บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ชี วาทัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ชี วาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ชีวาทัย จํากัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญ ในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้ จากการขายอสั งหาริมทรัพย์
เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ในแต่ละงวดเป็ นจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเข้าทําสัญญากับลูกค้าเป็ นจํานวนมาก
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่ งเสริ มการขาย และส่ วนลดต่างๆ
เพื่อกระตุน้ ยอดขาย ทําให้รายการขายของกลุ่มบริ ษทั มีความซับซ้อน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบการเกิดขึ้นจริ งของรายได้และระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั โดยการ
• ประเมินระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบและทําความเข้าใจการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ และให้ความสําคัญ
เป็ นพิเศษสําหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น
• ตรวจสอบรายการขายที่เกิดขึ้นระหว่างปี กับสัญญาซื้ อขายและเอกสารประกอบรายการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้
ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
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มูลค่ าที่ดนิ และต้ นทุนการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
การประมาณการมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับของที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.6 และ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการค่าเผือ่ การ
ลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับโครงการที่เปิ ดขายมานานแล้ว และโครงการที่
ยังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันทางการตลาด สภาพ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผือ่ การลดลงของ
มูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบและทําความเข้าใจการควบคุม
ที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ดงั นี้
• ทําความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการพัฒนาและระยะเวลาการขายและการเคลื่อนไหวของโครงการ
เพื่อระบุถึงโครงการที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการหมุนเวียนที่ชา้ กว่าปกติ
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิที่กิจการได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคา
ทุนของที่ดินและต้นทุนการพัฒนาของแต่ละโครงการ
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกําไรขั้นต้นของโครงการที่มียอดขายในระหว่างปี เพือ่ ระบุถึงโครงการที่มีขอ้ บ่งชี้วา่
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อาจตํ่ากว่าราคาทุน
• ทําความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่สาํ คัญและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของ
โครงการที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการหมุนเวียนที่ชา้ กว่าปกติ และโครงการที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของ
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อาจตํ่ากว่าราคาทุน ซึ่งจัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
หรื อผูป้ ระเมินราคาอิสระ
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560
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บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินมัดจําการซื้อที่ดิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
6, 8
6
9

10

11
12
13
14
15
24

2559

2558

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

58,450,666
5,923,737
2,524,575,780
162,388,509
48,538,699
24,046,264
2,823,923,655

73,576,170
9,861,593
1,841,028,371
35,259,920
47,445,000
9,975,379
2,017,146,433

41,190,169
57,241,745
312,174,312
2,029,435,273
162,346,509
48,538,699
14,509,587
2,665,436,294

40,543,162
4,854,473
468,268,389
770,247,783
33,244,081
47,445,000
9,471,342
1,374,074,230

25,027,561
267,954,867
27,726,609
4,706,570
16,538,448
5,420,270
347,374,325
3,171,297,980

34,508,485
278,731,753
14,463,388
3,934,394
741,676
5,455,804
337,835,500
2,354,981,933

68,593,941
27,000,000
267,954,867
27,161,038
4,706,570
17,036,880
2,812,125
415,265,421
3,080,701,715

68,593,941
39,000,000
278,731,753
13,481,706
3,934,394
1,378,540
1,643,308
406,763,642
1,780,837,872

บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมาค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจําและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หุ ้นกู้
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

856,723,339
217,874,483
33,423,467
537,045,900
18,506,105
5,315,212
105,861,310
2,870,188
1,777,620,004

544,354,818
150,747,432
29,710,554
320,416,306
47,372,458
28,567,000
4,309,313
86,318,010
2,683,924
1,214,479,815

856,723,339
204,467,157
29,771,874
537,045,900
105,517,164
2,802,219
1,736,327,653

544,354,818
73,806,156
22,155,809
39,960,000
7,500,000
28,567,000
21,302,603
1,894,056
739,540,442

18

192,000,000

393,954,353

192,000,000

393,954,353

6
19
20
24

52,318,925
169,568,600
3,400,361
65,404
59,000
417,412,290
2,195,032,294

57,636,218
1,660,890
116,208
453,367,669
1,667,847,484

52,318,925
169,568,600
3,400,361
65,404
417,353,290
2,153,680,943

57,636,218
1,660,890
116,208
453,367,669
1,192,908,111

16
6, 17
18
6
6

บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 750,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2558 : หุ ้นสามัญ 905,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 750,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2558 : หุ ้นสามัญ 488,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
- บริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2559

2558

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

21

21

750,000,000

905,000,000

750,000,000

905,000,000

750,000,000
144,381,400

488,000,000
-

750,000,000
144,381,400

488,000,000
-

5,652,114
8,126,384
68,105,788
976,265,686
3,171,297,980
-

199,134,449
687,134,449
2,354,981,933
-

5,652,114
26,987,258
927,020,772
3,080,701,715
-

99,929,761
587,929,761
1,780,837,872
-

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและบริ การ
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2559

2558

25

1,158,126,387
16,534,541

1,401,581,595
13,535,453

351,986,319
16,534,541

527,879,867
13,535,453

1,782,429
2,372,854
21,906,859
1,200,723,070

422,391
3,387,010
11,011,592
1,429,938,041

150,000,000
24,657,889
2,367,505
23,954,729
569,500,983

326,805
3,871,408
8,685,259
554,298,792

830,365,755
10,776,885
142,461,835
97,482,331
1,081,086,806

1,010,662,217
10,776,885
138,675,096
109,039,861
1,269,154,059

242,313,329
10,776,885
89,771,708
81,731,196
424,593,118

353,132,419
10,776,885
78,202,871
91,451,922
533,564,097

119,636,264
2,519,076
122,155,340
(51,225,710)
70,929,630
(7,847,115)
63,082,515

160,783,982
(197,110)
160,586,872
(57,809,102)
102,777,770
(19,558,493)
83,219,277

144,907,865
144,907,865
(47,491,550)
97,416,315
15,625,974
113,042,289

20,734,695
20,734,695
(47,550,947)
(26,816,252)
159,610
(26,656,642)

(332,678)

-

(332,678)

-

(332,678)
(332,678)
62,749,837

83,219,277

(332,678)
(332,678)
112,709,611

(26,656,642)

0.09

0.25

0.16

(0.08)

11

12.2

24

20

26

บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ น
สํารองตามกฏหมาย
ออกหุ ้นสามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 21)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
-

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชําระแล้ว
240,000,000
248,000,000
488,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
-

