
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

และบริษัทยอย

งบการเงินฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของรายงานประจำป 2559

งบการเงิน 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

















บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 582,309                  220,767                  213,661                  15,950                   

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ า 6 9,783                      14,431                    -                          -                         

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร

   ท่ีมีภาระค ้าประกนั 6 -                          100                         -                          -                         

ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 78,231                    101,434                  63,349                    -                         

ลูกหน้ีอ่ืน 93,262                    90,844                    9,792                      9,373                     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 29,960                    -                          178,424                  28,951                   

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 8, 19 13,768,491             10,521,426             -                          -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 163,334                  156,192                  5,046                      36,403                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,725,370             11,105,194             470,272                  90,677                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6 12,400                    17,996                    -                          -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10 2,677,823               245,002                  2,541,237               370,200                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          4,597,783               3,753,702              

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                          -                          676,297                  1,781,817              

เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 232,584                  195,200                  8,768,522               4,507,551              

ค่าความนิยม 1,626                      1,626                      -                          -                         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13, 19 6,910,418               6,869,221               3,924,162               3,709,126              

สิทธิการเช่า 14, 19 1,067,142               1,129,808               452,904                  481,453                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15, 19 2,559,068               2,204,858               1,009,654               449,600                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 14,159                    13,527                    10,222                    8,295                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 173,402                  76,762                    60,859                    -                         

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 418,308                  79,985                    15,080                    23,480                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 31,349                    102,445                  7,110                      69,906                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,098,279             10,936,430             22,063,830             15,155,130            

รวมสินทรัพย์ 28,823,649 22,041,624 22,534,102 15,245,807

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 19 248,933                  3,899,519               248,933                  3,523,995              

เจา้หน้ีการคา้ 4, 21 1,147,296               1,242,798               51,867                    374,569                 

เจา้หน้ีอ่ืน 582,158                  628,396                  67,066                    120,089                 

เจา้หน้ีและเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 105                         -                          3,496                      2,530                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 19 -                          -                          -                          7,880                     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 322,179                  2,121,312               -                          90,000                   

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชีท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 4, 23 306,061                  29,918                    -                          -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 169,502                  68,721                    3,385                      -                         

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 25 196,352                  -                          188,992                  -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 230,695                  178,700                  30,016                    40,619                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,203,281               8,169,364               593,755                  4,159,682              

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 688,806                  3,802,202               -                          1,358,166              

เจา้หน้ีและเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                          -                          -                          31,583                   

เงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาก

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 19 -                          -                          4,729,762               1,305,708              

เงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาก

   ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 4, 19 499,671                  484,832                  -                          -                         

หุ้นกู้ 20 2,996,355               -                          2,996,355               -                         

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 4, 23 6,970,645               709,039                  -                          -                         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 274,321                  324,338                  -                          -                         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 52,660                    48,601                    21,587                    16,830                   

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 25 97,217                    231,136                  81,403                    188,493                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26 226,858                  348,616                  141,711                  129,878                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 11,806,533             5,948,764               7,970,818               3,030,658              

รวมหนีสิ้น 15,009,814 14,118,128 8,564,573 7,190,340

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน 27 11,037,670             11,037,670             11,037,670             11,037,670            

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 27 11,037,670             7,780,590               11,037,670             7,780,590              

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามญั 28 1,714,252               -                          1,714,252               -                         

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้  

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 28 176,141                  98,802                    80,000                    25,000                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,138,752               287,472                  1,137,607               249,877                 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั 29,528                    29,528                    -                          -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 14,096,343             8,196,392               13,969,529             8,055,467              

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 (282,508)                 (272,896)                 -                          -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,813,835             7,923,496               13,969,529             8,055,467              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,823,649 22,041,624 22,534,102 15,245,807

(พันบาท)

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(พันบาท)

กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 9,824,974             7,304,894             -                       -                       
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 4 1,097,756             1,197,957             206,743                7,068                    
รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์ 20,808                  16,875                  20,808                  16,875                  
รายไดค้่าการจดัการ 4 77,970                  -                        359,200                296,944                
รายไดจ้ากการลงทุน 4, 30 25,649                  20,585                  860,220                1,595,921             
กลบัรายการค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่า
   ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10, 11 -                       -                        262,981                -                       

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้กูย้ืม
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 11 -                       2,017                    168,684                57,661                  
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยห์ลกั
   ในการประกอบธุรกิจ 4 6,260                    1,239                    -                       1,239                    
รายไดอ่ื้น 4 89,981                  48,513                  7,690                    1,840                    
รวมรำยได้ 11,143,398 8,592,080 1,886,326 1,977,548

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 6,432,582             5,014,030             -                       -                       
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 4 811,749                638,037                216,281                433                       
ตน้ทุนกิจการสนามกอลฟ์ 12,135                  11,632                  12,135                  11,632                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 31 1,174,173             839,214                28,673                  6,969                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 32 1,371,089             1,052,023             450,617                356,204                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
   และบริษทัร่วม 10, 11 -                       -                        -                       1,009,283             
ตน้ทุนทางการเงิน 35 122,070                279,458                123,436                218,445                
รวมค่ำใช้จ่ำย 9,923,798 7,834,394 831,142 1,602,966

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
    และการร่วมคา้ 10 36,939                  23,307                  -                       -                       

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 1,256,539             780,993                1,055,184             374,582                

(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 36 (219,852)              (132,757)               3,728                    (16,071)                
ก ำไรส ำหรับปี 1,036,687             648,236                1,058,912             358,511                

 ส าหรับปีส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(พันบาท)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
   ผลประโยชน์พนกังาน 24 (1,498)                  (348)                      -                       (1,735)                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี (1,498)                  (348)                      -                       (1,735)                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,035,189             647,888                1,058,912             356,776                

กำรแบ่งปันก ำไรส่วนที่เป็นของ

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,046,299 661,472 1,058,912 358,511

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -9,612 -13,236 -                       -                       
ก ำไรส ำหรับปี 1,036,687             648,236                1,058,912             358,511                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,044,801 661,112 1,058,912             356,776

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -9,612 (13,224)                 -                       -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,035,189             647,888                1,058,912             356,776                

ก ำไรต่อหุ้น (บาท) 37

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.46                      0.40                      0.46                      0.22                      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม
 ส าหรับปีส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออก ส่วนเกิน (ต ่า) กว่า ทุนส ารองตาม ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร การรวมธุรกิจ ของผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 16,380,190                 (7,337,814)                125,722               (1,575,617)                   29,528                           7,622,009                (259,671)                     7,362,338                      

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและให้ผู้ถอืหุ้นการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ลดเงินทุนเพ่ือชดเชยส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุ้นและขาดทุนสะสม 27 (8,599,600)                  7,337,814                 -                       1,256,955                     -                                 (4,831)                      -                               (4,831)                            

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 38 -                               -                             -                       (81,899)                         -                                 (81,899)                    -                               (81,899)                          

รวมเงนิทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (8,599,600)                  7,337,814                 -                       1,175,056                     -                                 (86,730)                    -                               (86,730)                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก  าไร (ขาดทุน) -                               -                             -                       661,472                        -                                 661,472                    -13,236 648,236                         

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                               -                             -                       (359)                              -                                 (359)                         11                                (348)                               

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                               -                             -                       661,113                        -                                 661,113                    (13,225)                       647,888                         

โอนไปขาดทุนสะสม 27 -                               -                             (77,228)                77,228                          -                                 -                            -                               -                                 

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 28 -                               -                             50,308                 (50,308)                         -                                 -                            -                               -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 7,780,590                   -                             98,802                 287,472                        29,528                           8,196,392                (272,896)                     7,923,496                      

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบกำรเงนิรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น  ส ารองการเปล่ียนแปลง รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออก ส่วนเกิน (ต ่า) กว่า ทุนส ารองตาม ก าไร (ขาดทุน) ส่วนไดเ้สีย ของผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั กฎหมาย สะสม ในบริษทัยอ่ย ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 7,780,590                   -                             98,802                 287,472                        29,528                           8,196,392                (272,896)                     7,923,496                      

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เพ่ิมหุ้นสามญั 27 3,257,080                   1,714,252                 -                       -                                -                                 4,971,332                -                               4,971,332                      

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 38 -                               -                             -                       (116,182)                      -                                 (116,182)                  -                               (116,182)                        

รวมเงนิทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 3,257,080                   1,714,252                 -                       (116,182)                      -                                 4,855,150                -                               4,855,150                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก  าไร (ขาดทุน) -                               -                             -                       1,046,299                     -                                 1,046,299                -9,612 1,036,687                      

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                               -                             -                       (1,498)                           -                                 (1,498)                      -                               (1,498)                            

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                               -                             -                       1,044,801                     -                                 1,044,801                (9,612)                         1,035,189                      

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 28 -                               -                             77,339                 (77,339)                         -                                 -                            -                               -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 11,037,670                 1,714,252                 176,141               1,138,752                     29,528                           14,096,343              (282,508)                     13,813,835                    

-                               -                             -                       -                                -                                 -                            -                               -                                 

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ทุนเรือนหุน้

ท่ีออก ส่วนต ่ำกวำ่ ทุนส ำรองตำม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

หมายเหตุ และช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้สำมญั กฎหมำย (ขำดทุนสะสม) ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 16,380,190              (7,337,814)                77,228                  (1,334,183)                 7,785,421                

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   ลดทุนเพ่ือชดเชยส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้และขำดทุนสะสม 27 (8,599,600)               7,337,814                 -                       1,256,955                  (4,831)                     

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 38 -                           -                            -                       (81,899)                      (81,899)                   

   รวมเงนิทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (8,599,600)               7,337,814                 -                       1,175,056                  (86,730)                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก  ำไร -                           -                            -                       358,511                     358,511                   

   ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  -                           -                            -                       (1,735)                        (1,735)                     

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                           -                            -                       356,776                     356,776                   

โอนไปขำดทุนสะสม 27 -                           -                            (77,228)                77,228                       -                          

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย 28 -                           -                            25,000                  (25,000)                      -                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 7,780,590                -                            25,000                  249,877                     8,055,467                

4,182,269                (2,927,589)                -                       (152,939)                    1,101,741.0000       

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออก ส่วนเกินกวา่ ทุนส ารองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั กฎหมาย ของผูถื้อหุน้
(พันบาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 7,780,590                -                            25,000                  249,877                     8,055,467                

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพ่ิมหุน้สามญั 27 3,257,080                1,714,252                 -                       -                             4,971,332                

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 38 -                           -                            -                       (116,182)                    (116,182)                 

รวมเงนิทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 3,257,080                1,714,252                 -                       (116,182)                    4,855,150                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก  าไร -                           -                            -                       1,058,912                  1,058,912                
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                            -                       -                             -                          
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                           -                            -                       1,058,912                  1,058,912                

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 28 -                           -                            55,000                  (55,000)                      -                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 11,037,670              1,714,252                 80,000                  1,137,607                  13,969,529              

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2559 2558 2559 2558
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับปี 1,036,687 648,236 1,058,912 358,511
รายการปรับปรุง
รำยไดสิ้ทธิกำรเช่ำรอตดับญัชี (239,484)               (29,918)                 -                        -                         

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 375,443                 253,677                 148,467                 16,303                   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ 63,162                   46,544                   23,113                   11,976                   
รำยไดจ้ำกกำรลงทุน (25,649)                 (20,585)                 (860,220)               (1,595,921)             
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 122,070                 279,458                 123,436                 218,445                 
(กลบัรำยกำร) ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยส ำหรับคดีควำม 72,159                   22,792                   (1,311)                   363                        
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 67,733                   11,273                   4,047                     3,112                     
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ 6,742                     19,310                   25,145                   24,627                   
(กลบัรำยกำร) ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
   ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                        (262,981)               1,009,283               

(กลบัรำยกำร) ค่ำเผ่ือหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ

   ของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,369                   36,513                   (168,684)               30,589                   

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับกำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน -                        -                        91,576                   13,271                   
ส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ (36,939)                 (23,307)                 -                        -                         
ค่ำใชจ่้ำย (ผลประโยชน)์ ภำษีเงินได้ 219,852                 132,757                 (3,728)                   16,071                   
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,755                     11,152                   4,757                     3,681                     

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยห์ลกั
   ในกำรประกอบธุรกิจ (6,260)                   (1,239)                   -                        (1,239)                    

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์

    และอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (1,493)                   (232)                      -                        (27)                         
1,673,147              1,386,431              182,529                 109,045                 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้ 25,936                   (9,210)                   (64,451)                 -                         

โครงกำรอสงัหำริมทรัพยร์ะหว่ำงกำรพฒันำ (3,131,156)            984,452                 -                        -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,658)                   (82,112)                 31,357                   (34,659)                  

ลูกหน้ีอ่ืน (2,218)                   1,999                     (405)                      (937)                       

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (29,960)                 -                        956,047                 258,240                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 71,105                   138,070                 62,796                   147,396                 

 ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2559 2558 2559 2558
(พันบาท)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน (ต่อ)

เจำ้หน้ีกำรคำ้ (76,596)                 441,140                 (322,702)               224,525                 

เจำ้หน้ีและเงินทดรองจ่ำยจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103                       -                        (30,617)                 2,509                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 51,995                   20,494                   (10,603)                 32,867                   

เจำ้หน้ีอ่ืน (57,745)                 255,162                 (58,179)                 74,078                   

รำยไดสิ้ทธิกำรเช่ำรอตดับญัชี 6,777,234              -                        -                        -                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (121,127)               7,393                     11,833                   (2,193)                    
รับโอนภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน -                        -                        -                        3,030                     

เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (4,193)                   (700)                      -                        (221)                       

จ่ำยค่ำใชจ่้ำยส ำหรับคดีควำม (9,725)                   (5,414)                   (8,366)                   (612)                       

เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 5,160,142              3,137,705              749,239                 813,068                 

จ่ำยภำษีเงินได้ (610,819)               (191,743)               (49,364)                 (24,944)                  

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,549,323              2,945,962              699,875                 788,124                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 18,035                   2,999                     474,202                 96                          

เงินลงทุนชัว่ครำว - เงินฝำกประจ ำลดลง (เพ่ิมข้ึน) 4,648                     (4,894)                   -                        -                         

เงินลงทุนชัว่ครำว - เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระ

   ค  ้ำประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 100                       (100)                      -                        -                         

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัลดลง 5,596                     16,588                   -                        -                         

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยห์ลกั
   ในกำรประกอบธุรกิจ 23,142                   119,317                 -                        119,317                 

เงินสดรับจำกเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        4,422,473              1,902,650               

เงินสดจ่ำยส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (41,766)                 -                        (8,580,716)            (1,981,406)             

รับเงินปันผล 85,653                   11,016                   451,966                 1,392,740               

ขำยอำคำรและอุปกรณ์ และอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 35,534                   9,243                     -                        69                          

ซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (961,686)               (2,019,325)            (926,379)               (1,980,488)             

เงินรับสุทธิจำกกำรลดมูลค่ำหน่วยลงทุน

   ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,563                   11,016                   25,563                   11,016                   

เงินสดจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (662,700)               -                         

เงินสดจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,507,098)            -                        (2,115,000)            -                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,312,279)            (1,854,140)            (6,910,591)            (536,006)                

 ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (169,674)               (500,932)               (282,625)               (230,535)                
จ่ำยเงินปันผล (116,182)               (81,899)                 (116,182)               (81,899)                  
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรลดลง (10,523)                 (29,752)                 -                        (28,481)                  

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 680,000                 2,232,000              680,000                 745,000                 

จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (4,317,926)            (1,400,595)            (3,952,926)            (261,000)                

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        824,000                 

จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        (1,696,199)             

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        5,035,754              371,400                 

จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (1,478,760)            (795,100)                

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 281,779                 2,979,339              -                        918,066                 

จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (5,194,308)            (3,962,321)            (1,448,166)            -                         

เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน 4,971,332              -                        4,971,332              -                         

เงินสดจ่ำยคืนค่ำหุ้น -                        (4,830)                   -                        (4,830)                    

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกูร้ะยะยำว 3,000,000              -                        3,000,000              -                         

เงินสดจ่ำยคืนหุ้นกูท่ี้ครบก ำหนด -                        (250,000)               -                        -                         

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (875,502)               (1,018,990)            6,408,427              (239,578)                

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 361,542                 72,832                   197,711                 12,540                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 220,767                 147,935                 15,950                   3,410                     

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 582,309                 220,767                 213,661                 15,950                   
   

 ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1   ขอ้มลูทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6   เงินลงทุนอ่ืน 
7   ลกูหน้ีการคา้ 
8   โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
9   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
10   เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
11   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
13   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
14   สิทธิการเช่า 
15   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
19   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
20   หุน้กู ้
21   เจา้หน้ีการคา้ 
22   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
23   รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 
24   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
25   ประมาณการหน้ีสิน 
26   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
27   ทุนเรือนหุน้ 
28   ส่วนเกินทุนและส ารองตามกฎหมาย 
29   ส่วนงานด าเนินงาน 
30   รายไดจ้ากการลงทุน 
31   ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
32   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
33   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
34   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
35   ตน้ทุนทางการเงิน 
36   ภาษีเงินได ้
37   ก าไรต่อหุน้ 
38   เงินปันผล 
39   เคร่ืองมือทางการเงิน 
40   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
41   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
42   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
43   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
44   การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี  98 อาคารสาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้ น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม               
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2537 
 

บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างปีไดแ้ก่บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั อเดล
ฟอส จ ากดั ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัและกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจให้เช่าและบริการอาคารเพื่อ
การพาณิชยแ์ละกิจการโรงแรม รายละเอียดของบริษทัย่อย และบริษทัร่วมและการร่วมคา้  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 9255  ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้ เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง 
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 43 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ) 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

 งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 

 ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้  3 (ก) การจดัประเภทการร่วมการงาน 
หมายเหตุขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 11 การจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto 

control) ในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน  
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 3 (ท) การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าขาดทุนทางภาษี
ไปใชป้ระโยชน ์

หมายเหตุขอ้ 8 การพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่าง
การพฒันา 

หมายเหตุขอ้ 10 และ ขอ้ 11 การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้และเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - ขอ้สมมติท่ีส าคญั
ท่ีใชใ้นการประมาณ มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุขอ้ 24 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์- ขอ้สมมติหลกัในการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 

หมายเหตุขอ้ 25 และ ขอ้ 41 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- ข้อสมมติส าคัญ เก่ียวกับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ีจะสูญเสีย
ทรัพยากร 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

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

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มลูส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มลูท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกต
ได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

 

 หมายเหตุขอ้  13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และ 
 หมายเหตุขอ้  39 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่ม
บริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการ
โอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มลูค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมลูค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ให้ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  

 

หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ (โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผู ้
ถูกซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต  ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่า
ตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน  หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทน
พนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มลูดงักล่าวมีผลต่อการวดัมลูค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
 

27 

 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 

การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการ
รวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหวา่งปี 2552 

 

การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ไดม้าจะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วน
ควบคุม  
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้น ท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถ้กูซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถกูตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการ
ท่ีถกูลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพ่ือ
การขายในการด าเนินธุรกิจปกติ  
 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคา
ใดต ่ากวา่  
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย
โดยประมาณ 
  

ตน้ทุนของโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการ
ไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใช้
ในโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ 

 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคา
ทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการบริหารงาน 
  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 18 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 5 - 15 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

(ซ) สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนของสิทธิการเช่าประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าใช้จ่ายในการพฒันา 
ตน้ทุนการกูย้ืมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใชใ้นสิทธิการเช่ารวมเป็นราคา
ทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่าซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 
 

สิทธิการเช่า 30 - 33 ปี 
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

   การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

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

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 
ส  

สนามกอลฟ์ 10 ปี 
อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 30 - 50 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 5 - 15 ปี 
อุปกรณ์ 3 - 7 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม ไดแ้ก่ ลินิน เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และเคร่ืองใชบ้างชนิดท่ีใชใ้น
การด าเนินกิจการโรงแรม ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยมูลค่าท่ีซ้ือมาในจ านวนเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานโดยปกติ ไดถื้อเป็นมูลค่าหลกัของเคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม การซ้ือเพ่ิมเติมในภายหลงัจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกิดข้ึน 
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(ญ) ค่าความนิยม  

 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามท่ีอธิบายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลงั
จากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า ส าหรับตราสารทุน การ
บญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่า
ความนิยม 
 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ   
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฏ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ    
ดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถ้กูค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั  
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมลูค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว 

 

(ด) รายได้ 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 

เม่ือสัญญาเป็นไปตามเกณฑ์ส าหรับการขายสินคา้  หรือถา้อ านาจในการควบคุม ความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีมี
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของของงานระหวา่งก่อสร้างถกูโอนใหก้บัผูซ้ื้อ ในคราวเดียว เช่น เม่ือก่อสร้างเสร็จ หรือ 
หลงัการส่งมอบ ในกรณีน้ีรายไดจ้ะรับรู้เม่ือเป็นไปตามเกณฑก์ารขายสินคา้และบริการดงักล่าวขา้งตน้ 
 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และ
รายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการอาคารพกัอาศยั  
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รายไดค่้าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่า ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา   
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

รายไดจ้ากธุรกิจการให้บริการอาคารพกัอาศยั จากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน บนัทึก
เป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี ตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

รายได้ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ 
 

รายไดค่้าสมาชิกสนามกอลฟ์รอตดับญัชี รับรู้เป็นรายไดภ้ายในระยะเวลา  10  ปี  
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร  
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ถ) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
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 การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชม้ลูค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
 

(น) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ รายไดอ่ื้น ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก บริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืน 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกิจการ 
 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 10 และ 11 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมีรายการกบักลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยถือหุน้ในบริษทั 
   ร้อยละ 39 และมีผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ 
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

ไทย เป็นผูถื้อหุน้โดยถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 36 
และมีผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทั 

ผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/
หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 

บริษทั สยามโฮลด้ิง จ ากดั สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
   (บริษทั สาธรทรัพยสิ์น จ ากดั) 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทีซีซี แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทีซีซีซีแอล นอร์ธ ปาร์ค จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยดร้ิงค ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สีมาธุรกิจ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
   ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอสคอทท ์อินเตอร์เนชัน่แนล ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
   แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
บริษทั สิริทรัพยพ์ฒันา จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สิริทรัพยพ์ฒันา 5 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั น ายคุ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โกลเดน้เวลธ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟอร์เวิร์ด ซิสเตม็ จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เลิศรัฐการ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 
   บางปะอิน จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฟู๊ ด ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอส เอม็ เจ ซี เรียลเอสเตท จ ากดั ไทย ผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/

หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เฟรเซอร์ (ไทยแลนด)์ พีทีอี แอลทีดี สิงคโปร์ ผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/

หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิต้ี พีทีอี  
   แอลทีดี 

สิงคโปร์ ผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/
หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 

บริษทั ควอลิต้ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญักบับริษทั 
บริษทั พิณสิริ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ไทย ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั แมริออท อินเตอร์เนชัน่แนล  
   ประเทศไทย จ ากดั 

ไทย ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญักบับริษทัยอ่ย 

บริษทั ลกัชชู์รี โฮเตล็ส์ แอนด ์รีสอร์ท  
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ไทย ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญักบับริษทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ี มีอ านาจและความ รับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าการจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
การขายสินทรัพย ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกูย้ืมจากธนาคารลบอตัราคงท่ีต่อปี หรือ 

อตัราคงท่ี 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกูย้ืมจากธนาคารลบอตัราคงท่ีต่อปี หรือ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนบวกอตัราคงท่ีต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ  -  -  14.82  4.25 
รายไดค่้าการจดัการ  -  -  331.20  296.94 
เงินปันผลรับ  -  -  366.31  1,381.72 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  385.99  183.65 
ค่าเช่าจ่ายและบริการจ่าย  -  -  4.92  8.72 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  -  -  19.91  - 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  63.50  66.43 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  -  -  0.24  0.57 
         



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
กำรร่วมค้ำ         
รายไดค่้าการจดัการ  28.00  -  28.00  - 
         

บริษทัร่วม         
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ  282.76  45.69  -  - 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์         
    (หมายเหต ุ4 (ฏ))  42.72  -  -  - 
เงินปันผลรับ  -  -  85.65  11.02 
ดอกเบ้ียรับ  17.14  19.43  17.14  19.43 
ค่าเช่าจ่าย  77.75  53.28  14.39  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  0.93  0.08  0.46  0.08 
รายไดจ้ากการขายสินทรัพย ์  35.92*  -  -  - 
         

*  ก าไรจากการขายสินทรัพยเ์ท่ากบั 1.66 ลา้นบาท  
         

กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั         
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ  1.46  1.69  0.23  - 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์  7.25  -  -  - 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่     

สินทรัพยห์ลกัในการประกอบธุรกิจ  
 

- 
  

126.50** 
  

- 
  

126.50** 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  57.77  52.65  14.78  13.69 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  6.79  5.62  -  - 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  8.96  11.25  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย  14.84  14.55  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  56.17  36.21  33.06  20.39 
         

ผู้บริหำรส ำคัญ         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน  58.04  47.00  45.80  36.70 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน    4.65  4.10  3.76  3.23 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ  62.69  51.10  49.56  39.93 
ร 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  ** ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยห์ลกัในการประกอบธุรกิจเท่ากบั 1.24 ลา้นบาท 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  10.49  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.74  0.02  0.71  - 
รวม 0.74  0.02  11.20   - 

    

ลกูหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    (หมนุเวียน) 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 

การร่วมคา้ 29.96  -  29.96  - 
บริษทัยอ่ย -  -  148.46  28.95 
รวม  29.96  -  178.42  28.95 
        

ลกูหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    (ไม่หมนุเวียน) 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  690.00  1,795.52 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (13.70)  (13.70) 
สุทธิ -  -  676.30  1,781.82 

        
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี -  -  -  (57.66) 

  



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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เงินมัดจ าค่าเช่าและค่าบริการ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม  6.46  -  4.65  - 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
และดอกเบี้ยค้างรับแก่ 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ร้อยละต่อปี)   (ล้านบาท)   

บริษทัยอ่ย          
   เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว   -  -  8,783.15  4,666.68 

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 5.775- 
6.500 

1.851- 
6.025 

 
-  

 
-  790.63  

 
864.57 

   -  -  9,573.78  5,531.25 
 

บริษทัร่วม          
   เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว     241.74  264.77  241.74  264.77 
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 
     (หมายเหต ุ4 (ฐ)) 

4.675- 
6.275 

6.050- 
6.525 0.13  

 
79.83  0.13  

         
        79.83 

   241.87  344.60  241.87  344.60 

รวม 241.87  344.60  9,815.65  5,875.85 
   

 
    

