

 ดูแลให้บริษัทจดทะเบยีนมรีะบบการคบคุมภายในที�เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ โดยสอบทานร่วมกบัผู้
ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้าม)ี ถงึความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท 

 ดูแลไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทาํรายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย
หรือบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

 ดูแลบริษัทให้ปฏบิตัติามข้อกาํหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 สอบทานหลักฐานการไต่ส่วนภายใน เมื�อมข้ีอสงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจริต หรือมสีิ�งผดิปกต ิ
หรือมคีวามบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

 สั�งการและสอบทานหลักฐานหากมข้ีอสงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกาํหนดใดๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งมหีรืออาจมผีลต่อฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบริษัทอย่างมี
นัยสาํคญั 

 ให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการแต่งตั�ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประสานงานกบัผู้สอบบัญชี
เกี�ยวกบัวัตถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที�พบระหว่างการ
ตรวจสอบ และประเดน็ที�ผู้สอบบญัชีเหน็ว่ามสีาระสาํคญั 

 ประสานงานเกี�ยวกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เกี�ยวกบัวัตถุประสงค ์และการวางแผนการตรวจสอบ 
การรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมนิประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท การประเมนิ
ความเพียงพอของทรัพยากรที�ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถงึปัญหาที�พบระหว่างการตรวจสอบ 

 การรายงาน  คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�รายงานการดาํเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั�ง 
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 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
 การเลือกกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมตัจิากที�ประชุมใหญ่ผู้ถอืหุ้น เว้นแต่กรณตีาํแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตอุื�นนอกเหนือจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน โดย
บุคคลเข้าเป็นกรรมการให้อยู่ในตาํแหน่งได้เพียงเท่าวาระที�เหลืออยู่ของกรรมการที�ตนแทน  มตขิองคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�ยังเหลืออยู่ 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดงัมรีายชื�อต่อไปนี�  
 1.  นายสมพร เวชพาณชิย์           ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 2.  นายปรีชา ถริกจิพงศ์                    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 3.  นายสมเจตน์  ทณิพงษ ์                  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 4. นายยุทธ  วรฉัตรธาร (ลาออกเมื�อ 1 มิถนุายน 2558) 
 

รายชื�อ  ตําแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชมุ / 
การประชมุทั�งหมด 

(ครั�ง) 

1. นายสมพร  เวชพาณชิย์   กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 

2.  นายยุทธ  วรฉัตรธาร     ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1/2 

3. นายปรีชา  ถริกจิพงศ ์ กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 

4. นายสมเจตน ์ ทณิพงษ ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มดีงัต่อไปนี�   
 กาํหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที�

ได้รับการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษัท) ที�ปรึกษาคณะกรรมการ 
 พิจารณาสรรหาและเสนอชื�อบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที�ได้รับรับการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษัท) และที�ปรึกษาคณะกรรมการ เพื�อ
ทดแทน ในกรณทีี�ครบวาระ ลาออก หรือกรณอีื�นๆ และนาํเสนอให้ที�ประชุมผู้ถอืหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตัแิต่งตั�งแล้วแต่กรณตีามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 พิจารณาสรรหาผู้บริหารในตาํแหน่งกรรมการผู้อาํนวยการ ในกรณทีี�ครบวาระ ลาออก หรือกรณอีื�นๆ และ
นาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาแต่งตั�ง 

 เสนอแนวทางและวิธกีารในการกาํหนดค่าเบี�ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบาํเหนจ็รวมทั�งผลประโยชน์อื�น
ใดที�มลีักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที�ได้รับการแต่งตั�ง
จากคณะกรรมการบริษัท) และที�ปรึกษาคณะกรรมการ ให้ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตัแิล้วแต่กรณตีามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 กาํหนดแนวทางการประเมนิผลงานของผู้บริหารในตาํแหน่งกรรมการผู้อาํนวยการเพื�อพิจารณาปรบั
ผลตอบแทนประจาํปี โดยได้คาํนึงถงึหน้าที�ความรับผดิชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง 

 เสนอนโยบาย และวิธกีารในการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตั�งแต่ระดบัผู้อาํนวยการฝ่ายขึ�นไป ให้
เหมาะสมและอยู่ในระดบัที�เทยีบเคยีงได้กบัอตุสาหกรรมในระดบัเดยีวกนั และนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื�อพิจารณาอนุมตั ิ

 ดูแลการกาํหนดนโยบายให้มอีตัราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที�สามารถชักนาํ รักษาไว้ และจูงใจ
พนักงานที�มคีวามสามารถ และมคีุณสมบตัติามที�ต้องการ 

 ปฏบิตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดงัมรีายชื�อต่อไปนี�  
  1.  นายสมพร เวชพาณชิย์           ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  2.  นายปรีชา ถริกจิพงศ์                      กรรมการบริหารความเสี�ยง 
  3.  นายสมเจตน์  ทณิพงษ ์                 กรรมการบริหารความเสี�ยง 
หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มดีงัต่อไปนี�   

 กาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงโดยรวม เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็ชอบ 
 กาํหนดแนวทางและกลยุทธใ์นการบริหารความเสี�ยงให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสี�ยง 
 กาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความเสี�ยงต่างๆ ทั�งภายในและภายนอก ในทกุๆ ด้าน ครอบคลุมทั�งความเสี�ยงทางการ

ดาํเนนิการ ความเสี�ยงทางการเงนิ ฯลฯ ที�อาจจะมผีลกระทบต่อการดาํเนนิกจิการของบริษัท 
 ปรับปรงุและพัฒนา การบริหารความเสี�ยงให้เกดิขึ�นทั�งองคก์รและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ประเมนิประสทิธภิาพของแผนบริหารความเสี�ยงอย่างเป็นระบบ 

 
คณะกรรมการจดัการ 

 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ รวม  2 ท่าน ดงัมรีายชื�อต่อไปนี�  
  1. นายปรีชา ถริกจิพงศ ์  กรรมการผู้อาํนวยการ 
  2. นายสมเจตน ์ทณิพงษ ์  กรรมการ 
หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการจัดการ มดีงัต่อไปนี�   
 พิจารณากลั�นกรองแผนธรุกจิ งบประมาณประจาํปี อตัรากาํลังคน กลยุทธท์างธรุกจิ ก่อนนาํเสนอขออนุมตั ิจาก

คณะกรรมการบริษัท 
 ตดิตามควบคุมผลการดาํเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที�ได้รับอนุมตั ิ
 อนุมตัแิละให้คาํแนะนาํ  ชี�แนะแนวทางในการดาํเนนิธรุกจิ  ทั�งนี� ให้งบประมาณและรายจ่ายต่างๆ เป็นไปตาม

อาํนาจดาํเนนิการที�ได้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท 
 ตดิตามผลและประเมนิผลงานของฝ่ายงานต่างๆ 
 ให้คาํแนะนาํในการหา  คดัเลือก ทาํเลที�ตั�งโครงการต่างๆ  
 อนุมตังิบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย และ รปูแบบในการทาํการตลาด ทั�งนี� ให้งบประมาณและรายจ่ายต่างๆ เป็นไป

ตามอาํนาจดาํเนนิการที�ได้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
 ทาํหน้าที�กลั�นกรองเรื�องที�จะเสนอเข้าที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญักบัการมรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที�ด ีจึงได้กาํหนดและวาแนวทางใน
การปฏบิตังิานที�มปีระสทิธภิาพทั�วทั�งองคก์ร โดยส่งเสริมให้มรีะบบงานที�เป็นลายลักษณอ์กัษร มกีารตรวจสอบและ
ควบคุมโดยผู้ปฏบิตังิานในระดบัแรก เพื�อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที� แต่ยังคง
รักษาความคล่องตวัในการปฏบิตังิานให้สามารถแข่งขนัได้ โดยบริษัท ได้มกีารว่าจ้างบุคคลภายนอกที�มปีระสบการณแ์ละ
ชาํนาญในด้านการตรวจสอบภายใน เป็นผู้ทาํหน้าที�ตรวจสอบการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
อาํนาจดาํเนนิการ และกฎระเบยีบของหน่วยงานกาํกบัดูแล รวมทั�งทาํหน้าที�ประเมนิความเสี�ยงและการควบคุมภายในให้
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพอกีชั�นหนึ�ง  
ระบบการบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษัท เหน็ความสาํคญัต่อระบบการบริหารความเสี�ยงเพื�อรับรู้  ควบคุม จาํกดั ลด โอกาสและปริมาณความ
สญูเสยีที�จะเกดิขึ�น ได้จัดให้มรีะบบการบริหารความเสี�ยง ในระดบัจัดการซึ�งม ี หน้าที�เสนอแผนงาน การ
ปฏบิตังิานและผลการปฏบิตักิารตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ดงันี�  

1. ด้านสภาพแวดล้อมในองคก์ร 
2. ด้านการกาํหนดวัตถุประสงค ์
3. ด้านระบุความเสี�ยง 
4. ด้านการประเมนิความเสี�ยง 
5. ด้านการจัดแผนจัดการความเสี�ยง 
6. ด้านกจิกรรมการควบคุม 
7. ด้านสารสนเทศและการสื�อสาร 
8. ด้านการตดิตามผล 

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏใน
รายงานประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวได้จัดทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และคณะกรรมการซึ�งประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที�น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื�อมั�นอย่างมเีหตผุลต่อความเชื�อถอืได้ของงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทมนีโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ1 
ครั�ง โดยในปี 2558 บริษัทได้จดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละท่าน  สาํหรับ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดยรวมทั�งคณะ ผลเป็นความลับ เพื�อนาํผลประเมนิมาใช้ในการพิจารณา
ปรับปรงุแก้ไขการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัท 
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ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 
คณะกรรมการได้สร้างความสมัพันธท์ี�ดกีบัลูกค้า และผู้ลงทุนทั�วไป โดยการเปิดเผยข้อมูลที�มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส เกี�ยวกบัประวัตบิริษัท รายงานทางการเงนิ ตลอดจนข้อมูลสาํคญัที�มผีลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รายงานประจาํปี และเวบ็ไซดข์องบริษัท 
รวมถงึ ได้มกีารเปิดช่องทางการตดิต่อกบับริษัท เพื�อรับทุกข้อร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะต่างๆ ทาง E-Mail : 
info@preecha.com เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้ลงทุนทั�วไปได้ตดิต่อกบับริษัทได้ 
 
 

9.2 การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน 
 
บริษัทมนีโยบายและวิธกีารดูแลผู้บริหารในการนาํข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนดงันี�  
(1) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกบัหน้าที�ที�ผู้บริหารต้องรายงานการถอืหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกาํหนด
โทษตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
(2) บริษัทกาํหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลักทรัพย์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535และจัดสง่สาํเนา
รายงานนี� ให้แก่บริษัทในวนัเดยีวกบัวันที�ส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(3) กรรมการและผู้บริหารรายงานการมสี่วนได้เสยีของตน หรือของบุคคลที�มคีวามเกี�ยวข้องกนัซึ�งเป็นผู้ที�มสี่วนได้เสยีที
เกี�ยวข้องกบัการบริหารจัดการของบริษัท ตามมาตรา89/14 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ฉบบั
ที� 4)  พ.ศ. 2551  , ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 
มาตรการลงโทษให้เป็นไปตามบทกาํหนดโทษแห่งพระราชบญัญตัหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ได้แก่  
-  มาตรา 47 ให้เพิ�มความต่อไปนี�  เป็นมาตรา 267/1 ของหมวด 12 บทกาํหนดโทษแห่งพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 
-  มาตรา 267/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22/1 วรรคหนึ�ง ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปีหรือปรับไม่เกนิห้าแสน
บาท  หรือทั�งจาํทั�งปรับ  มาตรา  48  ให้เพิ�มความต่อไปนี�  เป็นมาตรา 281/1  ถงึมาตรา 281/10  แห่งพระราชบญัญัต ิ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
-  มาตรา 281/1 บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามมาตรา 89/2 ต้องระวาง โทษปรับไม่
เกนิห้าแสนบาทในกรณทีี�บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระทาํความผดิตามมาตรานี�   กรรมการผู้จัดการ  หรือบุคคลใด
ซึ�งรับผดิชอบในการดาํเนนิงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั�น ต้อง ระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรับไม่
เกนิห้าแสนบาท หรือทั�งจาํทั�งปรบั เว้นแต่จะพิสจูนไ์ด้ว่าตนมไิด้มสี่วนในการกระทาํความผดินั�นด้วย และ/หรือกฎหมาย
อื�นทเีกี�ยวข้อง 
(4) บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที�ได้รับทราบข้อมูลภายในที�เป็นสาระสาํคญั ซึ�งมผีลต่อการเปลี�ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมดัระวังในการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดอืน ก่อนที�งบการเงนิหรือข้อมูล
ภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ที�เกี�ยวข้องกบัข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั�นให้ผู้อื�น
ทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งข้อมูลนั�นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว พร้อมทั�งรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั�งที�มกีารประชุม 
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 มาตรการลงโทษหากมกีารกระทาํการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตังิานดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะดาํเนนิการทางวนิัยเพื�อ
พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณ ีได้แก่ ตกัเตอืนด้วยวาจา ตกัเตอืนด้วยหนังสอื ตดัค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่าย
ค่าชดเชย ดาํเนนิคดตีามกฎหมาย 
 
 

9.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 
ตามมตทิี�ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 ในวนัที� 23 เมษายน 2558 อนุมตัแิต่งตั�งผู้สอบบญัชี และ กาํหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ไม่เกนิปีละ 690,000.-บาท  โดยในปี 2558 บริษัทมกีารชาํระเงินจาํนวน 690,000.-บาท  
ให้กบัผู้สอบบญัชีเท่ากบัตามที�ได้รับอนุมตั ิ
 
 

10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
บริษัท ได้ให้ความสาํคญัต่อความสมัพันธร์ะหว่างองคก์ร ผู้มสี่วนได้เสยี และสงัคม  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�  
 ลกูคา้ บริษัท เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกค้า ให้บริการที�มคีุณภาพและมาตรฐาน เพื�อให้ลูกค้าได้รับ 
  ประโยชน์ที�สดุ   ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ  และมหีน่วยงานหรือบุคคลที�ทาํหน้าที�รับ
  ข้อร้องเรียนของลูกค้า  รวมถงึมกีารสาํรวจความพึงพอใจของลูกค้า   เพื�อเป็นข้อมูลนาํมาปรับปรงุ 
 คู่คา้ บริษัท ดาํเนนิธรุกจิกบัคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า รวมถงึการปฏบิตัติามสญัญาต่อ 
  คู่ค้าตามหลักเกณฑท์ี�กฎหมายกาํหนด 
 คู่แข่ง บริษัท ปฏบิตัต่ิอคู่แข่งอย่างเป็นธรรม  ไม่สบืหาข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่สจุริต 
 ชมุชน บริษัท ระมดัระวงัในการพิจารณาดาํเนินการใดๆ ที�จะส่งผลกระทบต่อสาธารณะ และชุมชน  
 พนักงาน บริษัท ปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการมุ่งมั�นพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  ของพนักงาน 
 
 