488,000,000
-

-

-

262,000,000
750,000,000

144,381,400
144,381,400

5,652,114
5,652,114

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไม่ได้จดั สรร
115,915,172
83,219,277
83,219,277
199,134,449

รวม
355,915,172
83,219,277
83,219,277
248,000,000
687,134,449

-

199,134,449
63,082,515
(332,678)
62,749,837

687,134,449
63,082,515
(332,678)
62,749,837

8,126,384
8,126,384

(13,778,498)
(180,000,000)
68,105,788

406,381,400
(180,000,000)
976,265,686
-

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย:บาท)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
126,586,403
(26,656,642)
(26,656,642)
99,929,761

รวม
366,586,403
(26,656,642)
(26,656,642)
248,000,000
587,929,761

488,000,000
-

-

-

99,929,761
113,042,289
(332,678)
112,709,611

587,929,761
113,042,289
(332,678)
112,709,611

262,000,000
750,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

144,381,400
144,381,400

5,652,114
5,652,114

-

-

(5,652,114)
(180,000,000)
26,987,258
-

406,381,400
(180,000,000)
927,020,772
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
ออกหุ น้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 21)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและชําระแล้ว
240,000,000
248,000,000
488,000,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ น้ สามัญ

บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็ นต้นทุนขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ ้นกู้
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินมัดจําการซื้อที่ดิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมาค้างจ่าย
เงินมัดจําและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

70,929,630

102,777,770

97,416,315

(26,816,252)

829,059,527
23,363,426
177,134
(2,519,076)
(2,654,076)
1,323,623
(1,782,429)
51,048,576
968,946,335

1,009,099,545
23,423,251
3,651,950
1,990,424
197,110
347,635
762,247
(422,391)
57,294,787
1,199,122,328

241,111,400
22,930,035
177,134
(2,648,727)
1,323,623
(24,657,889)
(150,000,000)
47,314,416
232,966,307

351,569,748
20,858,583
3,651,950
388,923
(262,905)
762,247
(326,805)
47,036,632
396,862,121

290,975
3,646,882
(1,483,602,695)
(127,128,589)
(1,093,699)
(10,074,000)
35,534

(1,102,990)
(5,447,315)
1,281,999
(1,322,299,880)
45,644,252
(30,921,000)
(1,931,800)
(4,210,178)

(29,309,025)
(108,519)
156,094,077
(1,471,294,648)
(129,102,428)
(1,093,699)
(1,041,361)
(1,168,817)

(402,990)
(1,603,304)
(183,890,563)
(664,190,963)
(33,244,081)
(30,921,000)
(1,762,934)
(566,682)

(484,616)
68,537,506
3,712,913
19,543,300
186,264
59,000
(557,424,890)
(26,602,507)
(584,027,397)

(45,525)
43,285,382
6,437,818
(19,817,774)
(428,293)
(90,432,976)
(29,183,971)
(119,616,947)

(234,662)
130,324,308
7,616,065
84,214,561
908,163
(1,021,229,678)
(3,996,884)
(1,025,226,562)

(279,038)
38,803,024
14,266,821
10,806,342
(39,499)
(456,162,746)
(13,000,855)
(469,163,601)

บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิม่ ขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ ้นกู้
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

12,000,000
(25,562,256)
(1,059,682)
1,782,429
(12,839,509)

(14,455,147)
(3,939,289)
1,436,467
(16,957,969)

150,000,000
12,000,000
(25,544,976)
(1,059,682)
1,688,161
137,083,503

(14,379,855)
(3,939,289)
1,340,881
(16,978,263)

316,179,123
(28,920,000)
(31,349,321)
(464,324,759)
479,000,000
170,000,000
(608,534)
406,381,400
(180,000,000)
(84,616,507)
581,741,402
(15,125,504)
73,576,170
58,450,666
-

500,000,000
(2,126,143)
(448,834,485)
84,222,202
(925,037,541)
759,549,300
248,000,000
(114,515,136)
101,258,197
(35,316,719)
108,892,889
73,576,170
-

316,179,123
(7,500,000)
(31,349,321)
(183,868,451)
479,000,000
170,000,000
(608,534)
406,381,400
(180,000,000)
(79,444,151)
888,790,066
647,007
40,543,162
41,190,169
-

500,000,000
(448,834,485)
84,222,202
(193,550,847)
352,229,300
248,000,000
(79,830,401)
462,235,769
(23,906,095)
64,449,257
40,543,162
-

29,004,242
415,848

38,708,602
-

29,004,242
415,848

11,380,426
-

บริษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมีบริ ษทั ชาติชีวะ จํากัด และ TEE Development Pte Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศไทยและสิ งคโปร์ตามลําดับ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมี
ธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่
1168/80 อาคารลุ ม พิ นี ท าวเวอร์ ชั้น 27 ยู นิ ต ดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (MAI) แห่ ง ประเทศไทย และเริ่ ม ซื้ อ ขายในวัน ที่
5 เมษายน 2559

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มเว้นแต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ นในนโยบาย
การบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ได้จัด ทํา ขึ้ นโดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ชี ว าทัย จํา กัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
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ข)

บริ ษทั ฯจะถื อว่ามี การควบคุมกิจการที่ เข้าไปลงทุ นหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมี สิทธิ
ได้รับหรื อมี ส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อาํ นาจ
ในการสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่ นเดียวกันกับของ
บริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่ มีสาระสําคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าตามวิธี
ราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อ ยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผล
บังคับ ใช้สํ าหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถื อ ปฏิ บ ัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แ นวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี ก บั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บ ัน สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แ นวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับปรั บปรุ งและแนวปฏิ บ ัติ ทางบัญ ชี ฉบับใหม่ จะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่ อนํามาถือปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้กาํ หนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือก
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยได้ ตามที่อธิบายไว้ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีก ารบันทึ กบัญชี เดี ยวกัน
สําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้
เสี ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
ปั จจุ บนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินในปี
ที่เริ่ มนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่อ
งานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญาและได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความ
เป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้วโดยมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้ผซู ้ ้ื อหลังจากได้รับชําระจากผูซ้ ้ื อครบถ้วน
แล้ว
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การ
รายได้จากการให้เช่าโรงงานจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้ค่าบริ การรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อได้ให้บริ การแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
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4.2 ต้ นทุนขายอสั งหาริมทรัพย์
ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน
ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการคํานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ ดินและหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ด้วย) ตามเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่ น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้แก่ผซู ้ ้ือ
4.3 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุ นการกูย้ ืมของเงินกูย้ ืมที่ ใช้ในการได้มา การก่อสร้ างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขายได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่า
สิ นทรัพย์น้ ันจะอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ตามที่ มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุ นการกูย้ ืมอื่ นถื อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการ
กูย้ มื นั้น
ต้นทุนดอกเบี้ยที่ใช้ในการพัฒนาโครงการจะคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตรา
การตั้ง ขึ้ น เป็ นทุ น อัต ราการตั้ง ขึ้ น เป็ นทุ น คื อ อัต ราถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก ของต้น ทุ น การกู้ยืม
ในระหว่างปี
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.5 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ ก
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.6 ทีด่ นิ และต้ นทุนการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพ ย์
ที่ ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยมีรายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังนี้
ที่ดิน

- ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักโดยแยกที่ดินตาม
แต่ละโครงการ

งานระหว่างก่อสร้าง - ต้ น ทุ น งานระหว่ า งก่ อ สร้ า งประกอบด้ ว ยต้ น ทุ น งานก่ อ สร้ า ง
งานสาธารณู ป โภคส่ ว นกลางและดอกเบี้ ย จ่ า ยที่ ถื อ เป็ นต้น ทุ น ของ
โครงการ โดยต้น ทุ น งานก่ อ สร้ างและงานสาธารณู ป โภคจะบัน ทึ ก
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
4.7 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่ อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงิ น
ลงทุนจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.8 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ในราคาทุ น ซึ่ งรวมต้น ทุ น
การทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก อสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ด้ว ยราคาทุ น หั ก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ โ ดยประมาณ 20 ปี ค่ า เสื่ อ มราคาของอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น รวมอยู่ ใ น
การคํานวณผลการดําเนิ นงานโดยไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประเภทที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างการก่อสร้าง
บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ผ ลต่ า งระหว่ างจํา นวนเงิ น ที่ ไ ด้รั บ สุ ท ธิ จ ากการจําหน่ า ยกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจาก
บัญชี
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4.9 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักร เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
สํานักงานขายและห้องตัวอย่าง

20 และ 5 ปี
3 และ 5 ปี
1 ถึง 5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงานโดยไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและ
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรั พย์
หรื อคาดว่าจะไม่ ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์
รายการผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นเมื่ อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมี ระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เมื่ อมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ นทรั พย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่ า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

10 ปี

4.11 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
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4.12 รายการธุรกิจ กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร
สําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
4.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน
ระยะยาว ส่ ว นดอกเบี้ ย จ่ า ยจะบัน ทึ ก ในส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ตลอดอายุข องสั ญ ญาเช่ า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่ าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.14 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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4.15 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะทํา การประเมิ น การด้อ ยค่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อ ยค่าเมื่ อ มู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื นของสิ น ทรั พ ย์มี มูล ค่ าตํ่ากว่ามู ลค่ าตามบัญ ชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ทั้งนี้ มู ลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื นหมายถึ งมู ลค่ ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก
สิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวน
เงินที่ กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุ นในการจําหน่ าย โดยการ
จําหน่ายนั้น ผูซ้ ้ือกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรั พย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวด
ก่ อ นก็ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ ใ ช้กาํ หนดมู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ภายหลัง
จากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคย
รั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ใ นงวดก่ อ นๆ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่ าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ น ประกันสังคมเป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ด
รายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํา หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จะเสี ยทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภาระผูกพัน นั้น และบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญ ชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุ กรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะทบทวนมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพ
คล่องในการวัด มู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง
สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกันในตลาดที่ มีสภาพ
คล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มู ลที่ ไม่ ส ามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับ กระแสเงิ นในอนาคตที่ กิจ การ
ประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่ แน่ น อนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิ จและการประมาณการ
ดังกล่ าวนี้ ส่ งผลกระทบต่ อจํานวนเงิ น ที่ แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมู ลที่ แ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ าว่าเป็ นสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานหรื อสั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุลยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ยดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จารณาว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว
แล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการ
ซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมิน
มูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึง
ความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการคํานวณ อาจมี ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทาง
ภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่ างชั่วคราวและขาดทุ น นั้น ในการนี้ ฝ่าย
บริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
การประมาณต้ นทุนทั้งหมดทีจ่ ะใช้ ในการพัฒ นาโครงการอสั งหาริมทรัพย์
ในการคํานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ต้องประมาณต้นทุ นทั้งหมดที่ จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่ งต้นทุ นดังกล่าว
ประกอบด้วย ต้น ทุ น ที่ ดิน และการปรั บ ปรุ งที่ ดิน ต้น ทุ น ค่ าออกแบบและก่ อ สร้ าง ต้น ทุ น งาน
สาธารณู ปโภค ต้นทุนการกูย้ ืมเพื่อใช้ในการก่อสร้ างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ฝ่ ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการ
ทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ หรื อเมื่ อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณ
การต้นทุนอย่างมีสาระสําคัญ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ชาติชีวะ จํากัด
TEE Development Pte Ltd.
บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
TEE Land Limited
TEE Resources Pte Ltd.
บริ ษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด

ความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
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ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ทรานส อิควอโทเรี ยล อินโดไชน่า จํากัด
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อมตะ วอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั อมตะ ซิต้ ี จํากัด
บริ ษทั อมตะ ฟาซิลิต้ ี เซอร์วิส จํากัด

กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย (ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการบริ หาร
11.21
ดอกเบี้ยรับ
22.97
เงินปั นผลรับ
- 150.00
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้า
รายได้จากการบริ หาร
0.13
0.50
0.13
0.50
ดอกเบี้ยจ่าย
0.02
0.12
0.02
0.12
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น
ค่าบริ หารและค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

3.87
4.41
6.67

4.14
5.25
13.19

3.87
4.18
4.21

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 5.46 ต่อปี
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
อัตราเงินฝากประจํา 24 เดือน
ของธนาคารพาณิ ชย์

4.14 ราคาตามสัญญา
4.76 ราคาตลาด
10.41 อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ ายแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,465
3,465