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9.28)  (149.40)  (1,047.13)  (1,368.30) 

สุทธิ 232.59  195.20  8,768.52  4,507.55 
      
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี 12.36  37.01  (168.68)  88.25 

 

  การพิจารณาการด้อยค่า 
 

  การพิจารณาการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 11)  
 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  4,666.68  4,587.92 
เพ่ิมข้ึน -  -  8,538.95  1,981.41 
ลดลง -  -  (4,422.48)  (1,902.65) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  8,783.15  4,666.68 
        

บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 264.77  264.77  264.77  264.77 
เพ่ิมข้ึน 41.76  -  41.76  - 
ตดัจ าหน่าย (64.79)  -  (64.79)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 241.74  264.77  241.74  264.77 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รวม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 264.77  264.77  4,931.45  4,852.69 
เพ่ิมข้ึน 41.76  -  8,580.71  1,981.41 
ลดลง -  -  (4,422.48)  (1,902.65) 
ตดัจ าหน่าย (64.79)  -  (64.79)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 241.74  264.77  9,024.89  4,931.45 

 

เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม 5.77  6.09  -  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.40  7.37  0.80  6.88 
รวม 7.17  13.46  0.80  6.88 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายได้ค่าเช่ารายปีรอตัดบัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม 18.73  10.73  -  - 
        

เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    (หมนุเวียน) 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม 0.10  -  0.07  - 
บริษทัยอ่ย -  -  3.42  2.53 
รวม 0.10  -  3.49  2.53 

 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายจาก อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 2559 2558 2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย         
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 6.025 -  -  -  7.88 
 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย)  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  872.20 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  824.00 
ลดลง -  -  -  (1,696.20) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 

    

เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     (ไม่หมนุเวียน)  2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -   -  -  31.58 
    



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
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เงินกู้ยมืระยะยาวและ     

ดอกเบี้ยค้างจ่ายจาก อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 2559 2558 2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย         
เงินกูย้ืมระยะยาว   -  -  4,572.96  1,015.97 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1.55- 

5.775 
1.350- 
6.025 

 
- 

  
- 

  
156.80 

  
289.74 

รวม -  -  4,729.76  1,305.71 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
      (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  1,015.97  1,439.67 
เพ่ิมข้ึน -  -  5,035.75  371.40 
ลดลง -  -  (1,478.76)  (795.10) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  4,572.96  1,015.97 

    

เงินกู้ยมืระยะยาวและ     

ดอกเบี้ยค้างจ่ายจาก อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ผู้ถอืหุ้นของบริษทัย่อย 2559 2558 2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
เงินกูย้ืมระยะยาว   273.43  273.43  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6.50 6.50 226.24  211.40  -  - 

รวม 499.67  484.83  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากผู้ถอืหุ้นของบริษทัย่อย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 273.43  273.41  -  - 
เพ่ิมข้ึน -  0.02  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 273.43  273.43  -  - 

 

รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม         

ส่วนท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี  306.06  29.92  -  - 
ส่วนท่ีถึงก าหนดหลงัจากหน่ึงปี  6,970.65  709.04  -  - 

รวม  7,276.71  738.96  -  - 
 

สญัญาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดสิ้ทธิการเช่า (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23) 
 

สัญญาที่ส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัต่อไปนี้ 
 

สัญญาบริหารจัดการ 
 

(ก) บริษัทได้ท าสัญญาบริการกับบริษัทย่อยหลายบริษัทส าหรับการให้บริการบริหารจัดการทั่วไป โดยคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 
 

(ข) ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบัการร่วมคา้แห่งหน่ึงส าหรับการให้บริการบริหารโครงการ 
การก่อสร้างและการออกแบบรูปแบบโครงการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

  

(ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาบริการกบับริษทัย่อยหลายบริษทัส าหรับการใหบ้ริการบริหารจดัการทัว่ไป โดย
คิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
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(ง) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาบริการกบับริษทัส าหรับการให้บริการจา้งเหมาแรงงาน เพ่ือด าเนินการกิจการ
โรงแรมโดยสัญญาเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2559โดยคิดค่าบริการเป็นราย
เดือนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 

(จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง บริษทัดงักล่าวจะให้บริการในดา้นการ
บริหารโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่าของบริษทัย่อยและอนุญาตใหบ้ริษทัย่อยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ส าหรับ
ระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2546 และส้ินสุดในเดือนเมษายน 2557 ภายหลงัส้ินสุดสัญญา 
บริษทัย่อยไดต่้ออายุสัญญาโดยการต่ออายุสัญญาจะครบก าหนดทุกๆ 3 เดือน เพ่ือให้การบริหารโครงการ
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพ่ือท าสญัญาใหม่  

 

(ฉ) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัสองแห่งมีก าหนด 10 ปี เร่ิมตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมด าเนิน
โครงการและสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี บริษทัดงักล่าวจะให้บริการในดา้นการบริหารงาน
โรงแรมของบริษทัและอนุญาตใหบ้ริษทัใชเ้คร่ืองหมายการคา้โดยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้
ในสญัญา  

 

(ช) บริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริหารโครงการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนด 20 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2563 และสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี บริษทัดงักล่าวจะให้บริการในดา้น
การบริหารโครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่าของบริษทัยอ่ยและอนุญาตใหบ้ริษทัย่อยใชเ้คร่ืองหมายการคา้โดย
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

 

(ซ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสญัญาบริหารโครงการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพ่ือขายอสังหาริมทรัพย ์
มีก าหนด 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 บริษทัดงักล่าวจะใหบ้ริการพฒันาโครงการและบริหารงานขาย
โครงการ โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุในสญัญา 

 

สัญญาเช่า 
 

(ฌ) ในระหว่างปี 2550 บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่ากบั
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(“กองทุนรวม”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัไดเ้ขา้ถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของหน่วยลงทุน ตามสัญญากองทุนรวมไดต้กลงเช่าท่ีดินและ
อาคารในโครงการเมยแ์ฟร์แมริออท (“โครงการ”) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพกัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษทัย่อย 
เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2580 เป็นจ านวนรวม 1,700.00 ลา้น
บาท ซ่ึงช าระในวนัเร่ิมสัญญาเช่าและช าระเพ่ิมอีกจ านวน 258.80 ลา้นบาท ซ่ึงช าระในวนัเร่ิมสัญญาเช่า       
เพ่ือเป็นค ามัน่ในการต่อสัญญาเช่าอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายใตส้ัญญาเช่ากองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือ
สินทรัพยท่ี์เช่าในราคา 405.00 ลา้นบาท เม่ือครบก าหนดสัญญาเช่า 30 ปีแรกหรือจ านวน 984.00 ลา้นบาท    
เม่ือครบก าหนดสัญญาเช่าในอีก 30 ปีถดัไป บริษทัย่อยไดจ้ านองสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและจ าน าหุ้นของบริษทั    
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แกรนด์ เมยแ์ฟร์ จ ากดั ท่ีถือไวท้ั้ งจ านวนให้แก่กองทุนรวม รวมทั้งบริษทัค ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวม 

 

(ญ) ในระหว่างปี 2550 บริษัท แกรนด์ เมยแ์ฟร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษัท โกลเด้น แลนด ์      
(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดท้ าสัญญากบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์เพ่ือเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร 
และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการเมยแ์ฟร์แมริออท (ดูหมายเหตุ (ฌ) ก่อนหน้า) เป็นระยะเวลา  
16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2566 ทั้งน้ี กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญา
ฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี ค่าเช่าจ่ายให้กองทุนรวมภายใตส้ัญญาประกอบดว้ยอตัราค่าเช่าคงท่ี
เดือนละ 4.00 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัรายเดือนตามผลการด าเนินงานของบริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 

 

(ฎ) ในระหว่างปี 2554 บริษทัไดสิ้ทธิตามสัญญาเพ่ือให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเช่าท่ีดินส าหรับโครงการอาคารพกั
อาศยัเพ่ือใหเ้ช่า ส าหรับระยะเวลา 41 ปี เร่ิมวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 รวมค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
234.00 ลา้นบาท เม่ือครบก าหนดอายุการเช่าตามสัญญาดงักล่าวแลว้ บริษทัสัญญาว่าจะต่อสัญญาเช่าออกไป
อีก 10 ปีโดยมีค่าเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งหมด 85.16 ลา้นบาท 

 
 
 

สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 

(ฏ) ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทนอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับแต่งตั้ งจาก
กองทรัสตซ่ึ์งเป็นบริษทัร่วมของบริษทัใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์โดยเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงัน้ี 
 

(1) ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานในการจัดการทรัพย์สิน ประมาณ 15 - 33 ล้านบาทต่อปี ส าหรับโครงการ           
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ และประมาณ 19 - 45 ลา้นบาทต่อปี ส าหรับโครงการสาทร สแควร์ โดยคิด
ในอตัราคงท่ีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละปีตามท่ีก าหนดในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยช าระ
เป็นรายเดือน 

 

(2) ค่าธรรมเนียมผนัแปรในการจดัการทรัพยสิ์นส าหรับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ในปีท่ี 1-3     คิด
ในอตัราร้อยละ 3.50 - 4.75 ต่อปี และตั้งแต่ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป คิดในอตัราร้อยละ 6.20 ต่อปี และส าหรับ
โครงการสาทรสแควร์ในปีท่ี 1 - 3 คิดในอตัราร้อยละ 1.55 - 3.45 ต่อปี และตั้งแต่ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป คิด
ในอตัราร้อยละ 4.65 ต่อปี โดยค่าธรรมเนียมผนัแปรคิดในอตัราร้อยละต่อปีของรายไดจ้ากการให้เช่า
พ้ืนท่ีและบริการพ้ืนท่ีเช่าอาคารซ่ึงประกอบดว้ยพ้ืนท่ีส านักงานให้เช่า พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม (ไม่รวม
รายไดจ้ากลานจดักิจกรรม) และพ้ืนท่ีหอ้งเกบ็ของ โดยช าระเป็นรายไตรมาส  
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สัญญาอ่ืน 

 

(ฐ) บริษทัร่วมแห่งหน่ึง ถือหุ้นโดยบริษทัและผูถื้อหุ้นอีกกลุ่มหน่ึงในสัดส่วนร้อยละ 20 และ 80 ตามล าดบั โดย
บริษทัและผูถื้อหุ้นร่วมกนัให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัร่วมดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ ในเดือนมกราคม 2559 ผู ้
ถือหุน้อีกกลุ่มหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุน้และไดต้กลงโอนขายหุน้ในบริษทัร่วมน้ีและเงิน
ให้กูย้ืมของผูถื้อหุ้นให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหน่ึง โดยมีเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุ้นหลายประการ 
รวมถึงการใหผู้ถื้อหุน้ในบริษทัร่วมเดิมตอ้งลดหน้ีเงินให้กูย้ืมบางส่วนและดอกเบ้ียคา้งรับทั้งจ านวนจนถึงวนั
ท าสัญญาให้แก่บริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าว บริษทัไดล้ดหน้ีบางส่วนและตดั
บญัชีเงินตน้ของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วมจ านวน 64.79 ลา้นบาทและดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 87.69 ลา้นบาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 152.48 ลา้นบาท  

 

หนี้สินที่อาจจะเกดิขึ้นกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการค ้าประกนัหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียและหนังสือค ้ าประกนัของบริษทัย่อยท่ีมีต่อสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 4,247.00 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2558: 9,187.76 ล้านบาท) โดยทัว่ไปการค ้าประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทันานเท่าท่ีภาระหน้ีสินยงัไม่ไดช้ าระ 
  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย มีเง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้ืมระ
ยาวจากบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากผูใ้หกู้ต้กลงท่ีจะไม่เรียก
ช าระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ินงวด 
 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
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5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 6.42  3.55  4.57  1.80 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 3.06  49.59  -  7.93 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 570.01  164.83  209.09  6.22 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 2.82  2.80  -  - 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  

 
582.31 

  
    220.77 

  
213.66 

  
15.95 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน 
งบกระแสเงินสด  

 
582.31 

      
220.77 

  
213.66 

  
15.95 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุล
เงินบาท 

 

6 เงนิลงทุนอืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ า 9.78  14.43  -  - 
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ        
   ค ้าประกนั -  0.10  -  - 
 9.78  14.53  -  - 

เงินลงทุนระยะยาว        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12.40  18.00  -  - 
รวม 22.18  32.53  -  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารบางส่วนของบริษทัย่อยไดว้างไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนักบั
ธนาคารพาณิชยใ์นการออกหนงัสือค ้าประกนั 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
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เงินลงทุนอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 0.74  0.02  11.20  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  77.60  104.25  52.15  - 
รวม  78.34  104.27  63.35  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (0.11)  (2.84)  -  - 
สุทธิ  78.23  101.43  63.35  - 

         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี  0.01  0.02  -  - 

 

ลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีการคา้ - อสงัหาริมทรัพย ์  -  2.74  -  - 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการคา้งรับ  30.11  26.65  5.09  - 
รายไดค้า้งรับจากสญัญาเช่าด าเนินงาน  48.23  74.88  58.26  - 
รวม  78.34  104.27  63.35  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (0.11)  (2.84)  -  - 
สุทธิ  78.23  101.43  63.35  - 

 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - อสังหำริมทรัพย์        
เกินก าหนดช าระ:        
   มากกวา่ 12 เดือน -  2.74  -  - 
 -  2.74  -  - 

        