 11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญักบัการมรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที�ด ีจึงได้กาํหนดและวาง
แนวทางในการปฏบิตังิานที�มปีระสทิธภิาพทั�วทั�งองคก์ร โดยส่งเสริมให้มรีะบบงานที�เป็นลายลักษณอ์กัษร มกีาร
ตรวจสอบและควบคุมโดยผู้ปฏบิตังิานในระดบัแรก เพื�อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที� 
แต่ยังคงรักษาความคล่องตวัในการปฏบิตังิานให้สามารถแข่งขนัได้ โดยบริษัท ได้มกีารว่าจ้างบุคคลภายนอกที�มี
ประสบการณแ์ละชาํนาญในด้านการตรวจสอบภายใน เป็นผู้ทาํหน้าที�ตรวจสอบการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน อาํนาจดาํเนินการ และกฎระเบยีบของหน่วยงานกาํกบัดูแล รวมทั�งทาํหน้าที�ประเมนิความเสี�ยงและการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพอกีชั�นหนึ�ง  
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 คณะกรรมการจัดให้มกีารตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงาน หน่วยงานธรุกจิและ
หน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบยีบที�วางไว้ 
 
การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
คณะกรรมการบริษัทกาํหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดาํเนินงานที�เกดิขึ�นจรงิเปรียบเทยีบกบัเป้าหมายอย่าง
สมํ�าเสมอ อาท ิรายงานทางการเงิน รายงานความคบืหน้าของการดาํเนนิงานในด้านต่าง ๆ  
กรณทีี�การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมสี่วนร่วมแก้ไข ปรับปรงุ หรือ ดูแลให้ฝ่าย
บริหารนาํเสนอแผนงานเพื�อแก้ไขสถานการณ ์
 
ระบบการบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษัท เหน็ความสาํคญัต่อระบบการบริหารความเสี�ยงเพื�อรับรู้  ควบคุม จาํกดั ลดโอกาสและปริมาณความ
สญูเสยีที�จะเกดิขึ�น ได้จัดให้มรีะบบการบริหารความเสี�ยง ในระดบัจัดการซึ�งมหีน้าที�เสนอแผนงาน การปฏบิตังิานและผล
การปฏบิตักิารตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ดงันี�  
 
 - ด้านสภาพแวดล้อมในองคก์ร 
 - ด้านการกาํหนดวัตถุประสงค ์
 - ด้านระบุความเสี�ยง 
 - ด้านการประเมนิความเสี�ยง 
 - ด้านการจัดแผนจัดการความเสี�ยง 
 - ด้านกจิกรรมการควบคุม 
 - ด้านสารสนเทศและการสื�อสาร 
 - ด้านการตดิตามผล 
 
 

 12. รายการระหว่างกนั 
 

 12.1 บุคคลที�มีผลประโยชนร่์วม 

 

ชื�อบริษทั 
ประเภทกิจการ 

และลกัษณะธุรกิจ 

ทุนที�เรียก
ชําระแลว้ 
(บาท) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง 
หรือมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื�น 

บริษัท พี.ลิสซิ�ง จาํกดั อาคารสาํนักงานให้เช่า 5,000,000 กรรมการบริษัท พี.ลิสซิ�ง จาํกดั คอื นายปัญญา  
ถริกจิพงศ์ เป็นบุตรของ นายปรชีา ถริกจิพงศ์ กรรมการ
และผู้บริหารของ บมจ. ปรีชา กรุป๊  
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 12.2 รายการระหว่างกนั 
 

- จากมตทิี�ประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั�งที� 1/2539 เมื�อวันที� 8 ตลุาคม 2539  ที�ได้มกีารอนุมตัใิห้ซื�อที�ดนิพร้อม
สิ�งปลูกสร้างจากบริษัท พี.ลิสซิ�ง จาํกดั ซึ�งต่อไปเรียกว่า “พี.ลิสซิ�ง” ในราคา 175 ล้านบาท (โดยไม่รวมงาน
สถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร) ซึ�งเป็นรายการเกี�ยวโยงและได้ทาํสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิพร้อมสิ�งปลูก
สร้าง เมื�อวันที� 2 สงิหาคม 2539  โดย พี.ลิสซิ�ง ยินยอมให้บริษทัเข้าดาํเนินงานสถาปัตยกรรมและงานระบบใน
อาคาร และเมื�ออาคารพร้อมใช้งานบริษัทได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในอาคาร โดยถอืสทิธคิรอบครอบอาคารตาม
สญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิพร้อมสิ�งปลูกสร้าง นอกจากนี�บริษัทได้ทาํการชาํระเงินค่ามดัจาํให้แก่บริษทั พี.ลิสซิ�ง 
จาํกดั  ไปแล้วเป็นจาํนวน 85.56 ล้านบาท และลงทุนในงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร จาํนวน 
26.45 ล้านบาท 

- แต่เนื�องจากเกดิวิกฤตเศรษฐกจิทาํให้ทั�งสองฝ่ายไม่สามารถปฏบิตัติามข้อตกลงในสญัญาจะซื�อจะขายได้  บริษัท
ได้พิจารณาแก้ไขรายการเกี�ยวโยงเดมิเสยีใหม่  โดยเปลี�ยนแปลงเป็นการเช่าอาคารปรีชากรุป๊แทน บริษัทได้
เจรจาตกลงกบับริษัท พี.ลิสซิ�ง จาํกดั โดยได้มกีารประเมนิความเสยีหายที�เกดิขึ�นกบัทั�งสองฝ่าย อนัเนื�องมาจาก
การยกเลิกสญัญาจะซื�อจะขายและอยู่บนเงื�อนไขการค้าปกตโิดยค่าเสยีหายที�บริษัทควรจะจ่ายเป็นจาํนวนเงนิ 
171.32 ล้านบาท หักกบัค่าเสยีหายที�บริษัทควรจะได้รับจาํนวนเงิน 186.67 ล้านบาท คงเหลือสทุธทิี�บริษัทจะ
ได้รับคนืเป็นเงนิ 15.35 ล้านบาท 

- บริษัทเช่าพื�นที�อาคารกบับริษัท พี.ลิสซิ�ง จาํกดั โดยเช่าพื�นที�อาคารปรีชากรุป๊ เลขที� 1919 ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ ชั�น 4,6,8 พื�นที�รวม 2,670.18 ตารางเมตร ตามการใช้สอยจริง และ
ความเหมาะสมของบริษัท โดยอตัราค่าเช่าตารางเมตรละ 160.-บาท ค่าเช่าต่อเดอืนเป็นเงนิ 356,142.-บาท 
ระยะเวลา 3 ปี ตั�งแต่ 1 กุมภาพันธ ์2556 ถงึ 31 มกราคม 2559 รวมเป็นเงนิ 17,804,160.-บาท  
 

รายการค่าเช่าจ่ายระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี�  
หน่วย : บาท 

ชื�อบริษทั 
ประเภทรายการ/ 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

รายละเอียดรายการระหว่างกนั 2558 

1. บมจ. ปรีชา กรุป๊   ค่าเช่า กบั  
บจ. พี.ลิสซิ�ง 

เช่าพื�นที�อาคารสาํนักงาน เนื�อที� 1,184.78 ตร.ม. 
@ 100 บาท/เดอืน (เดอืนละ 118,478 บาท) 

1,421,736 

    
 

เช่าพื�นที�อาคารสาํนักงานเนื�อที� 1,485.40 ตร.ม. 
@160 บาท/เดอืน (เดอืนละ 237,664 บาท) 

2,851,968 

 (1) ลกัษณะทั �วไปของรายการระหว่างกนั 
 บริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) เช่าพื�นที�อาคารสาํนักงาน เลขที� 1919 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรงุเทพฯ พื�นที�รวม 2,670.18 ตรม. อตัราค่าเช่าตรม.ละ 160 บาท รวมเป็นค่าเช่าจ่ายเดอืนละ 356,142 
บาท ปีละ 4,273,704 บาท 
 (2) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
 บริษัท มคีวามจาํเป็นต้องใช้อาคารเลขที�  1919 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ เป็น
ที�ตั�งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท ปรีชากรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
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ส่วนที� 3 

ฐานนะการเงินและผลการดําเนินงาน 
  

 13. ขอ้มูลทางการเงินที�สําคญั 
 

13.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 
จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มเีงื�อนไขต่องบการเงนิ 
สาํหรับปีบญัชีสิ�นสดุวันที� 31 ธนัวาคม 2556, 2557 และ 2558 ดงันี�  
 

 สาํหรับปีบญัชีสิ�นสดุวันที� 31 ธนัวาคม 2556 
 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนี�  แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ผลการ
ดาํเนนิงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัของแต่ละปีของบริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ผลการดาํเนนิงาน และกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ�นสดุวันเดยีวกนัของแต่ละปีเฉพาะกจิการของบรษิัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามหลักการบญัชีที�รบัรองทั�วไป 
 

 สาํหรับปีบญัชีสิ�นสดุวันที� 31 ธนัวาคม 2557 
ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนี�  แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ผลการดาํเนนิงาน
รวม และกระแสเงนิสดรวม สาํหรับปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัของแต่ละปีของบริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ผลการดาํเนนิงาน และกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิ�นสดุวัน
เดยีวกนัของแต่ละปีเฉพาะกจิการของบริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตาม
หลักการบญัชีที�รับรองทั�วไปและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

 สาํหรับปีบญัชีสิ�นสดุวันที� 31 ธนัวาคม 2558 
ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนี�  แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ผลการดาํเนนิงาน
รวม และกระแสเงนิสดรวม สาํหรับปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัของแต่ละปีของบริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ผลการดาํเนนิงาน และกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิ�นสดุวัน
เดยีวกนัของแต่ละปีเฉพาะกจิการของบริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตาม
หลักการบญัชีที�รับรองทั�วไปและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
 

หน่วย : บาท

2556 % 2557 % 2558 %

สินทรัพย์

56,888,643 6.66% 38,904,250 5.11% 76,809,911 11.62%

155,415,108 18.19%     72,808,450 9.56%     51,114,424 7.73%

3,586,107 0.42% 3,241,282 0.43% 2,690,582 0.41%

- 0.00% - - - 0.00%

397,004,422 46.47% 411,841,473 54.06% 314,201,058 47.54%

1,821,594 0.22% 1,034,776 0.14% 1,053,394 0.16%

614,715,874 72.36% 527,830,231 69.29% 445,869,369 67.46%

3,023,685 0.35% 2,877,585 0.38% 3,207,966 0.49%

- 0.00% - 0.00% - 0.00%

31,681,098 3.71% 31,681,098 4.16% 35,340,818 5.35%

180,958,042 21.18% 171,656,846 22.53% 161,346,083 24.41%

2,655,072 0.31% 3,777,017 0.50% 2,578,824 0.39%

191,312 0.03% 217,472 0.03% 108,878 0.02%

15,648,611 1.83% 19,109,236 2.51% 6,645,796 1.01%

5,477,284 0.64% 4,626,644 0.61% 5,812,133 0.88%

239,635,104 28.05% 233,945,898 30.71% 215,040,497 32.54%

854,350,978 100.00% 761,776,129 100.00% 660,909,866 100.00%

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ �าประกนั

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

 รวมสินทรัพย์

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

                                         ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 2558                                        

เงินให้กู้ ยืมและดอกเบี �ยค้างรับกิจการที�

เกี�ยวข้องกนั-สทุธิ

ที�ดนิและอาคารรอการพฒันา-สทุธิ

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ-สทุธิ

อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชั�วคราว - สทุธิ

ลกูหนี �การค้า – สทุธิ

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอื�น

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์-สทุธิ
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2556 % 2557 % 2558 %

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 15,447,240 1.81% 12,415,065 1.63% 20,824,238 3.15%

หนี �สินส่วนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 20,352,000 2.38% 92,692,032 12.17% 10,330,099 1.56%

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,587,057 0.19% 2,045,873 0.27% 231,515 0.04%

ประมาณการต้นทนุโครงการ 19,385,379 2.27% 21,056,258 2.76% 3,271,204 0.49%

   หนี �สินหมนุเวียนอื�น 8,444,325 0.99% 13,002,631 1.71% 718,734 0.11%

65,216,001 7.63% 141,211,860 18.54% 35,375,791 5.35%

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 166,342,900 19.47% 25,000,000 3.28% 52,303,681 7.91%

หนี �สินระยาวภายใต้สญัญาเช่าการเงิน                   -               -   1,133,064 0.15% 721,387 0.00%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,020,356 0.59% 5,528,529 0.73% 1,553,453 0.24%

หนี �สินไม่หมนุเวียนอื�น 1,163,709 0.14% 2,123,355 0.28% 2,318,755 0.35%

172,526,965 20.19% 33,784,948 4.44% 56,897,275 8.61%

237,742,966 27.83% 174,996,808 22.97% 92,273,066 13.96%

ทนุจดทะเบียน

 -หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ

 1 บาท
336,000,000 39.33% 336,000,000 44.11% 336,000,000 50.84%

ทนุที�ออกและชําระแล้ว

 -หุ้นสามญั 336,000,000  หุ้น มลูคา่หุ้น

ละ 1 บาท
336,000,000 39.33% 336,000,000 44.11% 336,000,000 50.84%

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 88,750,822 10.39% 88,750,822 11.65% 88,750,822 13.43%

จดัสรรแล้ว -  สํารองตามกฎหมาย 13,287,119 1.56% 13,287,119 1.74% 13,287,119 2.01%

ยงัไม่ได้จดัสรร 177,984,111 20.83% 148,155,780 19.45% 130,013,979 19.67%

ยงัไม่ได้จดัสรร 585,960 0.07% 585,600 0.08% 584,880 0.09%

616,608,012 72.17% 586,779,321 77.03% 568,636,800 86.04%

854,350,978 100.00% 761,776,129 100.00% 660,909,866 100.00%

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 2558

หน่วย : บาท

ทนุเรือนหุ้น

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น

รวมหนี �สินส่วนของผู้ ถือหุ้น

หนี �สินหมนุเวียน

รวมหนี �สินหมนุเวียน

หนี �สินไม่หมนุเวียน

รวมหนี �สินไม่หมนุเวียน

รวมหนี �สิน

ส่วนของผู้ ถือหุ้น
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2556 % 2557 % 2558 %

รายได้จากการขาย 153,878,541 100.00% 185,610,587 100.00% 209,286,832 100.00%

ต้นทนุขาย 94,659,823 61.52% 130,452,023 70.28% 158,881,471 75.92%

59,218,718 38.48% 55,158,564 29.72% 50,405,361 24.08%

รายได้อื�น 23,286,693 15.13% 21,535,232 11.60% 27,667,042 13.22%

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 71,044,534 46.17% 75,525,384 40.69% 77,799,442 37.17%

ต้นทนุทางการเงิน 7,529,256 4.89% 11,792,377 6.35% 5,247,020 2.51%

3,931,621 2.56% (10,623,965) (5.72%) (4,974,060) (2.38%)

รายได้(คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 2,401,737 1.56% (2,404,365) (1.30%) (13,167,742) (6.29%)

6,333,358 4.12% (13,028,330) (7.02%) (18,141,801) (8.67%)

ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงิน

ลงทนุเผื�อขาย
(8,650) (0.01%) (450) (0.00%) (900) (0.00%)

ภาษีเงินได้เกี�ยวกบัองค์ประกอบของ

ขาดทนุเบด็เสร็จอื�น
1,730 0.00% 90 0.00% 180 0.00%

(6,920) (0.00%) (360) (0.00%) (720) (0.00%)

6,326,438 4.11% (13,028,690) (7.02%) (18,142,521) (8.67%)