45
3,711
3,756

52,970
2,365
55,335

45
3,011
3,056

-

-

312,174
312,174

468,268
468,268

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมี การจ่ ายเงิ นทดรองจ่ ายแก่ บริ ษ ทั ย่อยเพื่ อใช้ในการซื้ อกลุ่ ม
สิ นทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยระหว่างก่อสร้าง “โครงการ ดีซิโอ้คอนโด งามวงศ์วาน” และ
พัฒนาโครงการของบริ ษทั ย่อยจํานวน 312 ล้านบาท (2558: 468 ล้านบาท) เงินทดรองจ่ายดังกล่าว
เริ่ มมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.46 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นไป
งบการเงินรวม
2558
2559
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
ผูบ้ ริ หารและกรรมการ
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12,055
12,055

150
14,324
350
14,824

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,733
8,733

28
9,463
350
9,841
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2559
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
TEE Land Limited
บริ ษทั ชาติชีวะ จํากัด
รวม

-

7,500

18,506
18,506

18,452
21,420
47,372

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

7,500
7,500

นโยบายการคิดต้นทุน
กูย้ มื ระหว่างกัน
(ร้อยละต่อปี )
อัตราเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์
ร้อยละ 7.00
ร้อยละ 7.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่และอัตราเงินฝากประจําของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่ง โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
งบการเงินรวม
2558
2559
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
TEE Land Limited
TEE Development Pte Ltd.
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการคิดต้นทุน
กูย้ มื ระหว่างกัน
(ร้อยละต่อปี )

52,319
52,319
-

57,636
28,567
86,203
(28,567)

52,319
52,319
-

57,636 ร้อยละ 7.00
28,567 ร้อยละ 7.00
86,203
(28,567)

52,319

57,636

52,319

57,636

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อบริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ
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เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกูย้ ืม ระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บริ ษทั
บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
7,500
TEE Land Limited
18,452
บริ ษทั ชาติชีวะ จํากัด
21,420
47,372
รวม

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
-

ลดลง
ผลต่างอัตรา
ระหว่างปี แลกเปลี่ยน
(7,500)
54
(21,420)
(28,920)
54

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
18,506
18,506

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บริ ษทั
บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
7,500
7,500
รวม

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ลดลง
ผลต่างอัตรา 31 ธันวาคม
ระหว่างปี แลกเปลี่ยน
2559
(7,500)
(7,500)
-
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั
TEE Land Limited
TEE Development Pte Ltd.
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
57,636
28,567
86,203

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลต่างอัตรา 31 ธันวาคม
ระหว่างปี ระหว่างปี แลกเปลี่ยน
2559
(2,782)
(2,535)
52,319
(28,567)
(31,349)
(2,535)
52,319

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
17.69
17.24
0.71
0.94
17.95
18.63

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 30.4
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
272
212
58,179
73,364
73,576
58,451

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
177
132
41,013
40,411
41,190
40,543
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี (2558:
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

9.

-

-

-

-

38
38
38

952
952
952

38
38
38

952
952
952

2,467
2,421
998
5,886
5,924

2,013
5,154
998
745
8,910
9,862

31,367
1,869
23,968
57,204
57,242

2,013
846
998
45
3,902
4,854

ทีด่ นิ และต้ นทุนการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์

ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ต้ งั ขึ้นเป็ นทุน
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม
หัก: ส่ วนที่โอนเป็ นต้นทุนขายสะสม
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2559
1,711,533
978,944
3,646,537
2,927,112
225,781
196,777
51,175
82,764
5,666,615
4,154,008
(3,142,039) (2,312,980)
2,524,576

1,841,028

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,420,726
696,117
2,268,462
1,553,365
162,834
133,830
73,974
42,386
3,925,996
2,425,698
(1,896,561)
(1,655,450)
2,029,435

770,248
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ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่าง
ก่อสร้าง โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนซึ่งเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินกูด้ งั นี้
งบการเงินรวม
2558
2559
ต้นทุนการกูย้ มื ส่ วนที่รวมเป็ นต้นทุน
ของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
(ล้านบาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละ)

29
3.84 - 7.00

39
5.00 - 7.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

29
3.84 - 7.00

11
5.00 - 7.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้นาํ ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ างของ
โครงการไปจดจํานองเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินเบิ กเกินบัญชี และวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 และ 18 ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างที่ติดภาระคํ้าประกัน

1,822

1,771

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,822

700

10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอเรี ยกคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้รอตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
9,432
5,435
11,989
2,445
327
581
2,298
1,514
9,975
24,046

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
9,432
5,435
2,978
1,941
327
581
1,773
1,514
14,510
9,471
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11. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2559
2558

บริ ษทั

บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
จํากัด
รวม

100,000

100,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

ราคาทุน
2559

2558

เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2559
2558

68,594

68,594

150,000

-

68,594

68,594

150,000

-

12. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้าซึ่ งเป็ นเงิ น ลงทุ น ในกิ จ การที่ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท อื่ น ควบคุ ม ร่ ว มกัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

2559

2558

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558

27,000

39,000

25,028

34,508

27,000

39,000

25,028

34,508

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การร่ วมค้า

บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
รวม

ลักษณะธุรกิจ

ขายและให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
50
50

ราคาทุน

เมื่ อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ชี วาทัย ฮัพ ซู น จํากัด มี มติ ให้
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 78 ล้านบาท (หุน้ สามัญจํานวน 780,000 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) เป็ น
54 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน 540,000 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) บริ ษทั ดังกล่าวจดทะเบียนการ
ลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวส่ งผลให้มูลค่า
ตามราคาทุนของเงินลงทุนในการร่ วมค้าลดลงเป็ น 27 ล้านบาท
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12.2 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปั นผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงิน
รวมและรับรู ้เงินปั นผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

การร่ วมค้า
บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุน
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี
2559
2558
(197)
2,519
2,519
(197)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่างปี
2559
2558
-

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่มีสาระสําคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ย ของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ย ของกิจการในการร่ วมค้ า

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
2559
2558
8.83
9.18
33.48
48.57
8.47
12.18
(0.72)
(0.91)
50.06
69.02
50%
50%
25.03
34.51
25.03
34.51
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สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
2559
2558
8.44
12.13
(0.65)
(9.30)
(1.48)
(2.79)
(0.43)
(1.27)
5.04
(0.39)
(0.39)
5.04

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
13. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินเปล่า
รวม
โรงงานให้เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

262,042
(32,785)
229,257

38,698
38,698

300,740
(32,785)
267,955

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

262,042
(22,008)
240,034

38,698
38,698

300,740
(22,008)
278,732
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2559 และ 2558 แสดง
ได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม
โรงงานให้เช่า ที่ดินเปล่า
250,811
38,698
289,509
(10,777)
(10,777)
240,034
38,698
278,732
(10,777)
(10,777)
38,698
267,955
229,257