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรค้ำงรับ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 25.05  16.33  5.09  - 
เกินก าหนดช าระ:        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2.34  6.95  -  - 
   3 - 6 เดือน 0.05  0.05  -  - 
   6 - 12 เดือน 0.49  -  -  - 
   มากกวา่ 12 เดือน 2.18  3.32  -  - 
 30.11  26.65  5.09  - 

 

รำยได้ค้ำงรับจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 48.23  74.88  58.26  - 

รวม 78.34  104.27  63.35  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (0.11)  (2.84)  -  - 
สุทธิ 78.23  101.43  63.35  - 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ค่าเช่าและบริการของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 45 วนั  
 

ลกูหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
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8 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพฒันำ 
 

 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา ประกอบดว้ย บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น ทาวน์เฮา้ส์ 3 ชั้น 
อาคารพาณิชย ์และหอ้งชุดซ่ึงเป็นโครงการบา้นท่ีด าเนินการและเร่ิมขายแลว้รวม 32 โครงการ และเป็นโครงการท่ี
อยูใ่นระหวา่งการพฒันา  
 

การพิจารณาค่าเผ่ือการลดมลูค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 
 

กลุ่มบริษัทมีการประเมินมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ณ ทุกรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงานโดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของกลุ่มบริษทัในการประมาณการราคาขายและตน้ทุน
การก่อสร้างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและข้ึนอยู่กบัหลายตวัแปรรวมถึง
เง่ือนไขสภาพการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับวสัดุก่อสร้าง ต้นทุนการจา้งผูรั้บเหมาและประเด็นในด้านการก่อสร้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนในการด าเนินงานในโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้แลว้เสร็จ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
พิจารณาต่อมลูค่าตามบญัชีของโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาในอนาคต 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 8,854.71  5,444.62  -  - 
สิทธิการเช่าท่ีดิน  9.36  9.36  -  - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,021.66  2,297.53  -  - 
ค่าก่อสร้าง 2,701.57  2,365.51  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 339.59  476.52  -  - 
รวม 13,926.89  10,593.54  -  - 
หัก ค่าเผื่อการลดมลูค่าโครงการ (158.40)  (72.11)  -  - 
สุทธิ 13,768.49  10,521.43  -  - 

        

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน 
     งานก่อสร้างระหวา่งปี 

 
40.31 

  
190.50 

  
- 

  
- 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้ืม MLR-1.75%  MLR-2.125%     
     (ร้อยละต่อปี) - MLR-1.625%  - MLR-1.50%  -  - 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
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การค า้ประกัน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปจดจ านองเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19)  
 

9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินฝากเพ่ือนิติบุคคล 154.54  112.18  -  - 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 8.31  44.02  5.05  36.40 
อ่ืนๆ 0.48  -  -  - 
รวม 163.33  156.20  5.05  36.40 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

บริษทัร่วม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  245.00  243.73  370.20  420.50 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม 
  

41.33 
  

23.31 
 

- 
 

- 
ซ้ือเงินลงทุน  2,115.00  -  2,115.00  - 
รายไดเ้งินปันผล  (85.65)  (11.02)  -  - 
ลดมลูค่าหน่วยลงทุน 10 (ค) (25.56)  (11.02)  (25.56)  (11.02) 
(ค่าเผื่อ) กลบัรายการการดอ้ยค่า 11 -  -  81.60  (39.28) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2,290.12  245.00  2,541.24  370.20 
         
         
         
         
         
         



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
         

กำรร่วมค้ำ         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน         
   ในการร่วมคา้  (4.40)  -  -  - 
ซ้ือเงินลงทุน  392.10  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  387.70  -  -  - 

     

         
รวม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  245.00  243.73  370.20  420.50 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงิน         
ลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  36.93  23.31  -  - 

ซ้ือเงินลงทุน  2,507.10  -  2,115.00  - 
รายไดเ้งินปันผล  (85.65)  (11.02)  -  - 
ลดมลูค่าหน่วยลงทุน  (25.56)  (11.02)  (25.56)  (11.02) 
(ค่าเผื่อ) กลบัรายการการดอ้ยค่า 11 -  -  81.60  (39.28) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2,677.82  245.00  2,541.24  370.20 

 

การซ้ือเงินลงทุน 
 

   บริษัทร่วม 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 บริษทัไดล้งทุนในทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 
(“GVREIT”) ซ่ึงเป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในอตัราร้อยละ 25.10 
ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 2,045.00 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
กลุ่มบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2559 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนในบริษทั นอร์ท สาธรโฮเต็ล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 20 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 70 ลา้นบาท  

 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
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 การร่วมค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2559 บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอร์ต้ี  เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เกษมทรัพยภ์กัดี จ ากดั (“เกษมทรัพยภ์กัดี”) เพ่ือพฒันา
โครงการเชิงพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ดว้ยทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 1 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนการลงทุนร้อย
ละ 49 และร้อยละ 51 ตามล าดบั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัดงักล่าวไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ลา้นบาท และเรียกช าระร้อยละ 25 
ของมูลค่าหุน้ท่ีออกใหม่เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 249.75 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 บริษทัดงักล่าว
เรียกช าระทุนเพ่ิมอีกร้อยละ 40 ของมลูค่าหุน้ เป็นจ านวนเงิน 399.60 ลา้นบาท รวมเรียกช าระทุนแลว้จ านวน 650.35 
ลา้นบาท  
 

ดงันั้นเพ่ือรักษาสัดส่วนการลงทุนในเกษมทรัพยภ์กัดีไวท่ี้ร้อยละ 49 บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอร์ต้ี  เซอร์วิสเซส 
จ ากดั เพ่ิมเงินลงทุนโดยจ่ายช าระทุนร้อยละ 25 และร้อยละ 40 ของมูลค่าหุน้ ตามล าดบัการเรียกช าระ  รวมเป็นเงิน
จ านวนทั้งส้ิน 318.67 ลา้นบาท บนัทึกเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เกษมทรัพยภ์กัดี เพ่ิมมูลค่าหุน้จากหุน้ละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 8.00 บาท ท าใหเ้กษม
ทรัพยภ์กัดีมีทุนจดทะเบียนท่ีรับช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 800.20 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอร์ต้ี  
เซอร์วิสเซส จ ากดั มีเงินลงทุนในเกษมทรัพยภ์กัดีเพ่ิมข้ึนจ านวน 73.43 ลา้นบาท รวมมีเงินลงทุน 392.10 ลา้นบาท 

 

(ก) บริษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมไดท้ าสัญญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทั
ค ้ าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าวและจ าน าใบหุ้นของบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัทั้งจ านวนกบัสถาบนัการเงิน
ดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัมีเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัร่วมและในระหว่างปี 2559 ไดมี้การ
ปรับลดหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียตามสัญญาขอ้ตกลง (ดูหมายเหตุ 4 (ฐ)) ซ่ึงไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญของหน้ีท่ีตดับญัชีไวแ้ลว้ทั้งจ านวน 

 

 (ข) ในปี 2558 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลดล์ดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.1620 บาท โดย
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 10.00 บาทต่อหน่วย เป็น 9.8380 บาทต่อหน่วย โดยบริษทัไดรั้บคืนเงิน
จากการลดมลูค่าหน่วยลงทุนจ านวน 11.02 ลา้นบาท 

 

 (ค)   ในปี 2559 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
หน่วยละ 0.125 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 10.00 บาทต่อหน่วย เป็น 9.875 บาทต่อหน่วย 
โดยบริษทัไดรั้บคืนเงินจากการลดมลูค่าหน่วย ลงทุนจ านวน 25.56 ลา้นบาท 

 

การพิจารณาการด้อยค่า 
 

  การพิจารณาการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ดูหมายเหตุ 11) 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงนิรวม 
  

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
  

เงินปันผลรับ 
 หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัร่วม                      
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์ 4 (ฌ) ลงทุนในสิทธิการเช่า   

    อสงัหาริมทรัพยแ์ละ 
    อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

33.00  33.00  2,026.63  2,026.63  668.98  668.98  214.17  245.00  24.34  11.02 

บริษทั นอร์ท สาธร โฮเตล็ จ  ากดั                                        23 (ก) ธุรกิจโรงแรม 20.00  20.00  1,450.00  1,100.00  290.00  220.00  70.00  -  -  - 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
     โกลเดน้เวนเจอร์ 

 ลงทุนในสิทธิการเช่า 
    อสงัหาริมทรัพยแ์ละ 
    อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

25.10 
 

 
 
 
- 

  
 

8,046.15 

  
 
 
- 

  
 

2,019.44 

  
 
 
- 

  
 
2,005.95 

 
 

 
 
 

- 

  
 

61.31 

  
 
- 

การร่วมค้า                      
บริษทั เกษมทรัพยภ์กัดี จ  ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 49.00  -  800.20  -  392.10  -  387.70  -  -  - 
รวม           3,370.52  888.98  2,677.82   245.00  85.65  11.02 

 
 
 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

 
 

 สดัส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

  
เงินปันผลรับ 

 หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัร่วม                          
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์ 4 (ฌ)  33.00  33.00  2,026.63  2,026.63  668.98  668.98  (220.18)  (301.78)  448.80  367.20  24.34  11.02 
บริษทั นอร์ท สาธร โฮเตล็ จ ากดั         23 (ก)  20.00  20.00  1,450.00  1,100.00  290.00  220.00  (217.00)  (217.00)  73.00  3.00  -  - 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้
เวนเจอร์ 

   
25.10 

  
- 

  
8,046.15 

  
- 

  
2,019.44 

  
- 

  
- 

  
- 

  
2,019.44 

  
- 

  
61.31 

  
- 

รวม           2,978.42  888.98  (437.18)  (518.78)  2,541.24  370.20  85.65  11.02 

 

บริษทัร่วมทั้งหมดด าเนินธุรกิจในไทย 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเวน้ 
1. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ ซ่ึงเป็นกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีราคาปิดต่อหน่วยอยู่ท่ี 6.60 บาท  

(31 ธันวาคม 2558: 5.40 บาท) มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์เท่ากบั 448.80 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 367.20 ล้านบาท) และ 
2. ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ เป็นทรัสตท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

มีราคาปิดต่อหน่วยอยูท่ี่ 14.50 บาท มลูค่ายติุธรรมของทรัสตท์รัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ เท่ากบั 2,965.25 ลา้นบาท 
 
 
 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มลูทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่าง
ของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 

 

 บริษทัร่วม  การร่วมคา้ 

  
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์

  
 

บริษทั นอร์ท สาธร โฮเตล็ 
จ ากดั 

 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้
เวนเจอร์ 

  
 

บริษทั เกษมทรัพยภ์กัดี 
จ ากดั 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 89.58  82.54  769.85  676.37  808.24  -  2.23  - 
                

ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 78.01  70.63  (256.95)  (378.04)  498.39  -  (8.98)  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 78.01  70.63  (256.95)  (378.04)  498.39  -  (8.98)  - 
                
ถือหุน้ร้อยละ 33.00  33.00  20.00  20.00  25.10  -  49.00  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 25.74  23.31  (51.39)  (75.61)  125.10  -  (4.40)  - 
การปรับปรุงนโยบายการบญัชีและอ่ืนๆ (32.23)  -  51.39  75.61  (77.28)  -  -  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทั (6.49)  23.31  -  -  47.82  -  (4.40)  - 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 บริษทัร่วม  การร่วมคา้ 

  
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์

  
 

บริษทั นอร์ท สาธร โฮเตล็ 
จ ากดั 

 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้
เวนเจอร์ 

  
 

บริษทั เกษมทรัพยภ์กัดี 
จ ากดั 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 58.72  53.53  155.06  118.89  70.88  -  83.94  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,980.00  1,996.00  4,204.74  4,436.83  10,459.68  -  912.57  - 
หน้ีสินหมุนเวียน (3.95)  (3.02)  (1,468.92)  (804.62)  (55.93)  -  (133.60)  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน -  -  (2,200.00)  (4,034.19)  (2,257.94)  -  (71.68)  - 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 2,034.77  2,046.51  690.88  (283.09)  8,216.69  -  791.23  - 
                
ถือหุน้ร้อยละ 33.00  33.00  20.00  20.00  25.10  -  49.00  - 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 671.47  675.35  138.18  (56.62)  2,062.39  -  387.70  - 
การปรับปรุงนโยบายการบญัชีและอ่ืนๆ  (457.30)  (403.35)  (68.18)  56.62  (56.44)  -  -  - 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม/กำรร่วมค้ำ 214.17  245.00  70.00  -  2,005.95  -  387.70  - 
                
                
                



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
 

 64  

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,753.70  4,723.70 
ซ้ือเงินลงทุน  662.70  - 
(ค่าเผื่อ) กลบัรายการดอ้ยค่า  181.38  (970.00) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  4,597.78  3,753.70 

 

การซ้ือเงินลงทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัโกลเดน้ พร็อพเพอร์ต้ี  เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 1 ลา้นบาท (100,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 490 ลา้นบาท (49,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษทัโกลเดน้ พร็อพเพอร์ต้ี  เซอร์วิสเซส จ ากดั จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละเรียก
ช าระหุน้เพ่ิมทุนในระหวา่งปี ดงัน้ี 