หน่วย : บาท

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 , 2557 และ 2558

รายละเอียด

รายได้

กําไรขั �นต้น

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิประจําปี

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื�น

ขาดทนุเบด็เสร็จอื�น

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม
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บริษทั ปรีชา กรุป๊ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรบัปีสิ� นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 , 2557 และ 2558 

     หน่วย : บาท 

รายละเอยีด 2556 2557 2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน      
  กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 3,931,621 (10,623,965) (4,974,060) 
  ปรับกระทบกาํไรสทุธเิป็นเงินสดรับ(จ่าย)สทุธจิากการ      

จากกจิกรรมดาํเนินงาน      
   ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี 11,812,833 11,850,573 12,109,256 

  
ดอกเบี�ยรับ (4,893,470) (2,747,965) (1,341,239) 
ดอกเบี�ยจ่าย 7,529,256 11,438,174 (5,245,865) 

  กลับรายการหนี�สงสยัจะสญู  21,338 - 312,155 
  (กาํไร)จากการจาํหน่ายทรัพย์สนิ (41,344) 1,514 (9,342) 
  ขาดทุนจากการด้อยค่าและลดมูลค่าของสนิทรัพย์  (3,252,188) - (3,659,720) 
  รายได้จากการตดับญัชีหนี�สนิ (1,736,011) - - 
   ประมาณการหนี�สนิผลประโยชน์ของพนักงาน (กลับรายการ) (4,413,758) 508,173.29 (3,975,076) 

  กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง      
ในสนิทรัพย์และหนี�สนิดาํเนนิงาน 8,958,276 10,426,504 3,707,838 

  การเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง      

   เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั (313,100) 146,100 (330,381) 
   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 757,457 (162,579) 1,566,599 
   ต้นทุนโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย(์เพิ�มขึ�น)ลดลง 10,080,651 14,729,271 97,640,415 
   สนิทรัพย์หมุนเวียนอื�น 4,327,061 640,030 (18,618) 
   สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (3,443,291) 850,694 (11,166) 
  หนี�สนิดาํเนนิงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)      
   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 2,292,995 (2,925,639) 8,076,493 

   ประมาณการต้นทุนโครงการ 12,541,486 1,670,879 (17,785,054) 

   หนี�สนิหมนุเวียนอื�น 5,638,671 4,558,306 (12,283,897) 

   หนี�สนิไม่หมุนเวียนอื�น 306,109 959,646 195,400 

  เงนิสดรับจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 41,146,315  1,434,669  80,757,631 
   เงนิรับดอกเบี�ย 5,061,311 3,255,370 13,185 

   เงนิจ่ายภาษีเงินได้ (8,868,264) (7,381,778)      
(5,010,771) 

   เงนิรับจากการขอคนืภาษเีงนิได้ - 2,122,427 1,317,970 

  เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 37,339,362 (569,312) 77,078,014 
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บริษทั ปรีชา กรุป๊ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรบัปีสิ� นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 , 2557 และ 2558 

     หน่วย : บาท 

รายละเอยีด 2556 2557 2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      

  เงนิลงทนุชั�วคราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง (4,174,775) 82,606,208  21,693,126 

 อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น (61,423) (1,243,893) (315,633) 

  ซื�ออาคารและอปุกรณ ์ (643,113) (681,503) (176,077) 

  สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนเพิ�มขึ�น - (123,600) - 

  จาํหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 42,056 - 9,346 

   เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมลงทุน (4,837,255) 80,557,212 21,210,761 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ      

  จ่ายชาํระหนี�สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน -  (126,304) (390,632) 

  เงนิกู้ยืมระยะยาวเพิ�มขึ�น - 25,000,000 84,650,000 

  จ่ายชาํระเงนิกู้ยืมระยะยาว (22,840,000) (94,393,500) (139,729,297) 

  จ่ายเงนิปันผล (16,799,500) (16,800,000) - 

  จ่ายดอกเบี�ย (14,012,755) (11,652,489) (4,913,185) 

    เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ  (53,652,255) (97,972,294) (60,383,115) 

       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ�นสทุธ ิ (21,150148) (17,984,393) 37,905,661 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 78,038,791 56,888,643 38,904,250 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดสิ�นปี 56,,888,643 38,904,250 76,809,911 
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13.3 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2556 2557 2558 

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 9.48 3.74 12.60 

2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 3.31 0.83 3.72 

       

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร      

1 อตัรากาํไรขั�นต้น % 38.48 29.72 24.08 

2 อตัรากาํไรสทุธ ิ % 4.11 (7.02) (8.67) 

3 อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น % 1.03 (2.22) (3.19) 

       

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน       

1 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % 0.74 (1.71) (2.74) 

2 อตัราการหมุนของสนิทรัพย ์ เท่า 0.18 0.24 0.23 

       

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       

1 อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า 0.40 0.39 0.16 

2 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย เท่า 1.19 1.31 5.94 

3 อตัราการจ่ายเงนิปันผล % 33.33 - - 

       

ขอ้มูลต่อหุน้       

1 มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น บาท 1.84 1.75 1.69 

2 กาํไรสทุธต่ิอหุ้น บาท 0.02 (0.04) (0.05) 

3 เงนิปันผลต่อหุ้น บาท 0.05 - - 

       

อตัราการเติบโต       

1 ยอดขาย % (49.84) 20.62 12.76 

2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร % (17.25) 6.31 3.02 

3 กาํไรสทุธ ิ % 125.27 (305.94) (39.22) 

4 สนิทรัพย์รวม % (2.57) (10.84) (13.24) 

5 หนี�สนิรวม % (4.84) (26.39) (47.27) 
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  14. คําอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 

14.1 ผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที�ผ่านมา 
 
 บริษัทและบริษัทย่อย ดาํเนนิธรุกจิขายอสงัหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยู่อาศัยเป็น
หลัก อกีทั�งดาํเนนิธรุกจิอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์ ได้แก่ การให้เช่าอาคารสาํนักงาน อาคาร
ปรีชาคอมเพลก็ซ ์
 บริษัทและบริษัทย่อยมผีลกาํไรขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ ในปี 2557 และ 2558 โดยในปี 2557 มผีลขาดทุน
ก่อนภาษีเท่ากบั 10.62 ล้านบาท และในปี 2558 มขีาดทุนเท่ากบั 4.97 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั�งนี�  ในปี 2558  นั�น 
บริษัทและบริษัทย่อยมผีลขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ ลดลงร้อยละ 53.20 เป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนทาง
การเงนิจาํนวน 5.25 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปี 2557 คดิเป็นร้อยละ 55.47 
 
คําอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 
รายได ้
 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 และ 2558 จาํนวน 185.61  ล้านบาท และ 209.29 
ล้านบาท ตามลาํดบั รายได้จากการขายเพิ�มขึ�นจากปี 2557 จาํนวน 23.68 ล้านบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 12.76 
 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย 
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมต้ีนทุนขาย จาํนวน 130.45 ล้านบาท และ 158.88  ล้านบาท 
ตามลาํดบั เพิ�มขึ�นจากปี 2557 ร้อยละ 28.43  เนื�องจากมกีารโอนบ้านจัดสรรเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบริหาร จาํนวน 75.53  ล้านบาท  และ 
77.80 ล้านบาท ตามลาํดบั  เพิ�มขึ�นจากปี 2557 ร้อยละ 3.01 
 ในปี 2557 และปี 2558 บริษทัและบริษัทย่อย มดีอกเบี�ยจ่าย จาํนวน 11.79 ล้านบาท และ 5.25 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557 ร้อยละ 55.47  
 

   14.2  ฐานะการเงิน 
 
สินทรพัย ์           
ณ 31 ธนัวาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษทัย่อยมสีนิทรัพย์รวม จาํนวน 761.78 ล้านบาท 
และ 660.91 ล้านบาทตามลาํดบั ลดลงร้อยละ 13.24  ทั�งนี� เนื�องมาจากบริษัท ได้มกีารขายบ้านจัดสรร อาคารชุด 
และที�ดนิเปล่า เพิ�มขึ�น สนิทรัพย์ที�สาํคญัของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินสดคงเหลือ ปี 2557 จาํนวน  38.90 
ล้านบาท ปี 2558 จาํนวน  76.81 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 37.91 ล้านบาท เงินลงทุนชั�วคราว ปี 2557 จาํนวน 72.81  
ล้านบาท ปี 2558 จาํนวน 51.11 ล้านบาท ลดลง 21.65 ล้านบาท  ต้นทนุโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ปี 
2557 จาํนวน 411.84 ล้านบาท และปี 2558 จาํนวน 314.20 ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 97.64 ล้านบาท  
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ปี 2557 จาํนวน 171.66 ล้านบาท ปี 2558 จาํนวน 161.35 ล้านบาท ลดลง 10 
ล้านบาท   
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หนี� สินและโครงสรา้งเงินทุน 
ณ 31 ธนัวาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษทัย่อยมหีนี�สนิรวม จาํนวน  174.99 ล้านบาท และ 
92.27 ล้านบาท ตามลาํดบั ลดลง 82.72 ล้านบาท  โดยมสีาเหตหุลักจากการปลอดเพื�อโอนกรรมสทิธแ์ละชาํระคนื
เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เบกิเงนิกู้เพื�อพัฒนาโครงการ และ โอนรับรู้รายได้เจ้าหนี� เงนิมดัจาํค่างวดเงนิดาวนเ์งนิ
โอนที�ชาํระล่วงหน้าของลูกค้าโครงการ 
หนี�สนิสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงินกู้สถาบนัการเงนิ และเจ้าหนี�การค้า ณ 31 ธนัวาคม 2557 และ 
31 ธนัวาคม 2558  บริษัทมเีงนิกู้ระยะยาว จาํนวน  25.00 ล้านบาท และ 52.30 ล้านบาท ตามลาํดบั   
โครงสร้างเงนิทุนของบริษัทและบริษัทย่อย มกีารกู้เงินสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ�น  อตัราสว่นหนี�สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น
ลดลง ในปี 2557 และ ปี 2558 เท่ากบั 0.39 เท่า และ 0.16 เทา่  ตามลาํดบั 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ 31 ธนัวาคม 2558 มสี่วนของผู้ถอืหุ้น จาํนวน 586.78  ล้านบาท 
และ 568.64 ล้านบาท ตามลาํดบั  ลดลงเนื�องจากในปี 2558 ผลการดาํเนนิงานขาดทนุเพิ�มขึ�น 18.14 ล้านบาท 
ดงันั�นจึงไม่มกีารจ่ายปันผล 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2557  เท่ากบั 1.75  บาทต่อหุ้น และ ณ 31 ธนัวาคม 2558  
เท่ากบั 1.69 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.06  บาทต่อหุ้น 
 
สภาพคล่อง 
สาํหรับปี 2557 และ 2558 กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนนิงานได้มา(ใช้ไป) เท่ากบั (0.57) ล้านบาทและ 
77.08  ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมสีาเหตหุลักมาจากการต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มขึ�น  
 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย  ในปี 2557 กระแสเงนิสดที�ได้มา(ใช้ไป)ใน
กจิกรรมลงทุนเท่ากบั 80.56 ล้านบาท และในปี 2558 เท่ากบั 21.21  ล้านบาท โดยในปี 2558 ไม่มกีารเบกิเงนิ
จากบญัชีเงนิฝากธนาคารใดๆ มาใช้ในกจิกรรมลงทุนของโครงการ 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ ปี 2557 ได้มาจาก (ใช้ไป)ในกจิกรรมจัดหาเงนิเท่ากบั (97.97) ล้านบาท 
และในปี 2558 เท่ากบั (60.38) ล้านบาท เนื�องจากในปี 2558 บริษัท ได้เบกิเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบนัการเงนิเพื�อ
ชาํระค่าก่อสร้างโครงการปรีชา ราม 3 จาํนวน 84.65 ล้านบาท และมกีารจ่ายคนืเงนิกู้ระยะยาว 139.73 ล้านบาท 
โดยรวม ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 3.74  เท่า และ 12.60  เท่า 
ตามลาํดบั โดยในปี 2558  สนิทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปี 2557 จาํนวน 81.97 ล้านบาทและหนี�สนิหมุนเวียน
ลดลงจากปี 2557  จาํนวน 105.83 ล้านบาท 
 
 แหล่งที�มาของเงินทุน 
 แหล่งที�มาของเงินทนุของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ เงนิกู้ยืมระยะสั�นอื�นและ
กระแสเงนิสดที�ได้รับจากลูกค้าจากการขายและจากการโอนกรรมสทิธิ� 
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 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที�อาจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 ปัจจัยและอทิธพิลหลักที�อาจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคตได้กล่าวแล้วในสว่นที� 2 ข้อ 1 
เรื�องปัจจัยความเสี�ยง ซึ�งได้แก่ 

 ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขนัทางธรุกจิ 

 ความเสี�ยงจากการจัดหาที�ดนิ 

  ความเสี�ยงจากการเพิ�มขึ�นของราคาวัสดุก่อสร้าง 

 ความเสี�ยงจากการเพิ�มอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้และการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน 

 ความเสี�ยงจากการมสีนิค้าคงเหลอื 

 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ปรับปรงุใหม่
และออกใหม่ 
 

14.3  รายละเอียดการชําระเงินของโครงการที�ดําเนนิการอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

          

โครงการ 

มูลค่าที�
ขายแล้ว 

เงินที�ถึงกาํหนดชาํระ
สะสม 

เงินที�ชาํระแล้วสะสม เงินที�ค้างชาํระสะสม คงเหลือจาํนวนเงินที�ยัง
ไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

(1) (2) (3) (2) - (3) (1) - (2) 

ล้านบาท ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ที�ขายแล้ว 

ล้านบาท 
ร้อยละของเงิน 
ที�ถึงกาํหนด 
ชาํระสะสม 

ล้านบาท 
ร้อยละของเงิน
ที�ถึงกาํหนด 
ชาํระสะสม 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ที�ขายแล้ว 

ปรีชาสวุินทวงศ ์ 1,361  1,361  100.00   1,361       100.00  -                       -  -  -            

ปรีชาร่มเกล้า 2,201  2,201  100.00  2,201      100.00  -             - -  -              

ปรีชา ราม1 367  367  100.00  367       100.00 -             -           -         - 

ปรีชา ราม2 447      447   100.00      447     100.00  -          -                           -  - 

ปรีชา ราม3 347 311 90.00 311 90.00 - - 36.00 10.00 

ไพรเวทบีช ระยอง      550   550 100.00   550     100.00 - -           -  - 

คอนโดมิเนียม PG พระราม 9                   

     - 15 ชั�น 832 832  100.00       832      100.00  - -           -  - 

     -   8 ชั�น 193      193   100.00       193     100.00  - -           -  - 

คอนโดมิเนียม PG2 พระราม 9 230      230   100.00      230        100.00 - - - -  
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14.4 รายละเอียดเงินคา้งชําระสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 
 

โครงการ เงนิค้างชาํระสะสม ค้างชาํระ 1 – 3 เดอืน ค้างชาํระ 4 – 6 เดอืน ค้างชาํระ 6 เดอืน ขึ�นไป 

 จาํนวนราย ล้านบาท จาํนวนราย ล้านบาท จาํนวนราย ล้านบาท จาํนวนราย ล้านบาท 

ปรีชา ราม 3 3 30.94 - - - - - - 

 
 
         