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้
ดังนี้

โรงงานให้เช่า
ที่ดินเปล่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
360,070
354,074
45,290
39,960

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับที่ดินเปล่าและใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สําหรับโรงงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
พื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2559 จํานวน 11 ล้านบาท (2558: 11 ล้าน
บาท) แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุนการเช่าและบริ การ
บริ ษ ัทฯได้นาํ อสั งหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นมู ลค่ าสุ ทธิ ตามบัญ ชี จาํ นวนประมาณ 268 ล้านบาท
(2558: 279 ล้านบาท) ไปคํ้าประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อที่ ได้รั บ จากธนาคารพาณิ ชย์ตามที่ กล่ าวไว้ใน
หมายเหตุ 18
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ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากโรงงานให้เช่า
ที่รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
17
14

รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริ การ
14. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงานขาย
สํานักงาน
และห้องตัวอย่าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

6,127
33
(3,879)
2,281
1,952
4,233

8,806
1,583
(2,476)
7,913
2,344
10,257

11,623
12,839
(9,186)
15,276
21,267
36,543

26,556
14,455
(15,541)
25,470
25,563
51,033

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,392
1,050
(2,578)
1,864
397
2,261

4,620
1,750
(1,905)
4,465
1,690
6,155

4,424
9,322
(9,068)
4,678
10,212
14,890

12,436
12,122
(13,551)
11,007
12,299
23,306

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

417

3,448

10,598

14,463

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,972

4,102

21,653

27,727

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2558 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

12,122

2559 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

12,299
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(หน่วย: พันบาท)
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงานขาย
สํานักงาน
และห้องตัวอย่าง

รวม

3,184
3,184
3,184

2,060
33
2,093
1,952
4,045

6,383
1,508
(1,621)
6,270
2,326
8,596

8,629
12,839
(6,507)
14,961
21,267
36,228

20,256
14,380
(8,128)
26,508
25,545
52,053

-

1,300
414
1,714
360
2,074

3,559
1,248
(1,239)
3,568
1,357
4,925

3,166
7,894
(6,500)
4,560
10,149
14,709

8,025
9,556
(7,739)
9,842
11,866
21,708

3,184
3,184
3,184

-

-

-

3,184
3,184
3,184

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

379

2,702

10,401

13,482

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

1,971

3,671

21,519

27,161

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเผื่อการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่าตั้งเพิ่มสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่าตั้งเพิ่มสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรั บปี
2558 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

9,556

2559 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

11,866
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อุปกรณ์ที่ตดั ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่

15.

งบการเงินรวม
2558
2559
6.74
3.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
6.28
3.22

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
มูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
4,999
3,939
(292)
(5)
4,707
3,934

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํ หรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
3,934
1,060
3,939
(287)
(5)
3,934
4,707
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น
16.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2559
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ตัว๋ แลกเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
สุ ทธิ

MOR

-

24,379

-

3.90 - 5.00

5.75 - 6.25

841,800
(9,456)
832,344

410,000
(4,427)
405,573

วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริ ษทั ฯคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
16.2 หุ้นกู้ระยะสั้ น
รายละเอียดการอนุมตั ิการออกจําหน่ายหุน้ กูร้ ะยะสั้นของบริ ษทั ฯมีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
อายุ
ประเภท
วิธีเสนอขาย

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ไม่เกิน 270 วัน
หุน้ กูร้ ะยะสั้น ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนไม่เกิน 10 ราย

ยอดคงเหลือของหุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
ครั้งที่
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
หุน้ กูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ครั้งที่ 1/2558
คงที่ร้อยละ 6.15
รวม
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
สุ ทธิ

อายุ
270 วัน

คืนเงินต้น

ครบกําหนด

เมื่อครบกําหนด 23 กุมภาพันธ์ 2559

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน (พันบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
2559
2558
2559
2558
-

140,000
140,000

-

140,000
140,000
(1,218)
138,782
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17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
183,275
35,255
8,533
8,856
2,810
15,003
200
985
9,649
13,707
204,467
73,806

งบการเงินรวม
2558
2559
185,314
94,388
11,855
13,530
4,648
19,918
200
1,294
15,857
21,617
150,747
217,874

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
วงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้
1.

(ล้านบาท)
453

(ร้อยละต่อปี )
MLR -1.25

2.

230

ปี ที่ 1 - 2 MLR -1.50
ปี ถัดไป MLR -1.25

3.

129

ปี ที่ 1 ร้อยละ 5.00
ปี ที่ 2 MLR -1.75
ปี ถัดไป MLR -1.50

4.

314

MLR -1.50

5.

211

MLR -1.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงื่อนไขการชําระคืน
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและจ่ายคืน
เงินต้นจากการปลอดจํานองห้องชุด
ในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซื้อขายห้องชุด และไม่ต่าํ กว่า
จํานวนต่อตารางเมตรตามที่ระบุใน
สัญญา
ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนโดย
เริ่ มจ่ายคืนเงินต้นงวดแรกเดือน
มกราคม 2554 จนถึงเดือนมกราคม
2563
ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนโดย
เริ่ มจ่ายคืนเงินต้นงวดแรกเดือน
ตุลาคม 2558 จนถึงเดือนตุลาคม
2567
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและจ่ายคืน
เงินต้นจากการปลอดจํานองห้องชุด
ในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซื้อขายห้องชุด และไม่ต่าํ กว่า
จํานวนต่อตารางเมตรตามที่ระบุใน
สัญญา และเสร็จสิ้ นภายใน 3 ปี
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและจ่ายคืน
เงินต้นจากการปลอดจํานองห้องชุด
ในอัตราร้อยละ 75 ของราคาตาม
สัญญาซื้อขายห้องชุด และไม่ต่าํ กว่า
จํานวนเงินตามที่ระบุในสัญญา และ
เสร็ จสิ้นภายใน 3 ปี

2559
129,950

2558
82,950

2559
129,950

2558
82,950

122,796

148,356

122,796

148,356

2,000

16,400

2,000

16,400

-

139,908

-

139,908

42,300

46,300

42,300

46,300
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(หน่วย: พันบาท)
วงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้
6.

(ล้านบาท)
534

7.

658

MLR - 1.50

8.