- คร้ังท่ี 1 เรียกช าระทุนร้อยละ 25 ของมลูค่าหุน้ท่ีออกใหม่เป็นจ านวนเงิน 122.25 ลา้นบาท  
- คร้ังท่ี 2 เรียกช าระทุนเพ่ิมอีกร้อยละ 40 ของมลูค่าหุน้ เป็นจ านวนเงิน 195.60 ลา้นบาท  
- คร้ังท่ี 3 เรียกช าระทุนเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของมลูค่าหุน้ เป็นจ านวนเงิน 73.35 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 บริษทั โกลเดน้แลนด ์โปโล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
จากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 4 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 300,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทั 
โกลเดน้แลนด ์โปโล จ ากดั จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละเรียกช าระเตม็มลูค่าทั้งจ านวน อยา่งไรกต็าม บริษทั
เขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวนท าใหบ้ริษทัยงัคงถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
  

บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนและเรียกช าระเตม็มลูค่าในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ดงัน้ี 
 

ก) บริษทั บา้นฉางเอสเตท จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 30 ลา้นบาท (300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
เป็น 225 ลา้นบาท (2,250,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท)  
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ข) บริษทั แกรนด ์พาราไดส์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 1 ลา้นบาท (100,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ละ 10 บาท) เป็น 41.50 ลา้นบาท (4,150,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท)  
 

ค) บริษทั โกลเดน้ แฮบิเทชัน่ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 5 ลา้นบาท (500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 
เป็น 38 ลา้นบาท (3,800,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท)  

 

อยา่งไรกต็าม บริษทัเขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวนท าใหบ้ริษทัยงัคงถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียน 

 

ง) บริษทั เอม็เอสจีแอล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์โปโล จ ากดั ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 0.10 ลา้นบาท (10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 10.60 ลา้นบาท  (1,060,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 10 บาท)  

 

อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวนท าให้บริษทัย่อยยงัคงถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน 

 

 การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้และเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการ
ใช้ ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึนโดยประมาณการตามแผนการ
ด าเนินธุรกิจ และอตัราคิดลดซ่ึงค านวณจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุน 
 

การประมาณคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตจ าเป็นตอ้งใชข้อ้สมมติฐานและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐาน
ของประสบการณ์ในอดีตและแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่าสมเหตุสมผลใน
สถานการณ์ปัจจุบนั โดยหากมีการเปล่ียนแปลงของขอ้มลูหรือมีขอ้มูลใหม่ท่ีชดัเจนข้ึน อาจท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐาน และอตัราคิดลดท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
คิดลด 
 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
 

 66  

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าดงักล่าว การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงมีการ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั ผลขาดทุนและการกลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดงักล่าวจะถกูรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 (กลบัรายการ) ค่าเผื่อผลจากขาดทุนจากการดอ้ยค่า สามารถสรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ
กจิกำร 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ         
   เงินลงทุน         

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (181.38)  970.00 
- เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -  -  (81.60)  39.28 

  -  -  (262.98)  1,009.28 
         
 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 4        

- เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย  -  -  (181.04)  51.24 
- เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัร่วม  12.36  37.01  12.36  37.01 

  12.36  37.01  (168.68)  88.25* 
         
ลกูหน้ีอ่ืนระยะยาว         

- ลกูหน้ีอ่ืนระยะยาว - บริษทัยอ่ย  -  -  -  (57.66) 
  -  -  -  (57.66) 

รวม  12.36  37.01  (431.66)  1,039.87 

 
*แสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
   

 ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 

 
 

เงินปันผลรับ 
  2559 2558 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                       
บริษทั บา้นฉางเอสเตท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00  225.00  30.00  225.00  30.00  (213.12)  (30.00)   11.88  -  -   - 
บริษทั นารายณ์ พาวลิเลียน จ ากดั อาคารส านกังาน 100.00 100.00 475.00  475.00  475.22  475.22  -  -  475.22  475.22  34.91  83.12 
บริษทั ยไูนเตด็ โฮมส์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 550.00  550.00  550.00  550.00  (116.06)  (550.00)  433.94  -  -  - 
บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ  ากดั อาคารพกัอาศยั 100.00 100.00 11.00  11.00  11.00  11.00  (11.00)  (11.00)  -  -  -  - 
บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

   และอาคารส านกังาน 
 

100.00 
 

100.00 
 

638.60 
  
638.60 

  
549.04 

  
549.04 

  
- 

  
- 

  
549.04 

  
549.04 

  
- 

  
- 

บริษทั ริทซ ์วลิเลจ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 100.00  100.00  100.00  100.00   -  -  100.00  100.00  68.00  2.00 
บริษทั โกลเดน้ แลนด ์โปโล จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 4.00  1.00  4.00  1.00  (4.00)  (1.00)  -  -  -  - 
บริษทั แกรนด ์พาราไดส์ 
     พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
100.00 

 
100.00 

 
41.50 

  
1.00 

  
41.50 

  
1.00 

  
(41.13) 

 
 

 
(1.00) 

 
 

 
0.37 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอร์ต้ี 
     เซอร์วสิเซส จ ากดั 

บริการการบริหาร 
    อสังหาริมทรัพย ์

 
100.00 

 
100.00 

 
392.20 

  
1.00 

  
392.20 

  
1.00 

  
(0.16) 

  
- 

  
392.04 

  
1.00 

  
- 

  
- 

บริษทั โกลเดน้ แฮบิเทชัน่ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 38.00  5.00  38.00  5.00  (31.48)  (5.00)  6.52  -  -  - 
บริษทั สาธรทอง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 100.00 154.00  154.00  153.92  153.92  (140.15)  (140.48)  13.77  13.44  -  - 
บริษทั สาธรทรัพยสิ์น จ ากดั อาคารพกัอาศยั 60.00 60.00 245.00  245.00  130.42  130.42  (130.42)  (130.42)  -  -  -  - 
                       



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
 

 68  

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
   

 ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 

 
 

เงินปันผลรับ 
  2559 2558 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทั วอคเกอร์ โฮมส์ จ ากดั 
     (ถือหุน้โดยบริษทั นารายณ์ 

                      

     พาวลิเลียน จ ากดั ในอตัราร้อยละ 50) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50.00 50.00 1.00  1.00  0.50  0.50  (0.50)  (0.50)  -  -  -  - 
บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั     
     (ถือหุน้โดยบริษทั นารายณ์ พาวิลเลียน 
     จ ากดั ในอตัราร้อยละ 25 และ บริษทั  

  
 
 

                    

     ริทซ์ วลิเลจ จ ากดั ในอตัราร้อยละ 25) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50.00 50.00 50.00  50.00  25.00  25.00  -  -  25.00  25.00  210.00    104.00 
บริษทั กรุงเทพบา้นและท่ีดิน จ ากดั      

(มหาชน) 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
100.00 

 
100.00 

 
1,780.00 

  
1,780.00 

  
3,560.00 

  
3,560.00 

  
(970.00) 

  
(970.00) 

  
2,590.00 

  
2,590.00 

  
53.40 

  
1,192.60 

รวม        6,255.80  5,593.10    (1,658.02)  (1,839.40)  4,597.78  3,753.70  336.31  1,381.72 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  สัดส่วน                    
 ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษัทย่อยทางอ้อม                       
ถือหุ้นผ่านทางบริษัทโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) 
     จ ากัด 

                      

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ  ากดั อาคารพกัอาศยั - - 12.02  12.02  -  -  -  -  -  -  -  - 
ถือหุ้นผ่านทางบริษัทโกลเด้น แลนด์ โปโล  
     จ ากัด 

                      

บริษทั เอม็เอสจีแอล พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - 10.60  0.10  -  -  -  -  -  -  -  - 
ถือหุ้นผ่านทางบริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน  
     จ ากัด (มหาชน) 

    
 

                  

บริษทั ไซดว์อลค์ แลนด ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - 41.30  41.30  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - 20.00  20.00  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เฟิร์ส สแควร์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - 20.00  20.00  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั รีกลั รีเจ้ียน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - 20.50  20.50  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

บริษทัยอ่ยทางตรงและบริษทัยอ่ยทางออ้มทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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12 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

  2559    2558  

 

บริษัท 
 สำธร ทรัพย์สิน 

จ ำกดั 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ส่วนของส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ ำนำจ

ควบคุม 

 บริษัท 
 สำธร ทรัพย์สิน 

จ ำกดั 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ส่วนของส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ ำนำจ

ควบคุม 
 (ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม 

   
40.00 

    
40.00 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 94.59    88.56   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 949.83    994.09   
หน้ีสินหมุนเวียน 77.72    76.43   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,690.77    1,706.26   
สินทรัพย์สุทธิ (724.07)    (700.04)   
มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 

 
(289.63) 

 
7.12 

 
(282.51) 

  
(280.02) 

 
7.12 

 
(272.90) 

        
รายได ้ 211.09    207.41   
ขาดทุน (24.03)    (33.09)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -    0.03   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (24.03)    (33.06)   
ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 

 
(9.61) 

  
(9.61) 

  
(13.22) 

  
(13.22) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
- 

  
- 

  
0.01 

  
0.01 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 77.08  30.83  71.53  28.61 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (9.32)  (3.73)  (9.21)  (3.68) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
   (เงินปันผลท่ีจ่ายให้กับส่วนได้เสียท่ี 
   ไม่มีอ านาจควบคุม: ไม่มี) 

 
 

(58.64) 

  
 

(23.46) 

  
 

(58.29) 

  
 

(23.32) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้  
สุทธิ 

 
9.12 

  
3.65 

  
4.03 

  
1.61 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   8,013.39  6,129.80  3,788.19  1,981.09 
เพ่ิมข้ึน  344.81  1,756.09  343.14  1,754.09 
จ าหน่าย  (39.02)  (118.08)  -  (118.08) 
โอนเข้ามาจาก (ออกไปท่ี):         

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง
การพฒันา 

 
(196.07)  118.98  -  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   183.07  (36.64)  -  7.84 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย  -  149.77  -  149.78 
สิทธิการเช่า  3.54  13.47  3.54  13.47 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  8,309.72  8,013.39  4,134.87  3,788.19 

         

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,144.17  886.40  79.06  11.23 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  266.04  158.99  106.54  - 
จ าหน่าย  (22.16)  -  -  - 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  25.11  (20.48)  25.11  (30.16) 
โอนเข้ามาจาก (ออกไปท่ี):                  

   โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (43.00)  30.00  -  - 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   29.14  (8.96)  -  - 
   อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย  -  97.99  -  97.99 
   สิทธิการเช่า  -  0.23  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  1,399.30  1,144.17  210.71  79.06 
         

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม   6,869.22  5,243.40  3,709.13  1,969.86 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  6,910.42  6,869.22  3,924.16  3,709.13 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหว่างการ
ก่อสร้างเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 12.42 ลา้นบาท (2558: 30.97 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้
ร้อยละ 4.275 ต่อปี (2558: ร้อยละ 4.525 - 4.750 ต่อปี) 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบ อาคารส านกังานท่ีใหเ้ช่าแก่บุคคลภายนอกและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   และ
ท่ีดินเปล่าท่ีไม่มีการพฒันา 

 

อาคารส านกังานท่ีให้เช่าเป็นสินทรัพยท่ี์ตั้งอยู่บนสิทธิการเช่า โดยกรรมสิทธ์ิจะตกเป็นสิทธ์ิของเจา้ของท่ีดินตาม
เง่ือนไขในท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่าท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสญัญา (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าช่วงท่ีดินอาคารสาทรสแควร์กบักองทรัสตซ่ึ์งเป็นบริษทั
ร่วมของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 23 (ข)) 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคา
ตลาด  
 

บริษทัไม่ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บัญชี 2,663.55 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากเป็นอาคารส านักงานท่ีอยู่ใน
ระหวา่งการก่อสร้าง  

 

มลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม 

   2559  2558 

  ราคาตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  ราคาตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

  (ล้านบาท) 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  6,910.42    4,205.67   
 สิทธิการเช่า   980.56    648.35   

 รวม  7,890.98  12,057.55  4,854.02  6,990.30 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2559  2558 

  ราคาตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  ราคาตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

  (ล้านบาท) 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  3,924.16    1,045.58   
 สิทธิการเช่า   364.32    -   
 รวม  4,288.48  6,172.40  1,045.58  1,124.90 

 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม  
 

ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 3 จาก
เกณฑข์อ้มลูท่ีน ามา ใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
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เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคัญ  
 

 
 

ประเภทของสินทรัพย์ เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได้ทีม่นียัส ำคญั 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ทีม่นีัยส ำคญัและกำรวดัมูลค่ำ

ยุตธิรรม 
ท่ีดิน วธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด ราคาตลาดท่ีเสนอขายและเสนอซ้ือจริงของท่ีดิน

เปรียบเทียบท่ีคลา้ยคลึงกนัและอยู่ในบริเวณ
ใกลเ้คียงกนั 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) หากราคาต่อพ้ืนท่ีสูงข้ึน (ลดลง) 
 

    

อาคารส านกังานใหเ้ช่า วิธีการรายได ้โดยการคิดลดกระแสเงินสด  
รูปแบบการประเมินมูลค่าพิจารณาถึงมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้จาก
ทรัพยสิ์น  

การเพ่ิมข้ึนของอตัราค่าเช่าท่ีคาดไว ้ระยะเวลาท่ีเลิก
เช่า อตัราการครอบครอง ค่าใชจ่้ายเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ
ในการเช่า เช่น ระยะเวลาท่ีใหเ้ช่าฟรี และการยกเวน้
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แก่ผูเ้ช่า กระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดไว้
จะถูกคิดลดโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง
แลว้ การประมาณอตัราคิดลดไดพ้ิจารณาถึงคุณภาพ
ของอาคารและสถานท่ีตั้ง (ต าแหน่งท่ีดีท่ีสุด หรือ 
รองลงมา) คุณภาพเครดิตของผูเ้ช่าและระยะเวลา
การเช่า 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) หาก 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ี