14.5 แนวโนม้ในอนาคต 
 
สาํหรับปี 2559 บริษัทคาดว่าจะมยีอดขายที�รอรับรู้รายได้ จาํนวน 228.97 ล้านบาท  ประกอบด้วย  
 

โครงการ จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ราม 3 139.08 

ร่มเกล้า 21.45 

พี.จ.ี 1,2 44.86 

ปรีชา คอมเพลก็ซ ์ 23.58 

รวม 228.97 
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 15.   รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และ งบการเงิน 
 

(ตามรายละเอยีดในภาคผนวก) 

 

 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดถีงึความสาํคญัในความน่าเชื�อถอืของรายงานทางการเงนิ

และงบการเงินที�แสดงให้เหน็ถงึสถานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงานในปีที�ผ่านมาอนัเป็นจรงิและสมเหตสุมผล 

ดงันั�นคณะกรรมการบริษัทถงึให้ความร่วมมอืต่อผู้สอบบญัชี และให้ความเป็นอสิระแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่าง

เตม็ที�ในการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ที�มต่ีอการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทรับผดิชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที�จัดทาํขึ�น โดยดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทาํงบ

การเงนิและข้อมูลทางการเงนิให้ถูกต้อ ครบถ้วน ภายใต้หลักการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทยและเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผู้สอบบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยรวมทั�งได้

พิจารณาถงึความสมเหตสุมผลและอย่างรอบคอบในการจัดทาํและเปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการ

พิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงานของบริษัท 

 นอกจากนี�  คณะกรรมการยังได้ตระหนักถงึความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพว่าจะ

สามารถทาํให้บริษัท สามารถดาํเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารรายงานข้อมูลทางการเงนิที�ถูกต้องครบถ้วน อกีทั�ง

ยังเป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจริตและการดาํเนนิการที�ผดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั ซึงคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั�ง

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะทาํงานที�สอบทานและดูแลให้บริษัทฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที�

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ อกีทั�งดูแลให้มกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอาํนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท 

ชื�อ-สกุล/ 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

   บริษัท(%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อบริษัท 
1. นายพชร  ยุติธรรมดาํรง 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ   

 

 

 

68 - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษา

กฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 

ไมม่ี พ.ศ.2558-ปัจจบุนั 

พ.ศ.2557-ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2556-ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2552-ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนกุรรมการบริหารสินทรัพย์ 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป 

บจก.แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ 

บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั�น 

บมจ.บริการเชื �อเพลิงการบินกรุงเทพ 

บจก.บริหารสินทรัพย์สขุมุวิท             

2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ�  โลหะชาละ 

กรรมการ / กรรมการอิสระ  /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

73 - ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 

  KENT STATE UNIVERSITY 

   สหรัฐอเมริกา 

-ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  สาขา 

วิชารัฐศาสตร์  ม.รามคําแหง 

 

ไมม่ี พ.ศ.2538 – ปัจจบุนั 

 

พ.ศ.2557 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2543-2545 

พ.ศ. 2533-2543 

พ.ศ. 2529 

 

 

กรรมการ / กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ปลดักรุงเทพมหานคร 

รองปลดักรุงเทพมหานคร 

ผู้อํานวยการสํานกัสวสัดิการสงัคมและผู้แถลง

ข่าว กรุงเทพมหานคร 

 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป 

 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

3. นายสมพร  เวชพาณิชย์   

กรรมการ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดา่ตอบแทน / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

 

69 - ปริญญาตรี กฎหมาย  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาตร์ 

Middle Tennessee State  

University 

ไมม่ี พ.ศ. 2548-ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2552-ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2556-ปัจจบุนั 

พ.ศ.2547-ปัจจบุนั 

พ.ศ.2535-ปัจจบุนั 

พ.ศ.2532-ปัจจบุนั 

พ.ศ.2531-ปัจจบุนั 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ที�ปรึกษา 

ที�ปรึกษา 

กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป 

 

 

บมจ. ที.ซ.ี ยเูนี�ยน โกลบอล 

บมจ. โอเชี�ยน ทาวเวอร์ 

บจก. ธนิยะ พลาซา่ 

บจก.เค วี เอส เมนเนจเม้นท์ 
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รายละเอียดเกี�ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

ชื�อ-สกุล/ 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

   บริษัท(%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อบริษัท 
4. นายปรีชา  ถิรกิจพงศ์ 

กรรมการ / กรรมการผู้อํานวยการ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการคณะ 

กรรมการจดัการ / กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

71 -บริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต 

กิตติมาศกัดิ� (สาขาการตลาด) 

มหาวิทยาลยั ราชภฎั จนัทร์เกษม 

ไมม่ี พ.ศ.2537 - ปัจจบุนั 

พ.ศ.2552 - ปัจจบุนั 

พ.ศ.2556 - ปัจจบุนั 

พ.ศ.2557 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้อํานวยการ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการคณะกรรมการจดัการ 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป 

5.นายสมเจตน์  ทณิพงษ์ 

กรรมการ  /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการคณะ 

กรรมการจดัการ / กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

66 - ปริญญาตรี,โท,เอก  วิศวกรรม  

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

 

ไมม่ี พ.ศ. 2551 - ปัจจบุนั 

พ.ศ.2556 - ปัจจบุนั 

พ.ศ.2557 - ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2549-2551 

พ.ศ. 2540-2544 

 

พ.ศ. 2528-2532 

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง /  

กรรมการคณะกรรมการจดัการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

ที�ปรึกษา 

กรรมการบริหาร 

 

รองประธานกรรมการ 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป 

 

 

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั�น 

บจก. BC Cartering จํากดั 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป 

บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ �า 

ภาคตะวนัออก 

บจก. อมรพนัธ์นคร-สวนสยาม 

6. นางสาวทพิาพร  อัศวโสติ�  

กรรมการ 
56  - อาชีวศกึษา 

S.T. Johns College of Commerce 

0.65 พ.ศ.2546 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ บมจ. ปรีชา กรุ๊ป 

 

7. นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ�ศิริกุล 

กรรมการ /กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม   

 

59 - ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไมม่ี พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั 

                   ปัจจบุนั 

                   ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

บมจ.ปรีชา กรุ๊ป 

บจก.ภเูก็ต ไอแลนด์ มารีน่า 

บจก.วินเวสต์เม้นท์ 
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รายละเอียดเกี�ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

ชื�อ-สกุล/ 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

   บริษัท(%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อบริษัท 
8. นายสมชาย  เลิศวิริยจิตต์ 

กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 

 

66 -นิติศาสตร์บณัฑิต 

เนติบณัฑิตไทย 

ไมม่ี พ.ศ. 2540 - ปัจจบุนั 

พ.ศ.2554 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั 

ที�ปรึกษา 

กรรมการ 

เลขานกุารบริษัท 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป 
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           ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท และ บริษัทย่อย  
 

                  รายชื�อริษัท บริษัท 
ปรีชากรุ๊ป จาํกัด(มหาชน) 

บริษัทย่อย 

   
รายชื�อกรรมการ 

 บริษัท เฮ้าส์ซิ�ง คอมเพล็กซ์ จํากดั บริษัท  รวยล้านล้าน จํากดั บริษัท พ.ีบ.ี เอ็สเตท จํากดั 

1. นายพชร  ยตุิธรรมดํารง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

2. ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอิสระ  /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - 

3. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

- - - 

4. นายปรีชา  ถิรกิจพงศ์ กรรมการ / กรรมการผู้ อํานวยการ / กรรมการสรรหา

และกําหนด-คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการคณะกรรมการจดัการ 

กรรมการผู้อํานวยการ กรรมการผู้อํานวยการ กรรมการผู้อํานวยการ 

5.นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ  / กรรมการสรรหาและ-กําหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

กรรมการคณะกรรมการจดัการ 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 

6. นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ� กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

7. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ�ศิริกลุ กรรมการ   - -      - 

8. นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์ กรรมการ  - - - 
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                                                                                       รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

                รายชื�อบริษัท 
 รายชื�อ 

 
บริษัท เฮ้าส์ซิ�ง คอมเพล็กซ์ จาํกัด 

 
บริษัท รวยล้านล้าน จาํกัด 

 
บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จาํกัด 

1. นายสมเจตน์  ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 

2. นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์ กรรมการผู้อํานวยการ กรรมการผู้อํานวยการ กรรมการผู้อํานวยการ 

3. นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ� กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
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บริษทั ปรีชา กรุป๊ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

สําหรบัปีสิ� นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึ� งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบ

กระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ  และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ซึ� งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุ

เรื�องอื�น ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดให้ขา้พเจ้าปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงิน วธีิการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อ

ออกแบบวธีิการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ริหารใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2558 และผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

  

          (นายบรรจง  พิชญประสาธน์)  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147  

 

บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ 3

สินทรัพยห์มุนเวียน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 76,809,911.02   38,904,250.15   69,128,681.51   17,533,704.86   

   เงินลงทุนชั�วคราว 6 51,114,423.94   72,808,449.80   51,114,423.94   72,808,449.80   

   ลกูหนี� การคา้และลกูหนี� อื�น 4, 7 2,690,581.91     3,241,281.67     2,292,734.16     3,064,073.83     

   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 8 314,201,057.67 411,841,472.55 298,833,553.10 386,156,415.83 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,053,394.21     1,034,776.33     828,852.40        1,219,497.06     

            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 445,869,368.75 527,830,230.50 422,198,245.11 480,782,141.38 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 9 3,207,965.50     2,877,585.00     3,207,965.50     2,832,585.00     

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 10 -                   -                   134,506,733.98 134,534,098.47 

   ที�ดินรอการพฒันา 11 35,340,818.49   31,681,098.49   36,300,120.00   32,640,400.00   

   อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 161,346,082.98 171,656,845.85 158,457,532.92 168,045,663.28 

   อาคารและอุปกรณ์ 13 2,578,823.73     3,777,016.88     2,577,727.66     3,768,582.94     

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 108,878.17        217,471.74        108,871.17        217,464.74        

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี 15 6,645,795.76     19,109,236.20   6,221,546.80     18,406,189.59   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 4 5,812,132.76     4,626,644.28     5,758,143.87     4,567,002.01     

            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215,040,497.39 233,945,898.44 347,138,641.90 365,011,986.03 

   รวมสินทรัพย์ 660,909,866.14 761,776,128.94 769,336,887.01 845,794,127.41 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3

หนี� สินหมุนเวียน

   เจ้าหนี� การคา้และเจ้าหนี� อื�น 4, 16 20,824,238.24   12,415,065.43   23,759,757.68   13,532,779.07   

   หนี� สินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 18 10,330,098.90   92,692,032.16   10,330,098.90   92,692,032.16   

   เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 -                   -                   122,416,758.07 111,262,630.92 

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 231,514.98        2,045,872.85     -                   -                   

   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 3,271,204.44     21,056,258.11   2,307,429.44     19,723,194.45   

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 718,734.04        13,002,631.14   4,537,302.16     9,289,420.25     

            รวมหนี� สินหมุนเวียน 35,375,790.60   141,211,859.69 163,351,346.25 246,500,056.85 

หนี� สินไม่หมุนเวียน

   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 52,303,681.01   25,000,000.00   52,303,681.01   25,000,000.00   

   หนี� สินระยะยาวภายใตสั้ญญาเชา่การเงิน 721,386.50        1,133,063.65     721,386.50        1,133,063.65     

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 19 1,553,453.00     5,528,529.29     1,427,584.00     5,315,966.29     

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 2,318,754.79     2,123,354.79     2,318,754.79     2,123,354.79     

            รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 56,897,275.30   33,784,947.73   56,771,406.30   33,572,384.73   

   รวมหนี �สิน 92,273,065.90   174,996,807.42 220,122,752.55 280,072,441.58 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

      ทุนจดทะเบียน

       หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 

      ทุนที�ออกและชาํระแลว้

       หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ 21 88,750,822.16   88,750,822.16   88,750,822.16   88,750,822.16   

   กาํไรสะสม

      จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 13,287,118.97   13,287,118.97   13,287,118.97   13,287,118.97   

      ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 20 130,013,979.11 148,155,780.39 110,591,313.33 127,098,144.70 

   องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 584,880.00        585,600.00        584,880.00        585,600.00        

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 568,636,800.24 586,779,321.52 549,214,134.46 565,721,685.83 

   รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 660,909,866.14 761,776,128.94 769,336,887.01 845,794,127.41 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

3

รายได้จากการขาย 4 209,286,832.00    185,610,587.00   195,950,832.00   148,401,587.00   

ตน้ทุนขาย (158,881,471.48)   (130,452,022.61)  (148,558,919.33)  (104,937,599.33)  

กําไรขั�นต้น 50,405,360.52      55,158,564.39     47,391,912.67     43,463,987.67     

รายไดอ้ื�น 4, 23 27,667,041.70      21,535,232.31     28,149,637.14     20,924,185.54     

คา่ใชจ้่ายในการขาย 24 (15,733,717.06)     (16,044,853.42)    (14,770,664.05)    (13,656,700.60)    

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 4, 24 (62,065,725.15)     (59,480,530.92)    (58,145,257.73)    (60,085,124.49)    

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 25 (5,247,019.64)      (11,792,377.05)    (6,947,636.61)      (13,163,693.06)    

ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้ (4,974,059.63)      (10,623,964.69)    (4,322,008.58)      (22,517,344.94)    

รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 26 (13,167,741.65)     (2,404,365.47)      (12,184,822.79)    3,269,961.24       

ขาดทุนสําหรับปี (18,141,801.28)     (13,028,330.16)    (16,506,831.37)    (19,247,383.70)    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น 

รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย 6 (900.00)                (450.00)               (900.00)               (450.00)               

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย 15 180.00                 90.00                  180.00                90.00                  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (720.00)                (360.00)               (720.00)               (360.00)               

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (18,142,521.28)     (13,028,690.16)    (16,507,551.37)    (19,247,743.70)    

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนตอ่หุ้นขั�นพื�นฐาน 3 (0.05)                   (0.04)                  (0.05)                   (0.06)                  

จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนัก (หุ้น) 3 336,000,000         336,000,000        336,000,000        336,000,000        

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

บาท
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องคป์ระกอบอื�น

ของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม เบ็ดเสร็จอื�น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้นสามัญ จัดสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ัดสรร เงินลงทุนเผื�อขาย รวม

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 336,000,000.00       88,750,822.16     13,287,118.97    177,984,110.55   585,960.00            616,608,011.68      

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินปันผล 20 -                         -                     -                     (16,800,000.00)    -                       (16,800,000.00)       

ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                     -                     (13,028,330.16)    -                       (13,028,330.16)       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                         -                     -                     -                     (360.00)                 (360.00)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 336,000,000.00       88,750,822.16     13,287,118.97    148,155,780.39   585,600.00            586,779,321.52      

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                     -                     (18,141,801.28)    -                       (18,141,801.28)       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                         -                     -                     -                     (720.00)                 (720.00)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 336,000,000.00       88,750,822.16     13,287,118.97    130,013,979.11   584,880.00            568,636,800.24      

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

บาท

งบการเงินรวม
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บริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                                                  รายงานประจาํปี 2558 

 

องคป์ระกอบอื�น

ของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม เบ็ดเสร็จอื�น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้นสามัญ จัดสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ัดสรร เงินลงทุนเผื�อขาย รวม

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 336,000,000.00       88,750,822.16     13,287,118.97    163,145,528.40   585,960.00            601,769,429.53      