650

MLR - 1.70

(ร้อยละต่อปี )
MLR -1.00

เงื่อนไขการชําระคืน
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและจ่ายคืน
เงินต้นจากการปลอดจํานองห้องชุด
ในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซื้อขายห้องชุด และไม่ต่าํ กว่า
จํานวนต่อตารางเมตรตามที่ระบุใน
สัญญา และเสร็จสิ้ นภายใน 3 ปี
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและจ่ายคืนเงิน
ต้นจากการปลอดจํานองห้องชุดใน
อัตราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต่าํ กว่า
จํานวนเงินตามที่ระบุในสัญญา และ
เสร็ จสิ้นภายใน 3 ปี
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและจ่ายคืนเงิน
ต้นจากการปลอดจํานองห้องชุดใน
อัตราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สัญญาซื้อขายห้องชุดและไม่ต่าํ กว่า
จํานวนเงินตามที่ระบุในสัญญา และ
เสร็ จสิ้นภายใน 3 ปี

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2559
2558
280,456

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

240,000

-

240,000

-

192,000

-

192,000

-

729,046
(537,046)

714,370
(320,416)

729,046
(537,046)

433,914
(39,960)

192,000

393,954

192,000

393,954

เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโครงการอสังหาริ มทรัพย์
และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการ
ชําระหนี้ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิก
ใช้เป็ นจํานวน 1,517 ล้านบาท (2558: 717 ล้านบาท)
ในปี 2559 บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินบางอัตราตาม
สัญญาเงินกู้ (ไม่เกี่ยวข้องกับการชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป บริ ษทั ฯได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ
เงิ น กู้ยืม ดังกล่ าวเป็ นหนี้ สิน หมุ นเวียนในงบแสดงฐานะการเงิ นทั้งจํานวน ปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั ฯอยู่
ระหว่างดําเนินการขอผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขนี้จากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
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19. หุ้นกู้
รายละเอียดการอนุมตั ิการออกจําหน่ายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯมีดงั นี้
อนุมตั ิโ ดย
จํานวน
อายุ
ประเภท
วิธีเสนอขาย

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 2,000 ล้านบาทหรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
ตามที่จะกําหนดในแต่ละคราว
หุน้ กูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ มีหลักประกัน และ/หรื อไม่มีหลักประกัน
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ทั ฯมี จาํ นวนหุ ้น กู้ที่ ยงั ไม่ ไ ด้อ อกตามการอนุ มตั ิ ดังกล่ าวข้างต้น
จํานวนรวม 1,830 ล้านบาท (2558: 2,000 ล้านบาท)
ยอดคงเหลือของหุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
ครั้งที่
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
หุน้ กูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ครั้งที่ 1/2559
คงที่ร้อยละ 4.60
ครั้งที่ 2/2559
คงที่ร้อยละ 4.08
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หุน้ กู้ - สุ ทธิ

อายุ
2 ปี
1.5 ปี

คืนเงินต้น

ครบกําหนด

เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด

4 เมษายน 2561
2 พฤษภาคม 2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน (พันบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
2559
2558
2559
2558
70,000
100,000
170,000

-

70,00
100,00
170,000

-

(431)
169,569

-

การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูส้ าํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก: ออกหุน้ กูใ้ นระหว่างงวด
170,000
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
177
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
(608)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
169,569
ภายใต้ข ้อ กําหนดว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้าที่ ข องผูอ้ อกหุ ้ น กู้แ ละผูถ้ ื อ หุ ้ น กู้ไ ด้ร ะบุ ข ้อ ปฏิ บ ัติ แ ละ
ข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน การจ่ายเงินปั นผลและการจัดส่ งรายงาน
เมื่อมีเหตุการณ์สาํ คัญ เช่น การถูกฟ้องร้อง การผิดชําระหนี้เงินกู้ เป็ นต้น
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20. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,661
899
1,238
85

730
32

96
33
287
3,400

1,661

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
1,323
762
762
1,323

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ 15 ปี (2558: 19 ปี )
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
3.44
3.60
7.50
7.50
0 - 30
0 - 30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(0.50)
0.61
(0.20)
0.24
0.58
(0.49)
0.24
(0.21)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20%
(0.60)
0.79
(0.23)
0.31
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21. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่ อวัน ที่ 23 เมษายน 2558 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ประจําปี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯมี ม ติ อ นุ ม ัติ ในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับทุนของบริ ษทั ฯดังนี้
1. การแปรสภาพบริ ษ ัทจากบริ ษ ทั จํากัดเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัด เพื่ อรองรั บ ตามแผนการนํา
หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯเข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี ม ติ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ฯจาก “บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด” เป็ น “บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ”
2. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั ฯ จากเดิมจํานวน 2.4 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
100 บาท เป็ นจํา นวน 240 ล้า นหุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท ซึ่ งบริ ษั ท ฯได้ จ ดทะเบี ย นการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีทุนออกจําหน่ าย
และชําระแล้ว 240 ล้านบาท
3. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 340,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
240,000,000 บาท เป็ นจํ า น วน 580,000,000 บาท โดยออกหุ ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ นจํ า นวน
340,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ ตามแผนการนํา หลัก ทรั พ ย์ข อง
บริ ษทั ฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
3.1 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจํานวนไม่เกิ น 108,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามส่ วนที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
3.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจํานวนไม่เกิ น 232,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
บริ ษัท ฯได้ จ ดทะเบี ย นการเปลี่ ย นแปลงในทุ น ดัง กล่ า วกับ กระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อ วัน ที่
27 เมษายน 2558 โดยมีทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว 348,000,000 บาท
4. การนํา หุ ้ น ของบริ ษัท ฯเข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ทุนของบริ ษทั ฯดังนี้
1. การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายจํานวน 232,000,000 หุน้
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวน 557,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน
557,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
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2.1 จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามส่ วนที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
2.2 จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 317,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนบางส่ วนจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมเป็ นจํานวน 45,000,000 หุ ้น
มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิ น 45 ล้านบาทซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้รับ ชําระค่ าหุ ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ว และ
บริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนการเปลี่ยนแปลงในทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อวันที่ 27 ตุลาคม
2558 ส่ งผลให้ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจาก 580 ล้านบาทเป็ น 905 ล้านบาท และทุนที่
ออกและชําระแล้วของบริ ษทั ฯเพิม่ ขึ้นจาก 348 ล้านบาทเป็ น 393 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 95 ล้าน
บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับชําระค่าหุ ้นเรี ยบร้อยแล้ว และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทุน
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ส่ งผลให้ทุนที่ออกและชําระแล้วของ
บริ ษทั ฯเพิม่ ขึ้นจาก 393 ล้านบาทเป็ น 488 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิใ นเรื่ องดังต่อไปนี้
1. อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นที่ยงั ไม่ไ ด้จาํ หน่ายจํานวน 417,000,000 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวน 262,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จํานวน 262,000,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
จํานวนไม่เกิน 262,000,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2559 ส่ งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงจาก 905 ล้านบาท เป็ น 750 ล้าน
บาท
เมื่ อ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 บริ ษ ัท ฯได้รับ เงิ น จากการออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ ไปจํานวน 262,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.60 บาท คิดเป็ นเงินจํานวนประมาณ 419
ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้นจํานวน 12.8 ล้านบาท ได้แสดงโดย
หักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนที่ชาํ ระ
แล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
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รายการกระทบยอดจํานวนหุน้ สามัญ
(หน่วย: หุน้ )
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2559
หุน้ สามัญจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
หุน้ สามัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
ลดทุนระหว่างปี
เพิ่มทุนระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
หุน้ สามัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
เพิ่มทุนระหว่างปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