ประมาณการไวสู้งข้ึน (ลดลง) 
 ระยะเวลาท่ีเลิกเช่าสั้นลง (ยาวข้ึน) 
 อตัราการครอบครองเพ่ิมข้ึน (ลดลง) หรือ 
 อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ต ่าลง 

(สูงข้ึน) 
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 การค า้ประกัน 
 

บริษัทและบริษทัย่อยได้น าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส่วนใหญ่ไปจดจ านองกับสถาบันการเงินเพ่ือใช้เป็น
หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 19) 
 

14 สิทธิกำรเช่ำ 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือการพฒันาอาคารส านกังานใหเ้ช่า และ/หรือโรงแรม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

โครงกำร ผู้ให้เช่ำ ระยะเวลำ วันที่มีผลบังคับตำม
สัญญำ 

โครงการโกลเดน้ แลนด ์ พระคลงัขา้งท่ี 30 ปี 1 กนัยายน 2535 
โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ส านกังานทรัพยสิ์น 

    ส่วนพระมหากษตัริย ์
34 ปี 1 มีนาคม 2556 

โครงการสาทร สแควร์ ส านกังานทรัพยสิ์น 
   ส่วนพระมหากษตัริย ์

33 ปี  
9 เดือน 

1 กมุภาพนัธ์ 2550 

ท่ีดินวา่งเปล่า – เหม่งจ๋าย บุคคลธรรมดา 30 ปี 1 มกราคม 2540 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,437.19  1,437.19  531.91  531.91 
เพ่ิมข้ึน  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  1,437.19  1,437.19  531.91  531.91 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการ

ด้อยค่า 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   315.41  241.71  50.45  21.96 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  52.28  37.49  11.14  - 
ค่าตดัจ าหน่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 
    อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
3.54  13.24  3.54  13.47 

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนท่ีดิน  
    อาคารและอุปกรณ์ 

 
1.89  3.06  1.89  3.05 

ค่าเช่าคา้งจ่ายตามสญัญาเช่าระยะ
ยาว 

 
11.44  28.09  11.98  11.97 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (7.12)  (8.18)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  377.44  315.41  79.00  50.45 
         

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม   1,121.78  1,195.48  481.46  509.95 

ณ วนัที่  31 ธันวำคม  1,059.75  1,121.78  452.91  481.46 
         

มลูค่าสุทธิทางบัญชีประกอบด้วย         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม         
    สิทธิการเช่า  1,129.81  1,204.19  481.46  509.95 
    ค่าเช่าคา้งจ่ายตามสญัญาเช่า

ระยะยาว 
 

26 8.03  8.71  -  - 
  1,121.78  1,195.48  481.46  509.95 

ณ วนัที่  31 ธันวำคม         
    สิทธิการเช่า  1,067.14  1,129.81  452.91  481.46 
    ค่าเช่าคา้งจ่ายตามสญัญาเช่า

ระยะยาว 
 

26 7.39  8.03  -  - 
  1,059.75  1,121.78  452.91  481.46 

 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 การค ้าประกนั 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าสิทธิการเช่าส่วนใหญ่ไปจดจ านองเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกบญัชีธนาคารหนงัสือค ้า
ประกนัและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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15 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดินและ    อาคารและ   เคร่ืองตกแต่ง        
 สิทธิการเช่า    ส่ิงก่อสร้าง   ติดตั้งและอุปกรณ์   ระบบ งานระหว่าง  

 ท่ีดิน  สนามกอลฟ์ อ่ืน  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 

ราคาทุน                  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 976.69  203.73  1,446.11  67.20  352.37  26.77  64.65  105.52  3,243.04 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  2.47  29.30  -  5.08  264.47  301.32 
จ าหน่าย -  -  -  -  (28.28)  (16.88)  -  -  (45.16) 

โอนเขา้ (ออก) -  -  46.71  9.50  (4.25)  -  -  (8.71)  43.25 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ                  

     1 มกรำคม 2559 976.69  203.73  1,492.82  79.17  349.14  9.89  69.73  361.28  3,542.45 

เพ่ิมข้ึน -  -  31.68  1.48  77.84  0.62  2.61  516.93  631.16 

จ าหน่าย -  -  (18.26)  (0.48)  (36.73)  -  -  -  (55.47) 

ตดัจ าหน่าย -  -  (0.09)  (0.57)  (14.35)  (0.02)   (1.63)  -  (16.66) 

โอน -  -  582.28  (0.13)  8.62  -  280.43  (871.20)  - 

โอนเข้ามาจาก (ออกไปท่ี) :                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  (183.07)  -  -  -  -  -  (183.07) 

สิทธิการเช่า -  -  1.89  -  -  -  -  -  1.89 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  -  0.72  (0.75)  -  -  -  -  (0.03) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 976.69  203.73  1,907.97  78.72  384.52  10.49  351.14  7.01  3,920.27 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดินและ    อาคารและ   เคร่ืองตกแต่ง        
 สิทธิการเช่า    ส่ิงก่อสร้าง   ติดตั้งและอุปกรณ์   ระบบ งานระหว่าง  

 ท่ีดิน  สนามกอลฟ์ อ่ืน  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 138.37  203.73  480.49  25.21  295.02  19.34  54.88  -  1,217.04 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6.65  -  38.71  19.17  21.26  0.33  5.56  -  91.68 

จ าหน่าย -  -  -  -  (25.98)  (10.13)  -  -  (36.11) 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 54.79  -  -  -  (0.01)  -  -  -  54.78 

โอนเขา้ (ออก) -  -  8.96  9.24  (8.00)  -  -  -  10.20 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ                   

   1 มกรำคม 2559 199.81  203.73  528.16  53.62  282.29  9.54  60.44  -  1,337.59 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (3.79)  -  53.14  17.37  24.03  0.28  11.00  -  102.03 
จ าหน่าย -  -  (0.11)  (0.36)  (20.96)  -  -  -  (21.43) 
ตดัจ าหน่าย -  -  (0.05)  (0.55)  (14.15)  (0.02)  (1.63)  -  (16.40) 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (8.03)  -  (3.42)  -  -  -  -  -  (11.45) 

โอนเข้ามาจาก (ออกไปท่ี) :                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  (29.13)  -  -  -  (0.01)  -  (29.14) 

สิทธิการเช่า -  -  -  -  -  -  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  -  0.04  (0.04)  -  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 187.99  203.73  548.63  70.04  271.21  9.80  69.80  -  1,361.20 

                  

                  



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดินและ    อาคารและ   เคร่ืองตกแต่ง        
 สิทธิการเช่า    ส่ิงก่อสร้าง   ติดตั้งและอุปกรณ์   ระบบ งานระหว่าง  

 ท่ีดิน  สนามกอลฟ์ อ่ืน  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 838.32  -  965.62  41.99  57.35  7.43  9.77  105.52  2,026.00 
                  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ                  

   1 มกรำคม 2559                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 766.88  -  964.66  25.55  66.85  0.35  9.29  361.28  2,204.86 
                  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 788.70  -  1,359.34   8.68  113.31  0.69  281.34  7.00  2,559.06 

 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     อาคารและ   เคร่ืองตกแต่ง        
     ส่ิงก่อสร้าง   ติดตั้งและอุปกรณ์   ระบบ งานระหว่าง  
 ท่ีดิน สนามกอลฟ์ อ่ืน  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ก่อสร้าง  รวม 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 164.39  203.73  124.25  5.29  16.60  6.33  47.02  104.93  672.54 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  -  0.05  -  -  263.28  263.33 

จ าหน่าย -  -  -  -  (0.24)  (0.28)  -  -  (0.52) 

โอนเขา้ (ออก) -  -  2.27  -  1.04  -  -  (8.10)  (4.79) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ                  
   1 มกรำคม 2559 164.39  203.73  126.52  5.29  17.45  6.05  47.02  360.11  930.56 
เพ่ิมข้ึน -  -  31.67  -  47.08  0.02  1.70  516.93  597.40 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  (0.34)  -  -  -  (0.34) 

โอน -  -  582.28  -  7.32  -  280.44  (870.04)  - 

โอนเข้ามาจาก (ออกไปท่ี) :                  
สิทธิการเช่า -  -  1.89  -  -  -  -  -  1.89 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 164.39  203.73  742.36  5.29  71.51  6.07  329.16  7.00  1,529.51 

                  

                  

                  

                  



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     อาคารและ   เคร่ืองตกแต่ง        
     ส่ิงก่อสร้าง   ติดตั้งและอุปกรณ์   ระบบ งานระหว่าง  
 ท่ีดิน สนามกอลฟ์ อ่ืน  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ก่อสร้าง  รวม 

                  

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและ                  

   ขาดทุนจากการด้อยค่า                  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 54.49  203.73  94.11  4.82  9.35  6.33  39.76  -  412.59 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  6.92  0.27  2.96  -  3.91  -  14.06 

จ าหน่าย -  -  -  -  (0.20)  (0.28)  -  -     (0.48) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 54.79  -  -  -  -  -  -  -  54.79 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ                  

   1 มกรำคม 2559 109.28  203.73  101.03  5.09  12.11  6.05  43.67  -  480.96 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  21.80  0.18  8.01  0.01  9.21  -  39.21 

ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  (0.31)  -  -  -  (0.31) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 109.28  203.73  122.83  5.27  19.81  6.06  52.88  -  519.86 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     อาคารและ   เคร่ืองตกแต่ง        

     ส่ิงก่อสร้าง   ติดตั้งและอุปกรณ์   ระบบ งานระหว่าง  

 ท่ีดิน สนามกอลฟ์ อ่ืน  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ก่อสร้าง  รวม 
 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 109.90  -  30.14  0.47  7.25  -  7.26  104.93  259.95 

                  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ  
  1 มกรำคม 2559 

                 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 55.11  -  25.49  0.20  5.34  -  3.35  360.11  449.60 
                  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 55.11  -  619.53  0.02  51.70  0.01  276.28  7.00  1,009.65 
                  

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 643.57 
ลา้นบาท (2558: 578.09 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและจ านวน 321.57  ลา้นบาท (2558: 302.19 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงอาคารระหวา่งก่อสร้างเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 6.39 ลา้นบาท (2558: 7.03 ล้านบาท) มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 4.275 ต่อปี (2558: ร้อยละ 4.525 - 4.750 ต่อปี) 
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อาคารและส่ิงปลกูสร้างไดร้วมอาคารโรงแรมแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยู่บนสิทธิการเช่า ซ่ึงสร้างเสร็จในเดือนสิงหาคม 2559
โดยกรรมสิทธ์ิจะตกเป็นสิทธ์ิของเจา้ของท่ีดินตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่าโครงการ FYI (ดูหมายเหตุ 14)  

 

การค า้ประกัน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปจดจ านองเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 19)  
 

16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 
 

      งบกำรเงินรวม 
   ลิขสิทธ์ิ  งานระหวา่ง   
   ซอฟทแ์วร์  การติดตั้ง  รวม 
                           (ล้านบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558   34.34  -  34.34 
เพ่ิมข้ึน   1.99  0.97  2.96 
โอน   0.62  (0.62)  - 
โอนเข้ามาจาก (ออกไปท่ี) :        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   (0.20)  -  (0.20) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559   36.75  0.35  37.10 
เพ่ิมข้ึน   2.67  2.43  5.10 
ตดัจ าหน่าย   (5.03)  -  (5.03) 
โอน   0.19  (0.19)  - 
โอนเข้ามาจาก:        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   0.03  -  0.03 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559   34.61  2.59  37.20 
        



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
 

 85 

 

      งบกำรเงินรวม 
   ลิขสิทธ์ิ  งานระหวา่ง   
   ซอฟทแ์วร์  การติดตั้ง  รวม 
                           (ล้านบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558   19.70  -  19.70 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   4.12  -  4.12 
โอนออกไปท่ี :        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   (0.25)  -  (0.25) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559   23.57  -  23.57 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   4.50  -  4.50 
ตดัจ าหน่าย   (5.03)  -  (5.03) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559   23.04  -  23.04 
        

มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558   14.64  -  14.64 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559   13.18  0.35  13.53 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559   11.57  2.59  14.16 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ลิขสิทธ์ิ  งานระหวา่ง   
  ซอฟทแ์วร์  การติดตั้ง  รวม 
  (ล้านบาท) 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  20.43  -  20.43 
เพ่ิมข้ึน  0.11  0.97  1.08 
โอนเขา้ (ออก)  0.62  (0.62)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559  21.16  0.35  21.51 
เพ่ิมข้ึน  2.22  2.43  4.65 
ตดัจ าหน่าย  (4.90)  -  (4.90) 
โอนเขา้ (ออก)  0.19  (0.19)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  18.67  2.59  21.26 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ลิขสิทธ์ิ  งานระหวา่ง   
  ซอฟทแ์วร์  การติดตั้ง  รวม 
  (ล้านบาท) 

ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  10.97  -  10.97 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2.24  -  2.24 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559  13.21  -  13.21 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2.73  -  2.73 
ตดัจ่าย  (4.90)  -  (4.90) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  11.04  -  11.04 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558  9.46  -  9.46 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559  7.95  0.35  8.30 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  7.63  2.59  10.22 
 

17 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2559 2558 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รวม 255.38  143.74  (356.30)  (391.32) 
การหกักลบรายการของภาษี (81.98)  (66.98)  81.98  66.98 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ 173.40  76.76  (274.32)  (324.34) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รวม 72.51  -  (11.65)  - 
การหกักลบรายการของภาษี (11.65)  -  11.65  - 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ 60.86  -  -  - 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไร  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2559  (หมายเหต ุ36)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 (สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า) 