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินปันผล 20 -                         -                     -                     (16,800,000.00)    -                       (16,800,000.00)       

ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                     -                     (19,247,383.70)    -                       (19,247,383.70)       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                         -                     -                     -                     (360.00)                 (360.00)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 336,000,000.00       88,750,822.16     13,287,118.97    127,098,144.70   585,600.00            565,721,685.83      

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                     -                     (16,506,831.37)    -                       (16,506,831.37)       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                         -                     -                     -                     (720.00)                 (720.00)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 336,000,000.00       88,750,822.16     13,287,118.97    110,591,313.33   584,880.00            549,214,134.46      

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                                                  รายงานประจาํปี 2558 

 

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้ (4,974,059.63)     (10,623,964.69)   (4,322,008.58)     (22,517,344.94)   

ปรับกระทบขาดทุนกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื�อมราคาและรายการตดับัญชี 12,109,255.80     11,850,572.58    11,379,287.42    11,097,937.37    

ดอกเบี� ยรับ (1,341,239.28)     (2,747,965.48)     (1,311,240.99)     (2,682,097.38)     

ดอกเบี� ยจ่าย 5,245,864.76      11,438,174.21    6,947,636.61      12,809,490.22    

หนี� สงสัยจะสูญ 312,154.86         -                     313,097.69         4,904,935.55      

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์ (3,659,720.00)     -                     (3,659,720.00) -                     

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (9,341.79)            1,514.05             82,220.70           1,320.53             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน(กลบัรายการ) (3,975,076.29)     508,173.29         (3,888,382.29)     487,967.29         

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 3,707,838.43      10,426,503.96    5,540,890.56      4,102,208.64      

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (330,380.50)        146,100.00         (375,380.50)        (186,900.00)

ลกูหนี� การคา้และลกูหนี� อื�น 1,566,599.47      (162,579.08)        123,032.78         (675,000.85)        

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 97,640,414.88     (14,729,271.25)   87,322,862.73    (39,865,862.39)   

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (18,617.88)          640,029.82         390,644.66         348,611.27         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (11,166.31)          850,694.33         (17,000.00)          125,465.00         

การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี� การคา้และเจ้าหนี� อื�น 8,076,493.47      (2,925,639.22)     8,272,967.81      668,918.36         

ประมาณการตน้ทุนโครงการ (17,785,053.67)   1,670,878.80      (17,415,765.01)   3,485,588.21      

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (12,283,897.10)   4,558,306.18      (4,752,118.09)     1,018,991.74      

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 195,400.00         959,645.79         195,400.00         959,645.79         

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 80,757,630.79     1,434,669.33      79,285,534.94    (30,018,334.23)   

รับดอกเบี� ย 13,184.71           3,255,370.37      1,604,413.19      3,694,137.93      

จ่ายภาษีเงินได้ (5,010,770.82)     (7,381,778.23)     (2,492,111.43)     (1,940,453.44)     

เงินรับคืนภาษีเงินได้ 1,317,969.57      2,122,426.94      1,317,969.57      1,418,815.26      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 77,078,014.25     (569,311.59)        79,715,806.27    (26,845,834.48)   

บาท
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บริษัท ปรีชา กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                                                  รายงานประจาํปี 2558 

 

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง 21,693,125.86     82,606,207.73    21,693,125.86    82,606,207.73    

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแกก่ิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                     -                     (22,163.00)          (22,718.00)          

ซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (315,633.21)        (1,243,892.67)     (315,633.21)        (1,243,892.67)

ซื�ออุปกรณ์ (176,077.00)        (681,502.62)        (176,077.00)        (681,502.62)        

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     (123,600.00)        -                     (123,600.00)        

รับเงินจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 9,345.79             -                     9,345.79             -                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 21,210,761.44     80,557,212.44    21,188,598.44    80,534,494.44    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                     -                     14,000,000.00    45,100,000.00    

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                     -                     (2,845,872.85)     -                     

รับเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน 84,650,000.00     25,000,000.00    84,650,000.00    25,000,000.00    

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน (139,729,297.24)  (94,393,500.00)   (139,729,297.24) (94,393,500.00)   

จ่ายชาํระหนี� สินภายใตสั้ญญาเชา่การเงิน (390,632.16)        (126,304.19)        (390,632.16)        (126,304.19)        

จ่ายเงินปันผล -                     (16,800,000.00)   -                     (16,800,000.00)   

จ่ายดอกเบี� ย (4,913,185.42)     (11,652,489.37)   (4,993,625.81)     (11,652,489.38)   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (60,383,114.82)   (97,972,293.56)   (49,309,428.06)   (52,872,293.57)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น(ลดลง)สุทธิ 37,905,660.87     (17,984,392.71)   51,594,976.65    816,366.39         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 38,904,250.15     56,888,642.86    17,533,704.86    16,717,338.47    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 76,809,911.02     38,904,250.15    69,128,681.51    17,533,704.86    

รายการที�ไม่เป็นตวัเงิน มีดงันี�

ปี 2557

บริษทั

1) บริษทัไดท้าํสัญญาเชา่การเงินเพื�อซื�อรถยนต ์มูลคา่ตามบัญชี จาํนวนเงิน 2.22  ลา้นบาท   

2)  ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการรวมตน้ทุนทางการเงินที�ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน จาํนวนเงิน 0.11 ลา้นบาท (ดหูมายเหตุ 25)

บาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั�วไป  

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย ซึ�งประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์โดยมีสาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 1919 ถนนพฒันาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2539 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ

และแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชี

ที�รับรองทั�วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํขึ�นเพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 28 

กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ� งการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั�นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ�นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐาน

หลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ที�ผูบ้ริหารมีความเชื�อมั�นอยา่ง

สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั�นซึ� งไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื�นและนาํไปสู่การตดัสินใจเกี�ยวกบัการ

กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี� สินนั�น ๆ ดังนั�น ผลที� เกิดขึ� นจริงจากการตั�งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินอาจแตกต่างไปจากที�ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�การประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ

งวดนั�น ๆ และจะบนัทึกในงวดที�ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั�งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนี�  ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่ม

บริษทั” ดงันี�  

บริษทัยอ่ย จดัตั�งขึ�นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2558 2557

บริษทั พ.ีบี.เอส็เตท จาํกดั ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 100 100

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 100 100

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 100 100

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั ไทย   เสร็จการชาํระบญัชี - 100

บริษทั จี.เอช.ไอ. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ไทย   เสร็จการชาํระบญัชี - 100

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยที�เป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีที�เหมือนกนัหรือที�

คลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ย

ได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้าํนาจในการสั�ง

การกิจกรรมที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบ

การเงินรวมนบัแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ�นสุดลง 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี�  

ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ�งมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2558 

ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557)  การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณ  

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2557)   สญัญาก่อสร้าง   
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2557) ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนข์องพนกังาน   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื�อออกจากงาน   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ที�เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น 

และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและ 

การดาํเนินงานที�ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10  งบการเงินรวม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เรื�อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11   การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12   การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความ

เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน 

การบูรณะ และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 

(ปรับปรุง 2557) 

 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�องการรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14  

 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ

เหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 

(ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 20 

 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ

เหมืองผิวดิน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 

มาถือปฏิบติั กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การนาํกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การนําเสนองบการเงนิ 

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั ไดแ้ก่ การเพิ�มเติมขอ้กาํหนดใหก้ลุ่มบริษทัจดักลุ่มรายการที�แสดงอยูใ่นรายการกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น โดยใชเ้กณฑว์า่รายการดงักล่าวสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัได้

หรือไม่ มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวจะมีผลต่อการแสดงรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

กลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบั

การวดัมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินใดตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งอื�น กิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี�และใชว้ธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

นี�   

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 30 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหวา่งปี 2558 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวชิาชีพบญัชีใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ออก

และปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

2559 ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558) การเ ปิดเผยข้อมูลเกี� ยวกับบุคคล หรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อ

ออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อ

รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี� สิน  หนี� สินที� อาจ เ กิด ขึ� น  และ

สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที� ถือไว้เพื�อขายและการ

ดาํเนินงานที�ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความ

เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน 

การบูรณะ และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื� อถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที� 29 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�าและปฏิสมัพนัธข์องรายการ

เหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 

(ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 21 เงินที�นาํส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื�อการใหผ้ลิตผล 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที�เริ�มใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั 

เกณฑ์การวดัค่าในการจดัทาํงบการเงนิ 

นอกจากที�เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อื�น ๆ  ในสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื�น ๆ  เกณฑใ์น

การจดัทาํงบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมที�ดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเมื�องานก่อสร้าง

เสร็จตามสญัญาและมีการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้�อ 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายที�ดินเปล่ารับรู้เป็นรายได้และตน้ทุนขายเมื�อมีการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มี

นยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้�อ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้าย

เริ�มแรกที�เกิดขึ�นเป็นการเฉพาะเพื�อให้เกิดสัญญาเช่าเป็นส่วนหนึ� งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสัญญา ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นรับรู้

เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งค่าเช่านั�นเกิดขึ�น 

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 

รายไดค้่าสิทธิการเช่ารอตดับญัชีจะบนัทึกตดับญัชีเป็นรายไดต้ามอายขุองสญัญาเช่า 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ดอกเบี�ยรับ 

ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชน์ที�

ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสัญญา ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นจะ

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีที�มีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูที้�ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ใหพ้ร้อมใชห้รือขายไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั�นจะอยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามที�

มุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือื�นถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุน

อื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น 

ค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัดาํเนินการจัดตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพที�เป็นแผนจ่ายสมทบที�กาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดย

สินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุน

จากทั�งพนกังานและกลุ่มบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพและภาระหนี� สินตามโครงการสมทบเงิน

จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้

หนี� สินผลประโยชน์พนกังานส่วนที�เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารทาํงานของ

พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที�พนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัตลอด

ระยะเวลาทาํงานถึงปีที�เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลด

เป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเริ�มตน้ การประมาณการหนี� สิน

ดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit 

Method) 

เมื�อผลประโยชน์พนกังานมีการเปลี�ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที�เพิ�มขึ�นซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทั

ในอดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉลี�ยจนกระทั�ง

ผลประโยชน์ไดมี้การจ่ายจริง  

เมื�อข้อสมมติที�ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี�ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกาํไร

(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�เกิดขึ�นทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทั�งจาํนวน 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะจ่ายเพื�อโอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคา

เสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณ

มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตได้

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กลุ่มบริษทัประมาณขึ�น  

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั�นของมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�บนัทึกใน

ส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที�ตอ้งเสีย

ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง

ภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและและมูลค่าฐาน

ภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้

อตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�นและมีดอกเบี�ยที�ตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเชื�อวา่

ไดต้ั�งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 

รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี�อยูบ่นพื�นฐานการประมาณการและขอ้

สมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทั
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เปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ�นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะ

กระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย

ที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้�ประเมินโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั�น

กิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพย์

และจ่ายชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคารที�

มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที�ติดภาระ

หลกัประกนั  

เงนิลงทุนชั�วคราว 

เงินลงทุนชั�วคราวที�เป็นเงินทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย  แสดงด้วยมูลค่า

ยติุธรรม กลุ่มบริษทัรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าโดยแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้  

ราคาทุนของหลกัทรัพยที์�จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี�ย 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินลูกหนี� ไม่ได ้ซึ� ง    

โดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลุูกหนี�  

การประมาณค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดวา่

จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�

เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานที�แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื�อหนี�

สงสยัจะสูญ ดงันั�น การปรับปรุงค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญอาจมีขึ�นไดใ้นอนาคต 

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ โดยแสดงสุทธิจาก

การตดับญัชีเป็นตน้ทุนขาย ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนในการไดม้าซึ� งที�ดิน การพฒันาที�ดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง 

สาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั�งดอกเบี�ยจ่ายที�เกิดขึ�นจากการกูย้ืมเพื�อการไดม้าซึ� ง

การพฒันาโครงการก่อนโครงการจะพฒันาแลว้เสร็จ 

รายละเอียดการคาํนวณราคาทุน 
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ที�ดิน  - ราคาทุนของที�ดินและการพฒันาที�ดินบนัทึกโดยวธีิถวัเฉลี�ย โดยแยกตามเนื�อที�หรือพื�นที�

สาํหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง  - ตน้ทุนงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย ตน้ทุนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคส่วนกลาง ปัน

ส่วนตามเนื�อที�หรือพื�นที�สาํหรับขาย ตน้ทุนงานก่อสร้างบา้นหรือห้องชุด และตน้ทุนการ

กูย้มืที�ถือเป็นตน้ทุนของโครงการปันส่วนตามที�เกิดขึ�นจริง 

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นในการขาย

โดยประมาณ 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ�  บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อมีการ

ขาย 

กลุ่มบริษทับันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี) ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

การคาํนวณหาตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั�งหมดที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (โดย

คาํนึงถึงตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงดว้ย) ตามเกณฑพ์ื�นที�สาํหรับขาย 

ตน้ทุนขายของโครงการจะประมาณการตน้ทุนทั�งหมดที�จะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จจากประมาณการใน

การประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถือเป็นต้นทุน 

ดอกเบี�ยจ่ายเฉพาะที�เกิดจากการกูย้มืเพื�อใชใ้นการไดม้าซึ�งที�ดินและพฒันาโครงการต่าง ๆ ถือเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุน

ของโครงการและจะหยดุบนัทึกเมื�อโครงการเสร็จสมบูรณ์หรือหยดุชะงกัลง ดอกเบี�ยจะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนอีกก็ต่อเมื�อ

มีกิจกรรมการพฒันาโครงการอีกครั� งหนึ�ง 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)           

ที�ดนิรอการพฒันา 

ที�ดินรอการพฒันาเป็นที�ดินที�จะใชพ้ฒันาต่อไปในอนาคต ซึ�งแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ราคาทุนประกอบดว้ยค่าที�ดินและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์สดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ไดแ้ก่ ที�ดิน อาคารและอาคารชุด ที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูล

ค่าที�เพิ�มขึ�นหรือทั�งสองอย่าง ทั�งนี� ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน   

ที�ดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอาคารชุดแสดงในราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าเสื�อมราคา 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารเท่ากบั 20 ปี  

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน  

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวา่งปีบญัชีที�เกิดรายการขึ�น ตน้ทุนของการปรับปรุง

ใหดี้ขึ�นที�สาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั�นจะ

ทาํให้กลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมาเกินกวา่รอบระยะเวลาบญัชี สินทรัพยที์�ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่า

เสื�อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�เหลืออยูข่องสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง  

อาคารและอุปกรณ์ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเสื�อมราคา 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงันี�  

จาํนวนปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 20

อุปกรณ์สาํนกังาน 5

ยานพาหนะ 5  

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวา่งปีบญัชีที�เกิดรายการขึ�น ตน้ทุนของการปรับปรุง

ใหดี้ขึ�นที�สาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั�นจะ

ทาํให้กลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมาเกินกวา่รอบระยะเวลาบญัชี  สินทรัพยที์�ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่า

เสื�อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�เหลืออยูข่องสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง  

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและ

รวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ� งตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณเป็นเวลา 5 ปี 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด 

สูงกวา่มูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีความชดัเจนวา่

สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ�งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

โดยไม่ตอ้งตดัรายการกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนที�บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่าง