905,000,000
905,000,000
(417,000,000)
262,000,000
750,000,000

2,400,000
237,600,000
240,000,000
665,000,000
905,000,000

488,000,000
488,000,000
262,000,000
750,000,000

2,400,000
237,600,000
240,000,000
248,000,000
488,000,000

22. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริ ษทั ย่อยทํามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสํารองนั้น
จะมี จาํ นวนไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของจํานวนทุ น ของบริ ษ ทั ย่อ ย สํารองตามกฎหมายดังกล่ าว
ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ซื้อที่ดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,500
676
(1,259)
(324)
61
63
23
21
6
5

งบการเงินรวม
2558
2559
1,505
1,362
(352)
(676)
61
63
23
23
2
6
6

24. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

23,612

20,493

-

-

(15,765)

(935)

(15,626)

(160)

7,847

19,558

(15,626)

(160)

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

83
83

-

83
83
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
เงินปั นผลที่ได้รับยกเว้นภาษี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิม่ ขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2559
2558
70,930
102,778

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
97,416
(26,816)

0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20%
14,186
20,556
19,483
(504)
1,103
(2,749)
(4,189)
(6,339)

39
2,466
(7,372)
3,869
(998)

(30,000)
1,092
(2,749)
(3,452)
(35,109)

1,360
(1,520)
(160)

7,847

19,558

(15,626)

(160)

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2559
2558
2559
2558
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ต้นทุนของโครงการ
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สํานักงานขาย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

138
1,615

410

637
1,615

637
410

680
14,105
16,538

332
742

680
14,105
17,037

332
1,379
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(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริ การ
รวม

65
65

116
116

65
65

116
116

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี
ผลขาดทุ น ทางภาษี ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้มี จ ํา นวนเงิ น 17 ล้า นบาท ซึ่ งจะทยอยสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการ
ให้ประโยชน์ภายในปี 2563
25. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1251(2)/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และบัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุ น เลขที่ 58-2088-0-00-1-0 เมื่ อ วัน ที่ 25 สิ ง หาคม 2558 ภายใต้เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ก ํา หนดไว้
บริ ษทั ฯจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรดังต่อไปนี้
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับการ
ส่ งเสริ มรวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย น
มีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุ นในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติมีกาํ หนด 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะ
- ได้รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก ค่ า ขนส่ ง ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า ประปาสองเท่ าของค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
- ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่ งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
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รายได้ของบริ ษทั ฯจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2559
2558
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ

16,535

13,535

กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2559
2558
351,986

527,880

รวม
2559

2558

368,521

541,415

26. กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู่
ในระหว่างปี

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
2558
2559
63,083
83,219
685,574
337,293
0.0920
0.2467

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
113,042
(26,657)
685,574
337,293
0.1649
(0.0790)

27. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ คือ คณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจ
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 2 ส่ วน
งาน ดังนี้
 ส่ วนงานธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นส่ วนงานที่ดาํ เนิ นธุรกิจขายบ้านและคอนโดมิเนียม
 ส่ วนงานธุ รกิจให้เช่าพื้นที่และบริ การ เป็ นส่ วนงานที่ดาํ เนินธุ รกิจเกี่ยวกับการให้เช่าโรงงาน

ผู ม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด สอบทานผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกัน เพื่ อ
วัตถุ ประสงค์ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุน
จากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมู ลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในการวัดกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
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การบันทึกบัญชี สําหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ ก
บัญชีสาํ หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้รวม
กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งผลกําไรหรื อขาดทุนจากกิจการ
ร่ วมค้าที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้ และค่าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ ได้ปันส่ วน:
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
1,158
-

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
17
1,175
-

งบการเงินรวม
1,175
-

1,158
328
21
(41)
(13)

17
6
2
(10)
-

1,175
334
23
(51)
(13)

-

1,175
334
23
(51)
(13)

3
(222)
76

(5)
(7)

3
(227)
69

-

3
(227)
69
2
(8)
63

กําไรสําหรับปี

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้รวม
กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งผลกําไรหรื อขาดทุนจากกิจการ
ร่ วมค้าที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้ และค่าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ ได้ปันส่ วน:
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
1,402
-

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่ วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
14
1,416
-

งบการเงินรวม
1,416
-

1,402
391
11
(45)
(12)

14
3
(13)
-

1,416
394
11
(58)
(12)

-

1,416
394
11
(58)
(12)

(229)
116

(6)
(16)

(235)
100

-

(235)
100
3
(20)
83
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สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพ ย์ รวมของส่ วนงาน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
การเพิม่ ขึ้น (ลดลง) ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
เครื่ องมือทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี

ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
2,761

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนงานธุรกิจ
สิ นทรัพย์
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
ที่ไม่ได้
และบริ การ
ที่รายงาน
ปั นส่ วน
268
3,029
142

งบการเงินรวม
3,171

25

-

25

-

25

-

(11)

(11)

5

(6)
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพ ย์ รวมของส่ วนงาน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
การเพิม่ ขึ้น (ลดลง) ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
เครื่ องมือทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี

ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
1,958

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่ วนงานธุรกิจ
สิ นทรัพย์
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
ที่ไม่ได้
และบริ การ
ที่รายงาน
ปั นส่ วน
279
2,237
118

งบการเงินรวม
2,355

35

-

35

-

35

-

(11)

(11)

8

(3)

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจหลักในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และ
สิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2559 และ 2558 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ มี รายได้จ ากลู กค้ารายใดที่ มี มู ล ค่ าเท่ ากับ หรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
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28. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯและพนัก งานบริ ษ ัท ฯได้ร่ว มกัน จัดตั้งกองทุ น สํา รองเลี้ ยงชี พ ขึ้ น ตามพระราชบัญ ญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือน
ในอัต ราร้ อยละ 5 ของเงิ นเดื อ น กองทุ น สํารองเลี้ ยงชี พ นี้ บริ ห ารโดยบริ ษ ทั หลัก ทรั พย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิ ชย์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 1.7
ล้านบาท (2558: 0.6 ล้านบาท)
29.

เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี 2558

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

180
180

0.37
0.37

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
3 มีนาคม 2559

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2559

30. ภาระผูกพัน
30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน
เงิน 0.03 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.03 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท
ตามลําดับ) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
30.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาซื้อทีด่ นิ และก่ อสร้ างโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้ อที่ดิน
และก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ
สัญญาซื้อที่ดินเพือ่ พัฒนาโครงการในอนาคต

2559
527
279

2558
349
269

2559
527
279

2558
349
269
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30.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริ การตามสัญญาคงเหลือดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
จ่ายชําระ:
ภายใน 1 ปี

6

5

4

5

30.4 การคํา้ ประกัน
(1) บริ ษ ทั ฯมี ภาระผูก พัน จากการคํ้าประกัน ให้แ ก่ ภาระหนี้ สิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยที่ มีต่อ ธนาคาร
พาณิ ชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมียอดหนี้คงค้างเป็ นจํานวนเงินประมาณ
280 ล้านบาท (2559: ไม่มี)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
ซึ่ งออกโ ดยธนาคารใ นนามบริ ษ ัท ฯ เหลื อ อยู่ เป็ นจํา นวน 6.8 ล้า นบาท (2558: ไม่ มี ) ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
30.5 คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯถูกลูกค้าฟ้องร้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาจะซื้ อจะขายและเรี ยกเงิน
คืน ซึ่ งมีทุนทรัพย์จาํ นวน 0.18 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 ศาลชั้นต้นได้ตดั สิ นคดีแพ่ง
โดยพิพากษาให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายจํานวน 0.18 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่ อ ปี นับ แต่ ว นั ที่ 29 ธัน วาคม 2558 เป็ นต้น ไปจนกว่าจะชํา ระเสร็ จ ขณะนี้ คดี อ ยู่ร ะหว่า งการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
บริ ษทั ฯ
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31. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

รวม

-

-

405

405

-

170

-

170

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

394

รวม
394

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

รวม

-

-

405

405

-

170

-

170
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

394

รวม
394

32. เครื่ องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ สํ า คัญ ของบริ ษ ัท ฯตามที่ นิ ย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินทดรองจ่าย เงินให้กูย้ ืม เงินลงทุน เงินกูย้ มื
ระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กูย้ มื และ
ลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สิ น เชื่ อ ที่ เหมาะสม ดัง นั้ นบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจึ ง ไม่ ค าดว่ า จะได้รั บ ความเสี ย หายที่ เป็ น
สาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้
สิ นเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ สําคัญ อัน เกี่ ยวเนื่ อ งกับ เงิ น ฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น หุ ้นกูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ สําคัญ สามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกําหนดหรื อวันที่ มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่ มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมาค้างจ่าย
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
เงินมัดจําและรับล่วงหน้าจากลูกค้า

833
19
852

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

56
56

2
6
162
170

58
6
162
226

หมายเหตุ 7
-

52
170
222

-

24
729
753

218
33
106
357

857
218
33
71
729
170
106
2,184

หมายเหตุ 16
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 18
หมายเหตุ 19
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมาค้างจ่าย
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินมัดจําและรับล่วงหน้าจากลูกค้า

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

72
72

2
10
35
47

74
10
35
119

หมายเหตุ 7
-

544
68
612

-

58
58

8
714
722

151
30
86
267

544
151
30
134
714
86
1,659

หมายเหตุ 16
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 18
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมาค้างจ่าย
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
เงินมัดจําและรับล่วงหน้าจากลูกค้า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

312
312

39
39

2
57
162
221

41
57
312
162
572

หมายเหตุ 7
หมายเหตุ 6
-

833
833

52
170
222

-

24
729
753

204
30
106
340

857
204
30
52
729
170
106
2,148

หมายเหตุ 16
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 18
หมายเหตุ 19
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงานผูร้ ับเหมาค้างจ่าย
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินมัดจําและรับล่วงหน้าจากลูกค้า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

39
39

2
5
468
33
508

41
5
468
33
547

หมายเหตุ 7
หมายเหตุ 6
-

544
28
572

-

58
58

8
434
442

74
22
21
117

544
74
22
94
434
21
1,189

หมายเหตุ 16
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 18
-
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ สําคัญ อันเกี่ ยวเนื่ องจากการกูย้ ืมเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงดังนี้
สกุลเงิน

ดอลล่าร์สิงคโปร์

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
25.7905

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
3

32.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าตามบัญชี แ ละมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิ นทางการเงินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หุน้ กู้

170

170

-

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หุน้ กู้

170

170

-

-
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
ก) สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เที ยบเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี้ และเงิ น ให้ กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้ แ ละเงิ น กูย้ ืมระยะสั้ น แสดงมู ล ค่ า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) หุ ้นกูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ จ่ายดอกเบี้ ยในอัตราคงที่ แสดงมูล ค่ายุติธรรมโ ดยการคํานวณ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด
ปั จจุบนั สําหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
ค) หุ ้นกูแ้ ละเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ จ่ายดอกเบี้ ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
33. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ประสงค์ในการบริ ห ารจัดการทุ น ที่ สําคัญ ของกลุ่ม บริ ษทั คื อ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทุ น
ที่ เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 2.2:1 (2558:
2.4:1) และเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.3:1 (2558: 2.0:1)
34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
34.1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น จากกรรมการท่ า นหนึ่ งของบริ ษ ัท ฯเพื่ อ ใ ช้เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ยนใ นกิ จการเป็ น
จํานวนเงิน 200 ล้านบาท โ ดยคิ ดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อ ยละ 4 ต่อ ปี และมี ก าํ หนดชําระคื นเงิ นต้น
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทํารายการ โดยไม่มีการคํ้าประกัน
34.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติใ ห้นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับ
ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ใ นอัตรา 0.03 บาทต่ อ หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น จํา นวน 23 ล้า นบาท
เงินปั นผลดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2560
35. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
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