 
59.12 

  
(8.60) 

  
- 

  
50.52 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -  21.86  -  21.86 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 17.43  11.26  -  28.69 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11.39  12.71  -  24.10 
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 17.22  5.03  -  22.25 
ยอดขาดทุนยกไป 8.02  33.65  -  41.67 
อ่ืน ๆ 30.56  35.73  -  66.29 

รวม 143.74  111.64  -  255.38 
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 งบกำรเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไร  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2559  (หมายเหต ุ36)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 
 (ล้านบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
รายไดค้่าเช่าคา้งรับ (14.99)  5.34  -  (9.65) 
การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (4.52)  (1.53)  -  (6.05) 
สิทธิการเช่า (6.02)  2.46  -  (3.56) 
รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี (241.94)  14.03  -  (227.91) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (14.33)  0.16  -  (14.17) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (109.52)  14.56  -  (94.96) 
รวม (391.32)  35.02  -  (356.30) 
        

สุทธิ (247.58)  146.66  -  (100.92) 
 

 งบกำรเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไร  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2558  (หมายเหต ุ36)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 (สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า) 

 
70.13 

  
(11.01) 

  
- 

  
59.12 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 22.62  (5.19)  -  17.43 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  11.39  -  11.39 
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 1.73  15.49  -  17.22 
ยอดขาดทุนยกไป 12.00  (3.98)  -  8.02 
อ่ืน ๆ 19.38  11.18  -  30.56 
รวม 125.86  17.88  -  143.74 
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 งบกำรเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไร  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2558  (หมายเหต ุ36)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 
 (ล้านบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
รายไดค้่าเช่าคา้งรับ (10.44)  (4.55)  -  (14.99) 
การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (4.42)  (0.10)  -  (4.52) 
สิทธิการเช่า (7.26)  1.24  -  (6.02) 
รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี (253.27)  11.33  -  (241.94) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (14.93)  0.60  -  (14.33) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (126.75)  17.23  -  (109.52) 
รวม (417.07)  25.75  -  (391.32) 

        
สุทธิ (291.21)  43.63  -  (247.58) 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไร  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2559  (หมายเหต ุ36)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -  21.86  -  21.86 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  20.83  -  20.83 
ประมาณการหน้ีสิน -  16.28  -  16.28 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  4.32  -  4.32 
อ่ืน ๆ -  9.22  -  9.22 
รวม -  72.51  -  72.51 
        

 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
 

 90 

 
 งบกำรเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไร  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2559  (หมายเหต ุ36)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 
 (ล้านบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
รายไดค้า้งรับ -  (11.65)  -  (11.65) 
รวม -  (11.65)  -  (11.65) 
        

สุทธิ -  60.86  -  60.86 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา -  32.78  -  32.78 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  3.74  -  2.21 
ลกูหน้ี (หนีส้งสัยจะสูญ) 8.06  6.02  258.03  315.03 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน  -  -  419.01  471.64 
ประมาณการหน้ีสิน -  18.20  -  18.20 
ยอดขาดทุนยกไป 2.91  162.51  -  12.34 
รวม 10.97  223.25  677.04  852.20 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560 - 2563 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากยงั
ไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
เงินมดัจ า  21.14  29.90  7.11  8.10 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี  3.31  3.84  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้  -  61.81  -  61.81 
อ่ืนๆ  6.90  6.90  -  - 
รวม  31.35  102.45  7.11  69.91 

 

19 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน (ไม่รวมดอกเบี้ย)         
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร         
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  10.52  -  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  3,889.00  -  3,524.00 
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  250.00  -  250.00  - 
เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงนิกู้ยมื         
     ระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน  250.00  3,899.52  250.00  3,524.00 
         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  322.18  2,121.31  -  90.00 
 รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้หมุนเวียน     572.18  6,020.83  250.00  3,614.00 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน (ไม่รวมดอกเบี้ย)        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 688.81  3,802.20  -  1,358.17 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  4,572.96  1,015.97 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย        
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 273.43  273.43  -  - 
หุน้กูร้ะยะยาว        
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,996.35  -  2,996.35  - 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 3,958.59  4,075.63  7,569.31  2,374.14 

รวม 4,530.77  10,096.46  7,819.31  5,988.14 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 5,431.41  8,832.09  -  - 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
   อสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์(สิทธิการเช่า) 

 
214.17 

  
245.00 

  
448.80 

  
367.20 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,924.63  5,750.53  2,924.63  2,684.35 
สิทธิการเช่า 452.90  1,358.92  452.90  515.39 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,830.72  1,329.87  888.46  360.30 
รวม 10,853.83  17,516.41  4,714.79  3,927.24 
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(ก) บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินโดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าบวก/ลบอตัรา

คงท่ีต่อปี 
 

บริษทัมีตัว๋แลกเงินจากสถาบนัการเงิน มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีและถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 

เงินกูย้ืมส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือไถ่ถอนโฉนดท่ีดินในอตัราท่ีระบุในสญัญา เงิน
ตน้ส่วนท่ีเหลือมีก าหนดช าระคืนตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญาโดยจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจะถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี จากการประมาณการยอดโอนตามงบประมาณประจ าปี ซ่ึงยอดโอนท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจจะแตกต่างจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้

 

สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ตกลงและขอ้จ ากดัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งถือปฏิบติับางประการ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนของเงินกูต่้อมูลค่าของอาคารตามรายงานการ
ประเมินราคา การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด การควบหรือรวมกิจการกบับริษทั
อ่ืน การลงทุนในหลกัทรัพย ์การลดทุนหรือจ่ายเงินปันผล จ านองสิทธิการเช่าท่ีดิน จ านองอาคาร โอนสิทธิ
ในสัญญาประกนัภยัและสัญญาก่อสร้าง จ าน าหุน้ทั้งหมดในบริษทัย่อยหน่ึงแห่ง และการค ้าประกนับุคคลอ่ืน 
เป็นตน้ 

 

(ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินและสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่และส่ิงปลูก
สร้างท่ีจะมีในภายหนา้ไปจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม
ระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ีบริษทัค ้ าประกนัหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของ
บริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 

(ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 6,436.59 ลา้น
บาท และ 1,386.83 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 7,829.15 ล้านบาท และ 1,952.83 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

20 หุ้นกู้ 
 งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
หุน้กูร้ะยะยาว 3,000.00  - 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (3.65)  - 

สุทธิ 2,996.35  - 
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เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติอนุมติัให้บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูมี้วงเงิน
รวมไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี  
 

ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เป็นจ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท (3,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท)  โดยมีอาย ุ3 
ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.35 ต่อปี ซ่ึงช าระดอกเบ้ียทุก 6 
เดือน ทั้งน้ีบริษทัมีวงเงินคงเหลือในการออกหุน้กูอี้กเป็นจ านวน 4,000 ลา้นบาท  
 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
 

21 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 7.17  13.46  0.80  6.88 
กิจการอ่ืนๆ  1,140.13  1,229.34  51.07  367.69 
รวม  1,147.30  1,242.80  51.87  374.57 

 

เจา้หน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
 

22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 

เจา้หน้ีคา้งจ่ายนิติบุคคล         
    โครงการท่ีรอการจดัตั้ง  154.64  125.99  -  - 

ภาษีขาย  15.14  4.63  12.76  1.77 
อ่ืนๆ  60.92  48.08  17.26  38.85 
รวม  230.70  178.70  30.02  40.62 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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23 รำยได้สิทธิกำรเช่ำรอตดับัญชี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
 4 (ล้านบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน  306.06  29.92  -  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  6,970.65  709.04  -  - 

  7,276.71  738.96  -  - 
 

รายการเคล่ือนไหวของรายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชีส าหรับปี 2559 และ 2558 มีดงัน้ี  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 

ราคาทนุ         
ณ วนัท่ี  1 มกราคม    738.96  768.88  -  - 
เพ่ิมข้ึน  6,777.23  -  -  - 
รับรู้รายไดใ้นระหวา่งงวด  (239.48)  (29.92)  -  - 
ณ วนัที่  31  ธันวำคม    7,276.71  738.96  -  - 

         
 

(ก) ในระหว่างปี 2550 บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทัภายนอกแห่งหน่ึงเพ่ือพฒันาโครงการ นอร์ท สาธร
โฮเต็ล บริษทัไดร่้วมลงทุนกนัจดัตั้งบริษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ ากดั เพ่ือด าเนินโครงการดงักล่าว ซ่ึงบริษทั
ถือหุน้ร้อยละ 20 และบริษทัภายนอกดงักล่าวถือหุน้ร้อยละ 80 ของส่วนไดเ้สีย 
 

ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากดั ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินในส่วนโรงแรมจ านวน 2 ฉบบั 
กบับริษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ ากดั โดยสัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลาส้ินสุดและเง่ือนไขเช่นเดียวกนักบัสัญญา
เช่าหลกั เวน้แต่เง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีให้ บริษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ ากดั ช าระเงินรายปีให้กบับริษทั นอร์ท สาธร 
เรียลต้ี จ ากดัในฐานะผูใ้หเ้ช่าซ่ึงเป็นอตัราค่าเช่าเช่นเดียวกบัท่ีบริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากดั ท าสัญญาหลกั
ไวก้บัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยต์ามสัญญาเช่าช่วง  ฉบบัท่ี 1 ก าหนดให้บริษทั นอร์ท สาธร 
โฮเตล็ จ ากดั จ่ายเงินช าระเร่ิมแรก เป็นจ านวนเงิน 988.60 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากดั ใน
การให้บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากดั พิจารณาเห็นชอบให้บริษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ ากดั เช่าช่วงท่ีดิน 
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยไ์ดรั้บแจง้และยอมรับเง่ือนไขของสัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีใหแ้ก่บริษทั 
นอร์ท สาธร โฮเตล็ จ ากดั บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากดัไดรั้บเงินช าระเร่ิมแรกทั้งหมดแลว้ 
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บริษทัย่อยไดบ้นัทึกเงินค่าเช่าช่วงรับล่วงหนา้จ านวนเงิน 988.60 ลา้นบาท เป็นรายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี
และทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายสุญัญาเช่าโดยวิธีเสน้ตรง 
 

(ข) ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาแบ่ง
เช่าช่วงท่ีดิน อาคารพร้อมทั้ งส่วนควบและงานระบบของอาคารส านักงานสาทร สแควร์ เป็นระยะเวลา
ประมาณ 25 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583 รวมถึงขายกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ใหแ้ก่ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ (“กองทรัสต”์)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 
โดยไดรั้บช าระเงินจากกองทรัสตส์ าหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่าช่วงในส่วนท่ีเป็นอาคารและส่วนควบและทรัพยสิ์นท่ี
เช่าช่วงในส่วนท่ีเป็นงานระบบ เป็นจ านวนเงินประมาณ 6,777 ลา้นบาท และส่วนท่ีขายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงินประมาณ 37 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการจ าหน่ายเป็นจ านวนเงิน 1.66 ลา้นบาท 
นอกจากน้ีกองทรัสต์ยงัมีภาระผูกพนัส าหรับการจ่ายค่าเช่าช่วงเป็นรายปีในส่วนท่ีเป็นท่ีดินเป็นระยะเวลา
ประมาณ 25 ปี โดยงวดสุดทา้ยจ่ายในเดือนกนัยายน 2583 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 900 ลา้นบาท ในการให้
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากัด พิจารณาเห็นชอบให้กองทรัสต์ เช่าช่วงท่ีดิน ส านักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยไ์ดรั้บแจง้และยอมรับเง่ือนไขของสัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีให้แก่กองทรัสต ์บริษทั นอร์ท สาธร 
เรียลต้ี จ ากดัไดรั้บเงินช าระเร่ิมแรกทั้งหมดแลว้ 

 

บริษทัย่อยไดบ้นัทึกเงินค่าเช่าช่วงรับล่วงหนา้จ านวนเงิน 6,777 ลา้นบาท เป็นรายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี
และทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายสุญัญาเช่าโดยวิธีเสน้ตรง 

 

24 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงนิส ำหรับ 

       

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 52.66  48.60  21.59  16.83 
รวม 52.66  48.60  21.59  16.83 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 6.75  11.14  4.76  3.68 
 6.75  11.14  4.76  3.68 
        รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั    
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 

 
1.50 

  
0.35 

  
- 

  
1.74 

ก าไรสะสมจากการประมาณตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 

 
(10.63) 

  
(12.13) 

  
(1.35) 

  
(1.35) 

 

โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ 
ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ 
     ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

  
48.60 

  
37.80 

  
16.83 

  
8.60 

         
รับรู้ในก ำไรขำดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  6.02  10.12  4.37  3.36 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   0.73  1.02  0.39  0.32 
  6.75  11.14  4.76  3.68 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการ 
    คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  
1.50 

  
0.35 

  
- 

  
1.74 

  1.50  0.35  -  1.74 

อืน่ๆ         
รับโอนผลประโยชนพ์นกังานจากบริษทัยอ่ย  -  -  -  3.03 
จ่ายผลประโยชนพ์นกังานในระหวา่งปี  (4.19)  (0.69)  -  (0.22) 
  (4.19)  (0.69)  -  2.81 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
     ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