ระหวา่งราคาทุนที�ซื�อกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั�น ๆ  

ซึ�งเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการจากกระแสเงินสดที�จะ

ไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื�อให้สะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมิน

ไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ

โดยอิสระจากสินทรัพยอื์�นให้พิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพย์

นั�นมีความเกี�ยวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะได ้   

รับคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื�อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหัก

ค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายเสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะปันส่วน

ระหวา่งหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อให้ไดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยที์�เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากวา่ 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินไดก้าํหนดเงื�อนไขเกี�ยวกบัสิทธิเลือกซื�อสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเมื�อครบกาํหนดตาม

มูลค่าหรืออตัราที�ตกลงร่วมกนั ดงันั�น หากกลุ่มบริษทัมีนโยบายเลือกซื�อสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจาํนวนเงินที�ตอ้ง

จ่ายซื�อรวมไวใ้นหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

ประมาณการหนี�สิน 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี� สินเกิดขึ�นจากขอ้พิพาททางกฎหมาย

หรือภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้ง

ถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระหนี� สินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระหนี� สินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
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ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนัยสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตาม

เวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน ซึ�งการใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัมีดงันี�  

คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ�งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ

คดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื�อมั�นวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัที�ในงบ

แสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากที�ไดมี้การประมาณการไว ้

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี

ซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล   

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญที�

ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีส่วนหนึ�งกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ�งกิจการเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญัที�รวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคา

ตลาดทั�วไป หรือในราคาที�ตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับสาํหรับรายการที�ไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และรายการบญัชีและรายการคา้ที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

มีดงันี�  
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รายการบญัชีที�สาํคญัที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขาย

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั -                      2,750,000.00       -                      2,750,000.00       

รายไดบ้ริหารจดัการ

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั -                      -                      600,000.00          560,747.66          

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                      -                      300,000.00          560,747.66          

บริษทั พี.บ.ีเอส็เตท จาํกดั -                      -                      60,000.00            60,000.00            

บริษทั จี.เอช.ไอ. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั -                      -                      -                      60,000.00            

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั -                      -                      -                      60,000.00            

ดอกเบี�ยรับ

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั -                      -                      1,154.88             2,799.96             

ค่าเช่า

บริษทั พี.ลิสซิ�ง จาํกดั 4,279,704.00       4,284,704.00       4,279,704.00       4,284,704.00       

ค่าบริการ

บริษทั พี.ลิสซิ�ง จาํกดั 2,119,728.96       2,097,978.96       2,119,728.96       2,097,978.96       

ค่ารับรอง

บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั 403,206.63          257,959.88          403,206.63          257,959.88          

หนี�สงสัยจะสูญ

บริษทั พี.บ.ีเอส็เตท จาํกดั -                      -                      -                      4,852,377.71       

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั -                      -                      23,317.88            52,557.84            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                      -                      -                      697,769.73          

ดอกเบี�ยจ่าย

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั -                      -                      1,304,198.74       1,095,553.35       

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                      -                      397,573.11          275,762.66          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

ในระหวา่งปี 2557 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รและโอนยา้ยพนกังานส่วนงานบริหารไปบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดเ้รียกเก็บค่าบริหารจดัการจากกลุ่มบริษทั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสาํคญั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี�อื�น

บริษทั พี.บ.ีเอส็เตท จาํกดั -                    -                  128,400.00         64,200.00           

บริษทั จี.เอช.ไอ. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั -                    -                  -                     64,200.00           

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั -                    -                  -                     64,200.00           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 10) -                    -                  134,506,733.98  134,534,098.47  

เงินประกนัการเช่า

บริษทั พี.ลิสซิ�ง จาํกดั 1,339,680.00     1,340,280.00   805,920.00         806,520.00         

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (533,760.00)      (533,760.00)    -                     -                     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น

บริษทั พี.ลิสซิ�ง จาํกดั 55,205.58          56,701.44       55,205.58           56,701.44           

บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั -                    215,040.00     -                     215,040.00         

บริษทั พี.บ.ีเอส็เตท จาํกดั -                  22,000.00           22,000.00           

ค่าบริหารจดัการรับล่วงหนา้

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั -                    -                  2,635,252.34      3,149,280.00      

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                    -                  1,207,252.34      542,760.00         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั�นแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม

2554 2553 2558 2557

บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั -                       -                       31,089,405.09      31,089,405.09      

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั -                       -                       -                       182,865.55          

รวม -                       -                       31,089,405.09      31,272,270.64      

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -                       -                       (31,089,405.09)     (31,272,270.64)    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น - สุทธิ -                       -                       -                       -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญมีรายการเคลื�อนไหวดงันี�  

2558 2557

ยอดยกมา 31,272,270.64      26,874,770.70      

บวก หนี�สงสัยจะสูญ 22,163.00             4,397,499.94       

หัก หนี� สูญตดับญัชี (205,028.55)         -                      

ยอดคงเหลือ 31,089,405.09      31,272,270.64      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

มีดงันี�  

2554 2553 2558 2557

ยอดยกมา -                       -                       31,272,270.64      31,249,552.64      

เพิ�มขึ�น -                       -                       22,163.00             22,718.00             

ลดลง -                       -                       (205,028.55)         -                       

ยอดคงเหลือ -                       -                       31,089,405.09      31,272,270.64      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

ดอกเบี�ยค้างรับ - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ดอกเบี�ยคา้งรับ – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2558 2557

บริษทั พี.บ.ีเอส็เตท จาํกดั -                       -                       42,424,823.15      42,424,823.15      

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั -                       -                       -                       39,065.31             

รวม 42,424,823.15      42,463,888.46      

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุ 7) (42,424,823.15)     (42,463,888.46)     

ดอกเบี�ยคา้งรับ – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ -                       -                       -                       
-                       -                       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยออกตั�วสัญญาใชเ้งินประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม อา้งอิงอตัรา

ดอกเบี�ยเงินฝากประจาํและไม่มีหลกัประกนั 

หน้า 90 จาก 117 หน้า



 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญมีรายการเคลื�อนไหวดงันี�  

2554 2553 2558 2557

ยอดยกมา -                       -                       42,463,888.46      41,956,452.85      

บวก หนี�สงสัยจะสูญ -                       507,435.61          

หัก หนี� สูญตดับญัชี -                       -                       (39,065.31)           -                      

ยอดคงเหลือ -                       -                       42,424,823.15      42,463,888.46      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

เงนิกู้ยมืระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 94,066,758.07       85,112,630.92       

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 28,350,000.00       26,150,000.00       

รวม 122,416,758.07     111,262,630.92     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

2554 2553 2558 2557

ยอดยกมา -                       -                       111,262,630.92    66,162,630.92      

เพิ�มขึ�น -                       -                       14,000,000.00      45,100,000.00      

ลดลง -                       -                       (2,845,872.85)      -                       

ยอดคงเหลือ -                       -                       122,416,758.07    111,262,630.92    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

ดอกเบี�ยค้างจ่าย - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2558 2557

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั -                      -                      4,092,948.99       2,788,750.25       

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 817,462.16          419,889.05          

  รวม -                      -                      4,910,411.15       3,208,639.30       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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บริษัท 

บริษทัมีเงินกู้ยืมจากบริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพล็กซ์ จาํกดั และบริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั โดยการออกตั�วสัญญาใชเ้งิน 

ประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม อา้งอิงอตัราดอกเบี�ยเงินฝากประจาํ และไม่มีหลกัประกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นประโยชน์ที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายใหก้บักรรมการซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จาํนวนเงิน 4.10 ลา้นบาท และ 4.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนที�จ่ายให้ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั�น 6,361,642.20             9,540,000.00             

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,008,970.43             3,241,800.00             

รวม 7,370,612.63             12,781,800.00           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ชื�อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั พ.ีบี.เอส็เตท จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง

บริษทั พ.ีลิสซิ�ง จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั * ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง จนถึงวนัที� 24 กนัยายน 2558

บริษทั จี.เอช.ไอ. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั * ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง จนถึงวนัที� 24 กนัยายน 2558

หมายเหตุ  

* เสร็จการชาํระบญัชี  

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกาํหนดราคา

รายไดจ้ากการขาย อตัราตามที�ตกลงในสญัญา

รายไดค้่าบริหารจดัการ ตามอตัราที�ตกลงร่วมกนั

ดอกเบี�ยรับ - ดอกเบี�ยจ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบี�ยของธนาคารพาณิชย์

ค่าเช่าและค่าบริการ อตัราตามที�ตกลงในสญัญา
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5.    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินสด 1,321,401.79        1,110,844.09        177,021.79            106,338.59            

เงินฝากธนาคาร 75,488,509.23      37,793,406.06      68,951,659.72      17,427,366.27      

รวม 76,809,911.02      38,904,250.15      69,128,681.51      17,533,704.86      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
6. เงนิลงทุนชั�วคราว  

เงินลงทุนชั�วคราว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย  

2558 2557

เงินฝากประจาํอายมุากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 51,106,823.94      72,799,949.80        

เงินลงทุนในตราสารทุน 7,600.00               8,500.00                

รวม 51,114,423.94      72,808,449.80        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

บาท

 
เงินลงทุนในตราสารทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 255 7 ประกอบดว้ย 

ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�น

ตราสารทุน 2558 2557 2558 2557 2558 2557

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 1,469,000.00    1,469,000.00    7,600.00           8,500.00        (1,461,400.00)     (1,460,500.00)      

เงินลงทุนอื�น 3,000,000.00    3,000,000.00    -                    -                 (3,000,000.00)     (3,000,000.00)      

   รวม 4,469,000.00    4,469,000.00    7,600.00           8,500.00        (4,461,400.00)     (4,460,500.00)      

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมมีรายการ

เคลื�อนไหว ดงันี�  

2558 2557

ยอดยกมา 4,460,500.00    4,460,050.00    

บวก การเปลี�ยนแปลงระหว่างปีจากการตีราคาหลกัทรัพย์ 900.00              450.00              

ยอดคงเหลือ 4,461,400.00    4,460,500.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

บาท
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7. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น  

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี�การคา้ 81,000.00            81,000.00            -                      -                      

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (81,000.00)           (81,000.00)           -                      -                      

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ -                      -                      -                      -                      

ลูกหนี�อื�น 1,083,667.37       1,481,061.24       701,068.13          1,290,690.15       

ดอกเบี�ยคา้งรับ 224,339.81          438,226.52          42,608,942.76     42,902,114.96     

รายไดค้า้งรับ 1,924,537.18       1,551,801.50       1,954,190.74       1,551,801.50       

รวม 3,232,544.36       3,471,089.26       45,264,201.63     45,744,606.61     

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (541,962.45)         (229,807.59)         (42,971,467.47)    (42,680,532.78)    

ลูกหนี�อื�น - สุทธิ 2,690,581.91       3,241,281.67       2,292,734.16       3,064,073.83       

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 2,690,581.91       3,241,281.67       2,292,734.16       3,064,073.83       

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญมีรายการเคลื�อนไหวดงันี�  

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมา 310,807.59          310,807.59          42,680,532.78     42,173,097.17     

บวก หนี�สงสัยจะสูญ 312,154.86          -                      290,934.69          507,435.61          

ยอดคงเหลือ 622,962.45          310,807.59          42,971,467.47     42,680,532.78     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

คอนโดมีเนียม

หมู่บา้นปรีชา หมู่บา้น หมู่บา้น หมู่บา้น คอนโดมีเนียม คอนโดมีเนียม พีจี 2 พระราม 9

ไพรเวทบีช หมู่บา้นปรีชา หมู่บา้นปรีชา ปรีชา ปรีชา ปรีชา พีจี พระราม 9 พีจี พระราม 9 เดอะคอนโด

ระยอง ร่มเกลา้ 1 ร่มเกลา้ 2 ราม 1 ราม 3 สุวินทวงศ์ อาคาร เอ อาคาร บี เรสซิเดน้ท์ รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 75,914,155.60 6,171,771.67 34,081,694.53 7,738,477.61 252,088,811.42 30,874,803.68 12,688,201.76 10,006,084.02 4,138,529.89 433,702,530.18 

เพิ�มขึ�น - - 14,164,332.36 - 131,199,530.12 - 245,148.75 173,720.35 - 145,782,731.58 

จาํหน่าย (4,172,328.51) - (20,744,686.17) - (81,900,413.16) (20,552,251.53) - (2,881,067.71) (2,074,761.98) (132,325,509.06)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 71,741,827.09 6,171,771.67 27,501,340.72 7,738,477.61 301,387,928.38 10,322,552.15 12,933,350.51 7,298,736.66 2,063,767.91 447,159,752.70 

เพิ�มขึ�น - 136,196.00 2,646,425.97 - 57,968,106.09 - - 5,000.00 - 60,755,728.06 

จาํหน่าย (8,756,228.35) (6,307,967.67) (16,182,573.96) - (121,661,804.36) (10,322,552.15) - - - (163,231,126.49)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 62,985,598.74 - 13,965,192.73 7,738,477.61 237,694,230.11 - 12,933,350.51 7,303,736.66 2,063,767.91 344,684,354.27 

ค่าเผื�อการลดมูลค่าของโครงการ

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 (34,630,815.85) (828,815.20) - (1,238,477.61) - - - - - (36,698,108.66)

เพิ�มขึ�น - - - (500,000.00) - - - - - (500,000.00)

จาํหน่าย 1,879,828.51 - - - - - - - - 1,879,828.51 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 (32,750,987.34) (828,815.20) - (1,738,477.61) - - - - - (35,318,280.15) 

เพิ�มขึ�น - - - - - - - - - - 

จาํหน่าย 4,006,168.35 828,815.20 - - - - - - - 4,834,983.55 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 (28,744,818.99) - - (1,738,477.61) - - - - - (30,483,296.60) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 38,990,839.75 - 5,342,956.47 27,501,340.72 - 6,000,000.00 301,387,928.38 - 10,322,552.15 12,933,350.51 - 7,298,736.66 - 2,063,767.91 - 411,841,472.55 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 34,240,779.75 - - 13,965,192.73 - 6,000,000.00 237,694,230.11 - - 12,933,350.51 - 7,303,736.66 - 2,063,767.91 - 314,201,057.67 

งบการเงินรวม

บาท
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หมู่บา้นปรีชา หมู่บา้นปรีชา หมู่บา้นปรีชา หมู่บา้นปรีชา คอนโดมีเนียม

ไพรเวทบีช ระยอง ร่มเกลา้ 1 ร่มเกลา้ 2 ราม 3 พีจี พระราม 9 อาคาร เอ รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 75,914,155.60        6,171,771.67          34,081,694.53        252,088,811.42      12,688,201.76        380,944,634.98      

เพิ�มขึ�น -                         -                         14,164,332.36        131,199,530.12      245,148.75             145,609,011.23      

จาํหน่าย (4,172,328.51)        -                         (20,744,686.17)       (81,900,413.16)       -                         (106,817,427.84)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 71,741,827.09        6,171,771.67          27,501,340.72        301,387,928.38      12,933,350.51        419,736,218.37      

เพิ�มขึ�น -                         136,196.00             2,646,425.97          57,968,106.09        -                         60,750,728.06        

จาํหน่าย (8,756,228.35)        (6,307,967.67)        (16,182,573.96)       (121,661,804.36)     -                         (152,908,574.34)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 62,985,598.74        -                         13,965,192.73        237,694,230.11      12,933,350.51        327,578,372.09      

ค่าเผื�อการลดมูลค่าของโครงการ

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 (34,630,815.85)       (828,815.20)           -                         -                         -                         (35,459,631.05)

เพิ�มขึ�น -                         -                         -                         -                         -                         -                         

จาํหน่าย 1,879,828.51          -                         -                         -                         -                         1,879,828.51          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 (32,750,987.34)       (828,815.20)           -                         -                         -                         (33,579,802.54)       

เพิ�มขึ�น -                         -                         -                         -                         -                         -                         

จาํหน่าย 4,006,168.35          828,815.20             -                         -                         -                         4,834,983.55          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 (28,744,818.99)       -                         -                         -                         -                         (28,744,818.99)       

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 38,990,839.75        5,342,956.47          27,501,340.72        301,387,928.38      12,933,350.51        386,156,415.83      

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 34,240,779.75        -                         13,965,192.73        237,694,230.11      12,933,350.51        298,833,553.10      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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บริษทัได้จดจาํนองที�ดินของโครงการบางส่วน พร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยู่แลว้และที�จะมีขึ� นต่อไปในภายหน้าของ

โครงการดงักล่าว เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนั (ดูหมายเหต ุ17)  

ในปี 2557 บริษทัไดร้วมดอกเบี�ยเงินกูย้มืเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการพฒันาโครงการ จาํนวนเงิน 0.11 ลา้นบาท ในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

9. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ธนาคารออกหนงัสือคํ�าประกนั (ดูหมายเหตุ 29) 3,207,965.50   2,877,585.00    3,207,965.50   2,832,585.00    

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

เพื�อเป็นหลกัประกนั
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงตามวธีิราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย  

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จาํกดั 2,000,000.00         2,000,000.00         100 100 2,000,000.00         2,000,000.00         (2,000,000.00)       (2,000,000.00)       -                         -                         

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพล็กซ์ จาํกดั 100,000,000.00     100,000,000.00     100 100 100,000,000.00     100,000,000.00     -                        -                        100,000,000.00     100,000,000.00     

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 20,000,000.00       20,000,000.00       100 100 48,398,548.00       48,398,548.00       (13,891,814.02)     (13,891,814.02)     34,506,733.98       34,506,733.98       

บริษทั แอล.เอสเตท จาํกดั * -                         5,000,000.00         - 100 -                         5,000,000.00         -                        (5,000,000.00)       -                         -                         

บริษทั จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั * -                         5,000,000.00         - 100 -                         5,000,000.00         -                        (4,972,635.51)       -                         27,364.49              

รวม 150,398,548.00     160,398,548.00     (15,891,814.02)     (25,864,449.53)     134,506,733.98     134,534,098.47     

มูลคา่ตามบญัชีสุทธิคา่เผื�อการดอ้ยคา่ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) วิธีราคาทุน

*  เสร็จการชาํระบญัชี 
 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื�อการดอ้ยค่ามีรายการเคลื�อนไหว ดงันี�  

2558 2557

ยอดยกมา 25,864,449.53            25,166,679.80            

บวก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 27,364.49                   697,769.73                 

หัก จาํหน่ายเงินลงทุน (10,000,000.00)           -                             

ยอดคงเหลือ 15,891,814.02            25,864,449.53            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ผลขาดทุนสะสมจากบริษทั พี.บี.เอ็สเตท จาํกดั มีจาํนวนมากกวา่มูลค่าเงินลงทุน 

จาํนวนเงิน 71.67 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 77.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งบริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าวแลว้ทั�งจาํนวนและไดบ้ันทึกผลต่างดังกล่าวสุทธิจาก  “เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่กิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนัและดอกเบี�ยคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 

11. ที�ดนิรอการพฒันา  

ที�ดินรอการพฒันา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 62,397,438.49                 61,518,870.00                 

ซื�อ -                                  -                                  

จาํหน่าย/โอนออก -                                  -                                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 62,397,438.49                 61,518,870.00                 

ซื�อ -                                  -                                  

จาํหน่าย/โอนออก -                                  -                                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 62,397,438.49                 61,518,870.00                 

ค่าเผื�อการด้อยค่า

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 30,716,340.00                 28,878,470.00                 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                                  -                                  

จาํหน่าย/โอนออก -                                  -                                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 30,716,340.00                 28,878,470.00                 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                                  -                                  

จาํหน่าย/โอนออก -                                  -                                  

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,659,720.00)                  (3,659,720.00)                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 27,056,620.00                 25,218,750.00                 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 31,681,098.49                 32,640,400.00                 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 35,340,818.49                 36,300,120.00                 

บาท
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

ที�ดิน อาคาร อาคารชุด รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 26,080,500.19    193,412,634.37     7,226,324.94    226,719,459.50     

ซื�อ/โอนเขา้ -                     1,243,892.67         -                   1,243,892.67         

จาํหน่าย/โอนออก -                     -                        -                   -                        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 26,080,500.19    194,656,527.04     7,226,324.94    227,963,352.17     

ซื�อ/โอนเขา้ -                     315,633.21            -                   315,633.21            

จาํหน่าย/โอนออก -                     -                        -                   -                        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 26,080,500.19    194,972,160.25     7,226,324.94    228,278,985.38     

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 -                     42,868,907.25       2,892,509.86    45,761,417.11       

ค่าเสื�อมราคา -                     9,822,456.70         722,632.51       10,545,089.21       

จาํหน่าย/โอนออก -                     -                        -                   -                        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 -                     52,691,363.95       3,615,142.37    56,306,506.32       

ค่าเสื�อมราคา -                     9,903,763.57         722,632.51       10,626,396.08       

จาํหน่าย/โอนออก -                     -                        -                   -                        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 -                     62,595,127.52       4,337,774.88    66,932,902.40       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 26,080,500.19    141,965,163.09     3,611,182.57    171,656,845.85     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 26,080,500.19    132,377,032.73     2,888,550.06    161,346,082.98     

บาท

งบการเงินรวม
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ที�ดิน อาคาร รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 26,080,500.19      193,412,634.37    219,493,134.56    

ซื�อ/โอนเขา้ -                       1,243,892.67        1,243,892.67        

จาํหน่าย/โอนออก -                       -                       -                       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 26,080,500.19      194,656,527.04    220,737,027.23    

ซื�อ/โอนเขา้ -                       315,633.21           315,633.21           

จาํหน่าย/โอนออก -                       -                       -                       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 26,080,500.19      194,972,160.25    221,052,660.44    

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 -                       42,868,907.25      42,868,907.25      

ค่าเสื�อมราคา -                       9,822,456.70        9,822,456.70        

จาํหน่าย/โอนออก -                       -                       -                       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 -                       52,691,363.95      52,691,363.95      

ค่าเสื�อมราคา -                       9,903,763.57        9,903,763.57        

จาํหน่าย/โอนออก -                       -                       -                       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 -                       62,595,127.52      62,595,127.52      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 26,080,500.19      141,965,163.09    168,045,663.28    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 26,080,500.19      132,377,032.73    158,457,532.92    

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท 

บริษทัได้ว่าจ้างบริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์  จาํกัด ซึ� งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินราคา

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 152.64 ลา้นบาท ซึ�งมีราคาประเมินเท่ากบั จาํนวนเงิน  261.38 

ลา้นบาท โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัที� 19 มกราคม 2558  

บริษทัไดป้ระมาณการมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 5.82 ลา้นบาท ซึ� งมีมูลค่า

ประมาณการเท่ากบั จาํนวนเงิน 46.98 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามพื�นที�ใกลเ้คียง 

บริษทัไดจ้ดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไปภายหนา้ เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)  
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บริษทัไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าพื�นที�สาํนกังาน ดงัต่อไปนี�  

อตัราค่าเช่าต่อเดือน

ผูเ้ช่า ระยะเวลา (ลา้นบาท) หมายเหตุ

สัญญาเช่าพื�นที�สาํนกังาน บริษทัอื�น 2 ปี 0.97                            -

(ผูใ้หเ้ช่า) หน่วยงานราชการ 1 ปี 0.67                            -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์)  จํากัด ซึ� งเป็นผู ้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคา

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 2.89 ลา้นบาท ซึ�งมีมูลค่าประเมินเท่ากบั จาํนวนเงิน 14.39 ลา้น

บาท โดยพิจารณาจากราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัที� 6 กมุภาพนัธ์ 2558  

13. อาคารและอปุกรณ์  

อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 3,614,098.41      13,545,086.59    10,422,018.61    27,581,203.61    

ซื�อ/โอนเขา้ 8,274.00            100,865.62         2,222,363.00      2,331,502.62      

จาํหน่าย/โอนออก -                     (10,066.99)         -                     (10,066.99)         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 3,622,372.41      13,635,885.22    12,644,381.61    29,902,639.24    

ซื�อ/โอนเขา้ -                     176,077.00         -                     176,077.00         

จาํหน่าย/โอนออก -                     (337,579.02)       -                     (337,579.02)       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 3,622,372.41      13,474,383.20    12,644,381.61    29,741,137.22    

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 3,105,451.99      12,642,940.11    9,177,739.97      24,926,132.07    

ค่าเสื�อมราคา 86,951.26           403,175.15         717,916.82         1,208,043.23      

จาํหน่าย/โอนออก -                     (8,552.94)           -                     (8,552.94)           

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 3,192,403.25      13,037,562.32    9,895,656.79      26,125,622.36    

ค่าเสื�อมราคา 87,272.23           252,243.38         1,034,750.54      1,374,266.15      

จาํหน่าย/โอนออก -                     (337,575.02)       -                     (337,575.02)       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 3,279,675.48      12,952,230.68    10,930,407.33    27,162,313.49    

ราคาตามบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธิ� ของบริษทั 429,969.16         598,322.90         674,094.56         1,702,386.62      

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                     -                     2,074,630.26      2,074,630.26      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 429,969.16         598,322.90         2,748,724.82      3,777,016.88      

ภายใตก้รรมสิทธิ� ของบริษทั 342,696.93         522,152.52         79,344.15           944,193.60         

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                     -                     1,634,630.13      1,634,630.13      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 342,696.93         522,152.52         1,713,974.28      2,578,823.73      

บาท

งบการเงินรวม
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ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 3,114,098.41      11,789,079.50    8,904,028.61      23,807,206.52    

ซื�อ/โอนเขา้ 8,274.00            100,865.62         2,222,363.00      2,331,502.62      

จาํหน่าย/โอนออก -                     (8,889.99)           -                     (8,889.99)           

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 3,122,372.41      11,881,055.13    11,126,391.61    26,129,819.15    

ซื�อ/โอนเขา้ -                     176,077.00         -                     176,077.00         

จาํหน่าย/โอนออก -                     (324,953.02)       -                     (324,953.02)       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 3,122,372.41      11,732,179.11    11,126,391.61    25,980,943.13    

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 2,605,452.99      10,923,689.76    7,659,752.97      21,188,895.72    

ค่าเสื�อมราคา 86,951.26           375,041.87         717,916.82         1,179,909.95      

จาํหน่าย/โอนออก -                     (7,569.46)           -                     (7,569.46)           

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 2,692,404.25      11,291,162.17    8,377,669.79      22,361,236.21    

ค่าเสื�อมราคา 87,272.23           244,907.51         1,034,750.54      1,366,930.28      

จาํหน่าย/โอนออก (324,951.02)       -                     (324,951.02)       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 2,779,676.48      11,211,118.66    9,412,420.33      23,403,215.47    

ราคาตามบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธิ� ของบริษทั 429,968.16         589,892.96         674,091.56         1,693,952.68      

ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน -                     -                     2,074,630.26      2,074,630.26      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 429,968.16         589,892.96         2,748,721.82      3,768,582.94      

ภายใตก้รรมสิทธิ� ของบริษทั 342,695.93         521,060.45         79,341.15           943,097.53         

ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน -                     -                     1,634,630.13      1,634,630.13      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 342,695.93         521,060.45         1,713,971.28      2,577,727.66      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

2558 2557 2558 2557

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1.37            1.21            1.37            1.18            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม ไดต้ดัจาํหน่าย

ค่าเสื�อมราคาทั�งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 22.56          21.04          18.74          18.32          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลา้นบาท
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บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัต่อไปนี�  

อตัราต่อเดือน

ผูใ้หเ้ช่า ระยะเวลา (ลา้นบาท) หมายเหตุ

สัญญาเช่าพื�นที�สาํนกังาน (ผูเ้ช่า) บริษทั พ.ีลิสซิ�ง จาํกดั 3 ปี 0.36                -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558

 

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 784,664.06                      720,555.00                      

ซื�อ/โอนเขา้ 123,600.00                      123,600.00                      

จาํหน่าย/โอนออก -                                  -                                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 908,264.06                      844,155.00                      

ซื�อ/โอนเขา้ -                                  -                                  

จาํหน่าย/โอนออก -                                  -                                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 908,264.06                      844,155.00                      

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 593,352.18                      531,119.54                      

ค่าตดัจาํหน่าย 97,440.14                        95,570.72                        

จาํหน่าย/โอนออก -                                  -                                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 690,792.32                      626,690.26                      

ค่าตดัจาํหน่าย 108,593.57                      108,593.57                      

จาํหน่าย/โอนออก -                                  -                                  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 799,385.89                      735,283.83                      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 217,471.74                      217,464.74                      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 108,878.17                      108,871.17                      

บาท

 

2558 2557 2558 2557

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

     ไดแ้สดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.11              0.10              0.11              0.10              

     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลา้นบาท
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15. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

บาท

2558 2557 2558 2557

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,645,795.76        19,109,236.20        6,221,546.80        18,406,189.59        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี มีดงันี�  

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 1 กาํไร ณ วนัที� 31 กาํไร ณ วนัที� 31

มกราคม 2557 กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น ธันวาคม 2557 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 892,010.00          -                     90.00             892,100.00          -                         180.00           892,280.00        

ที�ดินรอการพฒันา 6,143,268.00       -                     -                6,143,268.00       (731,944.00)           -                 5,411,324.00     

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 106,426.90          (20,485.89)         -                85,941.01             (53,213.45)             -                 32,727.56          

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 1,004,071.20       101,634.66        -                1,105,705.86       (796,241.66)           -                 309,464.20        

เงินมดัจาํรับ 380,100.00          (21,860.00)         -                358,240.00          (358,240.00)           -                 -                     

ผลขาดทุนทางภาษียกไป 7,122,734.55       3,401,246.78     -                10,523,981.33     (10,523,981.33)     -                 -                     

   รวม 15,648,610.65     3,460,535.55     90.00             19,109,236.20     (12,463,620.44)     180.00           6,645,795.76     

บาท

งบการเงินรวม

 

ณ วนัที� 1 กาํไร ณ วนัที� 31 กาํไร ณ วนัที� 31

มกราคม 2557 กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น ธันวาคม 2557 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 892,010.00          -                     90.00             892,100.00          -                         180.00            892,280.00        

ที�ดินรอการพฒันา 5,775,694.00       -                     -                 5,775,694.00       (731,944.00)           -                  5,043,750.00     

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 965,599.80          97,593.46          -                 1,063,193.26       (777,676.46)           -                  285,516.80        

เงินมดัจาํรับ 380,100.00          (109,100.00)       -                 271,000.00          (271,000.00)           -                  -                     

ผลขาดทุนทางภาษียกไป 7,122,734.55       3,281,467.78     -                 10,404,202.33     (10,404,202.33)     -                  -                     

   รวม 15,136,138.35     3,269,961.24     90.00             18,406,189.59     (12,184,822.79)     180.00            6,221,546.80     

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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16. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น                                

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เจา้หนี�การคา้ 6,136,019.06      2,636,605.36       4,650,087.75      1,150,674.05      

เจา้หนี�อื�น 2,854,548.70      1,006,297.95       3,016,600.90      1,210,550.15      

เงินประกนัผลงาน 4,554,871.72      4,801,038.87       4,554,871.72      4,801,038.87      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,278,798.76      3,971,123.25       11,538,197.31    6,370,516.00      

รวม 14,688,219.18    9,778,460.07       19,109,669.93    12,382,105.02    

รวมทั�งหมด 20,824,238.24    12,415,065.43     23,759,757.68    13,532,779.07    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

17. เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 62,222,102.76           117,301,400.00         

หัก ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (9,918,421.75)           (92,301,400.00)         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 52,303,681.01           25,000,000.00           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี�ดงันี�  

อา้งอิงอตัรา

วงเงิน ชาํระคืนภายใน ดอกเบี�ย

(ลา้นบาท) 2558 2557 ระยะเวลา ต่อปี (ร้อยละ)

บริษัท

ธนาคาร 192                -          69.98      31 มี.ค. 2558 MLR ผอ่นชาํระทุก 3 เดือน รวม 29 งวด ตั�งแต่ 

เดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนมีนาคม 2558

งวดที� 1 - 4 ผอ่นชาํระงวดละ 1.44 ลา้นบาท

งวดที� 5 - 8 ผอ่นชาํระงวดละ 2.40 ลา้นบาท

งวดที� 9 - 12 ผอ่นชาํระงวดละ 3.36 ลา้นบาท

งวดที� 13 - 16 ผอ่นชาํระงวดละ 3.55 ลา้นบาท

งวดที� 17 - 20 ผอ่นชาํระงวดละ 3.84 ลา้นบาท

งวดที� 21 - 24 ผอ่นชาํระงวดละ 4.80 ลา้นบาท

งวดที� 25 - 28 ผอ่นชาํระงวดละ 5.09 ลา้นบาท

งวดที� 29 ชาํระส่วนที�เหลือ 94.08 ลา้นบาท

ธนาคาร 118                -          22.32      3 ต.ค. 2558 MLR  โดยการปลอดจาํนองที�ดิน 

ธนาคาร 240                -          25.00      18 พ.ค. 2560 MLR

ธนาคาร 70                  62.22      -          1 ก.พ. 2565   ผอ่นชาํระทุก 3 เดือน รวม 28 งวด ตั�งแต่ 

  เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2565

  งวดที� 1 - 27 ผอ่นชาํระงวดละ 2.50 ลา้นบาท

  งวดที� 28 ชาํระส่วนที�เหลือทั�งหมด

รวม 62.22      117.30    

ผูใ้หกู้ ้

มูลหนี�  (ลา้นบาท)

การชาํระหนี�

 โดยการปลอดจาํนองที�ดิน 

การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

2558 2557

ยอดยกมา 117,301,400.00          186,694,900.00          

เพิ�มขึ�น 84,650,000.00            25,000,000.00            

ลดลง (139,729,297.24)         (94,393,500.00)           

ยอดคงเหลือ 62,222,102.76            117,301,400.00          

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

ในปี 2558 บริษทัมีวงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท เพื�อใชใ้น

การจ่ายชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเดิม เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน

เงิน 200 ลา้นบาทหนงัสือคํ�าประกนั จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท 
 

บริษทัไดจ้ดจาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนบางส่วน (ดูหมายเหตุ 12) เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื�อ รวมทั�ง

กรรมการบริษทัไดค้ ํ�าประกนัในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน 
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18. หนี�สินส่วนที�ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี 

หนี� สินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2558 2557

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 17              9,918,421.75            92,301,400.00

หนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน                 411,677.15                 390,632.16

รวม 10,330,098.90           92,692,032.16           

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 1,553,453.00   5,528,529.29   1,427,584.00   5,315,966.29   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,553,453.00   5,528,529.29   1,427,584.00   5,315,966.29   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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การเปลี�ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 

2557 มีดงันี�  

2558 2557 2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัที� 1 มกราคม 5,528,529.29   5,020,356.00   5,315,966.29   4,827,999.00   

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั (983,931.05)     284,851.00      (996,188.05)     273,088.00      

    ตน้ทุนดอกเบี�ย 22,417.76        246,664.00      13,109.76        238,221.00      

หนี� สินลดลงจากการเกษียณและเลิกจา้ง (3,013,563.00)  (23,341.71)       (2,905,304.00)  (23,341.71)       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,553,453.00   5,528,529.29   1,427,584.00   5,315,966.29   

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ

พนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี�  

เพิ�มขึ�น ลดลง เพิ�มขึ�น ลดลง

อตัราคิดลด (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) (129,665.00)       134,028.00         (124,648.00)       128,723.00         

อตัราการขึ�นเงินเดือน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) 171,289.00         (166,119.00)       164,732.00         (159,908.00)       

อตัราการลาออก (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) (106,401.00)       15,183.00           (105,100.00)       7,522.00            

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

20. การจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 

16.80 ลา้นบาท 

21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ . 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่า

หุ้นที�จดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี�ตั�งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี� จะ

นาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า   

ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี  หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
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23. รายได้อื�น 

รายไดอื้�น สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 21,432,176.76      16,363,374.13      21,432,176.76      16,363,374.13      

ดอกเบี�ยรับ 1,341,239.28       2,747,965.48       1,311,240.99       2,682,097.38        

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 3,659,720.00       -                      3,659,720.00       -                       

รายไดอ้ื�น 1,292,784.17       2,423,892.70       1,746,499.39       1,878,714.03        

รวม 27,725,920.21      21,535,232.31      28,149,637.14      20,924,185.54      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะที�สาํคญั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 24,955,827.12    24,301,593.47    22,616,183.63   21,997,703.47   

คา่เสื�อมราคาและรายการตดับญัชี 12,109,255.80    11,850,572.58    11,379,287.42   11,097,937.37   

คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,779,035.93      5,947,900.44      5,779,035.93     5,945,169.32     

คา่ส่งเสริมการขาย 680,521.60         1,216,234.59      670,321.60        1,100,991.13     

คา่ที�ปรึกษา 1,627,333.33      864,000.00         1,627,333.33     864,000.00        

คา่รักษาความปลอดภยั 1,134,480.00      1,121,620.00      1,134,480.00     1,121,620.00     

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 7,032,393.00      6,344,848.00      6,466,377.00     4,897,253.00     

คา่สาธารณูปโภค 8,825,767.01      8,046,193.24      8,748,610.71     7,933,347.89     

หนี�สงสัยจะสูญ 312,154.86         -                      313,097.69        4,904,935.55     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ดอกเบี�ยจ่าย 5,247,019.64       11,545,953.95     6,947,636.61       12,917,269.96     

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน -                       354,202.84          -                       354,202.84          

รวม 5,247,019.64       11,900,156.79     6,947,636.61       13,271,472.80     

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน -                       (107,779.74)        -                       (107,779.74)        

สุทธิ 5,247,019.64       11,792,377.05     6,947,636.61       13,163,693.06     

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

26. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คาํนวณขึ�นในอตัราที�กาํหนดโดย

กรมสรรพากรจากกาํไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเงื�อนไขบางประการตามที�ระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริษทับนัทึก

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นค่าใชจ่้ายทั�งจาํนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระส่วนที�คา้งจ่ายเป็นหนี� สินในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 530 พ.ศ. 2554 ลง

วนัที� 14 ธนัวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 

ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกาํไร

สุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัที� 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัที� 3 

พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�

เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัที� 31 ธนัวาคม 2558  

รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

บาท

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจุบนั (704,121.21)      (3,360,204.62)     -                       -                    

ภาษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกตํ�าไป -                    (2,504,696.40)     -                       -                    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว (12,463,620.44)  3,460,535.55       (12,184,822.79)     3,269,961.24     

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (13,167,741.65)  (2,404,365.47)     (12,184,822.79)     3,269,961.24     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

บาท

2558 2557

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 180.00 90.00

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริง 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (4,974,059.63) (10,623,964.69)

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 994,811.93         20 2,147,792.93      

รายไดที้�ใหถ้ือเป็นรายไดท้างภาษีเงินได้ (783,279.90)       (1,695,335.09)    

รายจ่ายที�ไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ (780,113.75)       (1,327,817.40)    

รายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ 2,259,140.04      124,340.00         

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม 840,793.39         -                     

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (9,173.34)           1,120,541.06      

ผลขาดทุนปีปัจจุบนั (3,226,299.58)    (3,729,726.12)    

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 14 (704,121.21)       32 (3,360,204.62)    

ภาษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกต ํ�าไป -                     (2,504,696.40)    

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว (12,463,620.44)   3,460,535.55      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 265 (13,167,741.65)   23 (2,404,365.47)    

งบการเงินรวม

2558 2557
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อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (4,322,008.58) (22,517,344.94)

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 864,401.72         20 4,503,468.98      

รายไดท้ี�ใหถ้ือเป็นรายไดท้างภาษีเงินได้ (20,079.90)         (104,438.60)       

รายจ่ายที�ไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ (732,087.32)       (1,182,220.98)    

รายไดท้ี�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ 1,954,700.71      124,340.00         

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม 840,793.39         -                     

ผลขาดทุนปีปัจจุบนั (2,907,728.60)    (3,341,149.40)    

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั -            -                     - -                     

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว (12,184,822.79)   3,269,961.24      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 282 (12,184,822.79)   15 3,269,961.24      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

 

27. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

บริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ� ง

ประกอบดว้ยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� บริหารโดย

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี�ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตาม

ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 

28. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน

และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ กรรมการ

บริษทั 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดงันั�น กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียง

ส่วนงานเดียว 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั�น กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
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29. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั ดงันี�  

บริษัท 

29.1 ธนาคารออกหนงัสือคํ�าประกนัระบบสาธารณูปโภค จาํนวนเงิน 28.74 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 9) 

29.2 การจ่ายชาํระตามสญัญา ดงัต่อไปนี�  

29.2.1 เช่าพื�นที�และบริการกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.69 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 13)  

29.2.2 จา้งงานบริการกบับริษทัอื�น มูลค่าคงเหลือ 5.75 ลา้นบาท และอตัราค่าบริการเดือนละ 0.59 ลา้นบาท 

บริษัทย่อย 

29.3   สญัญาบริหารจดัการกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั อตัราค่าบริการ เดือนละ 0.085 ลา้นบาท 

หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

บริษัท 

บริษทัมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ดงันี�  

- คดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานความผิดจา้งทาํของ ทุนทรัพย ์จาํนวนเงิน 0.46 ลา้นบาท ศาล

ชั�นตน้พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษาใหบ้ริษทัชาํระเงิน จาํนวนเงิน 0.31 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย 

ปัจจุบนัศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง 

- คดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานความผิด ซื�อขาย จา้งทาํของ ทุนทรัพย ์จาํนวนเงิน  0.51 ลา้น

บาท ศาลชั�นตน้พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ปัจจุบนัศาลฎีกาไม่รับคดีไวพ้ิจารณาและมี

คาํสั�งใหจ้าํหน่ายคดี 

บริษัทย่อย 

- บริษทัยอ่ยมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานความผิดขอ้บงัคบัของนิติบุคคลอาคารชุดและ

สัญญาซื�อขาย ทุนทรัพย ์จาํนวนเงิน  0.46 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2558 ศาลชั�นตน้มีคาํสั�ง

อนุญาตตามที�โจทกไ์ดข้อถอนฟ้องคดี และไดมี้คาํสั�งอนุญาตใหจ้าํหน่ายคดีแลว้ 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ประเมินผลกระทบจากคดีความฟ้องร้องดังกล่าวกลุ่มบริษทัจะไม่ได้รับ     

ความเสียหาย 
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30. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม

เงินลงทุนในตราสารทุน 7,600.00            -                       -                       7,600.00              

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 152.64 ลา้นบาท -                    261,384,800.00    -                       261,384,800.00    

มูลค่าตามบญัชี 8.71 ลา้นบาท -                    -                       49,868,550.06      49,868,550.06      

บาท

งบการเงินรวม

 

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม

เงินลงทุนในตราสารทุน 7,600.00            -                       -                       7,600.00              

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

  มูลค่าตามบญัชี 152.64 ลา้นบาท -                    261,384,800.00    -                       261,384,800.00    

  มูลค่าตามบญัชี 5.82  ลา้นบาท -                    -                       46,980,000.00      46,980,000.00      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เทคนิคการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลที�ใช้สําหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎ

ในการประเมินมูลค่า ซึ� งขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และ เส้นอตัราผลตอบแทน

ของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้  
 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
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31. เครื�องมอืทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของขอ้มูลทางบญัชีที�สาํคญั วธีิการที�ใชซึ้�งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 3  

ความเสี�ยงเกี�ยวกบัเครื�องมือทางการเงินที�มีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัต่อไปนี�  

การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจา้หนี�และความเชื�อมั�นของ

ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ� งกลุ่ม

บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ซึ� งไม่รวมส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุม อีกทั�งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือความเสี�ยงที�คู่คา้ไม่สามารถชาํระหนี�ทาํให้บริษทัเกิดความสูญเสียทางการเงินได ้ บริษทัได้

มีนโยบายในการป้องกนัความเสี�ยงนี�โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้  กลุ่มบริษทัเชื�อวา่มูลค่าสูงสุดของความ

เสี�ยง คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�หกัดว้ยค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญตามที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย คือความเสี�ยงที�มูลค่าของเครื�องมือทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยนแปลง

อตัราดอกเบี�ยในตลาด 

กลุ่มบริษทักูย้ืมเงินมาเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานและพฒันาโครงการ  ซึ� งตอ้งจ่ายดอกเบี�ยทั�งแบบคงที�และแบบลอยตวั  

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้เครื� องมือทางการเงินใดเพื�อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที�จะเกิดจากการ

เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง หรือความเสี�ยงที�กิจการจะเผชิญกบัความยุง่ยากในการระดมทุนใหเ้พียงพอและทนัต่อเวลาต่อ

ภาระผกูพนัที�ระบุไวใ้นเครื�องมือทางการเงิน ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอาจเกิดจากการที�กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์

ทางการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาที�ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร   เงินลงทุนชั�วคราว ลูกหนี�

การคา้  เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย  ความสามารถในการระดมทุนให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผูกพนัที�

ระบุไวใ้นเครื�องมือทางการเงินขึ�นอยูก่บัความสามารถในการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย  บริษทัอื�น  และการรับชาํระมูลค่า

ของโครงการที�เสร็จและลงนามในสญัญาซื�อขายแลว้จากลูกคา้  
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มูลค่ายุตธิรรม 

เนื�องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั�น  ส่วนหนี� สินระยะยาวมีอตัรา

ดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราในทอ้งตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่าตามบญัชี 

32. การจดัประเภทรายการใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงันี�  

บาท

ก่อนจดั จดัประเภท หลงัจดั

ประเภทใหม่ ใหม่ ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 17,224,819.07      (3,692,040.00)       13,532,779.07      

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 5,597,380.25        3,692,040.00        9,289,420.25        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ ์2559 
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