  
52.66 

  
48.60 

  
21.59 

  
16.83 

 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
สมมติฐานประชากร (2.26)  (1.81)  -  0.14 
สมมติฐานทางการเงิน 1.62  3.54  -  1.50 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 2.14  (1.38)  -  0.10 
รวม 1.50  0.35  -  1.74 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 1.92 - 3.19  1.92 - 2.69  2.29  2.29 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5 - 6  5  5  5 
อายเุกษียณตามปกติ (ปี) 60  55  60  55 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 4.46 ปี – 
14.62 ปี (2558: 4.46 ปี - 11.21 ปี)  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 (ล้านบาท) 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ 
      ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (4.64)  5.41  (1.27)  1.42 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
5.39 

  
(4.72) 

  
1.56 

  
(1.42) 

อตัราการเขา้ออกงาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5.01)  2.49  (1.37)  0.70 
การเปล่ียนแปลงอายงุาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 0.36  (0.35)  0.08  (0.08) 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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25 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

  งบกำรเงินรวม 
  คดีความ  อ่ืน ๆ  รวม 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  213.76  18.96  232.72 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  23.44  -  23.44 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป  (5.41)  -  (5.41) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน  (0.65)  (18.96)  (19.61) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ       
   1 มกรำคม 2559  231.14  -  231.14 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  84.78  -  84.78 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป  (9.72)  -  (9.72) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน  (12.63)  -  (12.63) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  293.57  -  293.57 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ  
   1 มกรำคม 2559 

      

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  231.14  -  231.14 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559       
ส่วนท่ีหมุนเวียน  196.35  -  196.35 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  97.22  -  97.22 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ค่าเผื่อการ   
   สนบัสนุน   
 คดีความ  ทางการเงิน  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 91.33  84.14  175.47 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 0.36  13.27  13.63 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (0.61)  -  (0.61) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559 91.08  97.41  188.49 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 0.20  91.58  91.78 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (8.37)  -  (8.37) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (1.51)  -  (1.51) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 81.40  188.99  270.39 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559      
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 91.08  97.41  188.49 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559      
ส่วนท่ีหมุนเวียน -  188.99  188.99 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 81.40  -  81.40 
 

ประมาณการหน้ีสินในการสนับสนนุทางการเงิน 
 

บริษทัมีภาระในการสนบัสนุนทางการเงินใหก้บับริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพ่ือใหส้ามารถช าระหน้ีสินไดต้ามก าหนดซ่ึง
ผูบ้ริหารคาดวา่จะไม่สามารถเรียกคืนได ้ 
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คดคีวาม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดถ้กูฟ้องร้องในคดีต่างๆ ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 

(ก) ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษัทตั้ งประมาณการหน้ีสินจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องจากโครงการ
อสังหาริมทรัพยท่ี์พฒันาในอดีต โดยพิจารณาจากเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี รวมทั้งส้ิน
เป็นจ านวนเงิน 81.40 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 91.08 ล้านบาท)  

 

(ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัย่อยหลายแห่งตั้งประมาณการหน้ีสินจากคดีอ่ืนๆ รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 
30.41 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 42.88 ล้านบาท) 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในฐานะโจทก ์มีคดีฟ้องร้องกบักรมสรรพากรและไดย้ื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเม่ือ
วันท่ี  14 กันยายน 2554 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลภาษีอากรกลางได้พิพากษาสนับสนุน
กรมสรรพากร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 ศาลฏีกามีค าพิพากษาสนบัสนุนกรมสรรพากรเช่นเดียวกบั
ศาลภาษีอากรกลาง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับ
คดีดงักล่าวพร้อมเงินเพ่ิมร้อยละ 1.50 ต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 181.76 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 97.18 
ล้านบาท)   

 

26 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
เงินค ้าประกนัการเช่าอาคาร  120.15  191.67  96.54  12.37 
ค่าเช่าคา้งจ่ายตามสญัญาเช่าระยะยาว 14 7.39  8.03  -  - 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  45.17  117.50  45.17  117.50 
อ่ืนๆ  54.15  31.42  -  - 
รวม  226.86  348.62  141.71  129.87 
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27 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มลูค่าหุน้  2559  2558 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-    หุน้สามญั 10.00  -  -  1,638.21  16,382.13 
-    หุน้สามญั 4.75  2,323.72  11,037.67  -  - 
ลดหุน้ 10.00  -  -  (0.19)  (1.94) 
ลดมลูค่าหุน้          
-    จาก 10.00 บาท เป็น 4.75 บาท 4.75  -  -  -  (8,599.60) 
ออกหุน้ใหม่ 4.75  -  -  685.70  3,257.08 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          

-    หุ้นสำมญั 4.75  2,323.72  11,037.67  2,323.72  11,037.67 
          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-    หุน้สามญั 10.00  -  -  1,638.02  16,380.19 
-    หุน้สามญั 4.75  1,638.02  7,780.59  -  - 
ลดมลูค่าหุน้          
- จาก 10.00 บาท เป็น 4.75 บาท 4.75  -  -  -  (8,599.60) 
ออกหุน้ใหม่ 4.75  685.70  3,257.08       -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-    หุ้นสำมญั 4.75  2,323.72  11,037.67  1,638.02  7,780.59 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 1.94 ลา้นบาท โดยลดจ านวนหุ้นสามญัจ านวน 194,376 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 
บาท โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 194,376 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 
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2. โอนส ารองตามกฎหมายจ านวน 77.23 ลา้นบาท ไปยงับญัชีขาดทุนสะสม  
3. ลดมูลค่าหุน้จากเดิม มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 4.75 บาท โดยบริษทัไดย้ื่นขอจดทะเบียนลดทุนจด

ทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาใหเ้จา้หน้ีสามารถส่งค าคดัคา้นมติการ
ลดทุนจดทะเบียน โดยระยะเวลาท่ีเจา้หน้ีมีสิทธิคัดคา้นมติการลดทุนจดทะเบียนไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2558 ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดมูลค่าหุน้ของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 โดยส่วนหน่ึงน าไปลดส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นจ านวน 
7,337.81 ลา้นบาท และอีกส่วนหน่ึงน าไปลดผลขาดทุนสะสมจ านวน 1,256.96 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 
4.83 ลา้นบาท (หุน้ละ 0.002948 บาท) โดยจ่ายคืนใหก้บัผูถื้อหุน้ในเดือนตุลาคม 2558   
 

ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุน้ขา้งตน้ ท าให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็น
จ านวน 7,780.59 ลา้นบาท (จ านวน 1,638.02 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 4.75 บาท) 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement ) บริษทัจึงได้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 685.70 ลา้นหุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ  
7.25 บาท ใหแ้ก่บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“FPHT”) ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และบริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้ดงักล่าวเต็มจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 เป็นจ านวนเงิน 4,971.33 ลา้นบาท 
โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2559 จึงท าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้
เพ่ิมข้ึนจากเดิมจ านวน 7,780.59 ลา้นบาท เป็นจ านวน 11,037.67 ลา้นบาท (จ านวน 2,323.72 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 4.75 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวน 1,714.25 ลา้นบาท หลงัจากเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให ้FPHT เขา้เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 29.51 และสัดส่วนการถือหุ้น
บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 55.73 เป็นร้อยละ 39.28  

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 FPHT ไดซ้ื้อหุน้เพ่ิมเติมอีกจ านวน 99.94 ลา้นหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม ส่งผลให ้FPHT เขา้เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในสดัส่วนร้อยละ 39.90 
 

28  ส่วนเกนิทุนและส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) บญัชีทุนส ารองน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนส ารอง  
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

29 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัมี  3  ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้การ
บริหารและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการ
จดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน
ของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1   ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 
ส่วนงาน 2      ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการอาคารเพ่ือการพาณิชย ์
ส่วนงาน 3  ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

ธุรกิจอ่ืนไดร้วมหน่วยธุรกิจท่ีหยดุด าเนินธุรกิจแลว้และอ่ืนๆไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือก าหนดส่วน
งานท่ีรายงานในปี 2559 หรือ 2558 
 

มีการใชบ้ริการในระหว่างหน่วยธุรกิจอยู่บา้งแต่การก าหนดราคาระหว่างกนันั้นเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติ
ธุรกิจ  
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในการวดัผลการ
ด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ี
ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2   อืน่ ๆ  รำยกำรตัดบัญชี  งบกำรเงนิรวม 
 2559  2558  2559  2558   2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,824.97  7,304.89  1,175.73  1,197.96   20.81  16.88  -  -  11,021.51  8,519.73 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  18.59  24.67   -  -  (18.59)  (24.67)  -  - 
รวมรำยได้ 9,824.97  7,304.89  1,194.32  1,222.63   20.81  16.88  (18.59)  (24.67)  11,021.51  8,519.73 

รายไดอ่ื้น                   121.89  72.35 
รวมรำยได้                  11,143.40  8,592.08 

                     
รวมก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานท่ีรายงาน                     
     ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 1,262.80  679.15  (135.14)  294.52   469.15  (42.77)  (255.14)  106.24  1,341.67  1,037.14 
ตน้ทุนทางการเงิน                  (122.07)  (279.46) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้                  36.94  23.31 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้                  1,256.54  780.99 

                     

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงินอ่ืนท่ีมีสาระส าคัญ                     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11.78  11.44  403.41  261.18   17.19  16.29  4.73  (0.86)  437.11  288.05 
(กลบัรายการ)ประมาณการค่าใชจ่้ายส าหรับคดีความ 2.46  10.00  84.72  13.21   (1.31)  0.37  -  -  85.87  23.58 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   และตดัจ าหน่ายของสินทรัพย ์ 42.76  3.31  0.11  -   25.14 

 
35.21 

 
-  (16.46)  68.01  22.06 

(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ -  (0.52)  0.01  0.02   (168.68)  30.60  181.04  6.41  12.37  36.51 
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 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2   อืน่ ๆ  รำยกำรตัดบัญชี  งบกำรเงนิรวม 
 2559  2558  2559  2558   2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ส่วนงำน                     
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 14,481.78  11,274.58  9,742.39  8,893.08   1,527.77  1,402.67  (13.73)  (47.29)  25,738.21  21,523.04 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้                  2,677.82  245.00 
สินทรัพยอ่ื์น                  407.62  273.59 
รวมสินทรัพย์                  28,823.65  22,041.63 
                     

หนีสิ้นส่วนงำน                     
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 2,365.75  4,325.27  8,745.36  3,730.12   3,626.94  5,746.69  (2.66)  (8.28)  14,735.39  13,793.80 
หน้ีสินอ่ืน                  274.42  324.34 

รวมหนีสิ้น                  15,009.81  14,118.14 
 

ส่วนงำนภูมศิำสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
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30 รำยได้จำกกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
เงินปันผลรับ         
บริษทัยอ่ย 4, 11 -  -  366.31  1,381.72 
บริษทัร่วม 4, 10 -  -  85.65  11.02 
  -  -  451.96  1,392.74 

ดอกเบี้ยรับ         
บริษทัยอ่ย 4 -  -  385.99  183.65 
บริษทัร่วม 4 17.14  19.43  17.14  19.43 
สถาบนัการเงิน  8.51  1.16  5.13  0.10 
  25.65  20.59  408.26  203.18 
  

       

รวม  25.65  20.59  860.22  1,595.92 
 

31 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  671.52  472.98  3.75  5.57 
ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะ  362.44  264.70  0.30  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  98.27  81.68  -  - 
ค่านายหนา้  31.97  11.51  23.46  - 
อ่ืนๆ  9.97  8.34  1.16  1.40 
รวม  1,174.17  839.21  28.67  6.97 
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32 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  508.73  406.38  192.28  133.91 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 101.40  86.96  34.95  13.69 
ค่าซ่อมแซมดูแลรักษา  96.00  55.11  2.91  2.71 
ค่าเช่าและค่าบริการ 4 55.73  45.44  31.48  15.08 
ค่าสาธารณูปโภค  70.26  44.79  5.78  2.02 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  12.37  38.53  -  88.25 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    86.53  34.79  25.14  24.63 
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสิน  85.87  23.58  90.26  13.63 
อ่ืนๆ  354.20  316.45  67.82  62.28 
รวม  1,371.09  1,052.03  450.62  356.20 

 

33 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
เงินเดือน ค่าจา้งและโบนสั  531.47  420.47  163.44  112.68 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 24 6.76  11.14  4.76  3.68 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  15.53  12.83  5.50  4.17 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง  0.60  0.13  0.50  0.02 
อ่ืนๆ  52.64  43.50  18.08  13.36 
รวม  607.00  488.07  192.28  133.91 

 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
 

 110 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 (2558: อัตรา                          
ร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10) ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10     
(2558: อัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10) ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ด
ทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ี
ไดรั้บอนุญาต 
 

34 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  390.88  243.17  144.60  0.12 
         
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและ 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  46.23  44.88  15.00  16.18 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  101.40  86.96  34.95  13.69 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  12.37  38.53  -  88.25 
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสิน  85.87  23.58  11.69  13.63 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  -  -  -  1,009.28 
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35 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
บริษทัยอ่ย 4 -  -  63.51  66.43 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 14.84  14.55  -  - 
สถาบนัการเงิน  160.01  487.81  78.35  189.69 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  174.85  502.36  141.86  256.12 
ค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร  6.34  5.60  0.39  0.32 
  181.19  507.96  142.25  256.44 
         

หัก  จ านวนท่ีรวมอยู่ในตน้ทุนของ         
        สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

-  โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง
การพฒันา 

-   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
-   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
 
8 

13 
15 

 
 

(40.31) 
(12.42) 

(6.39) 

  
 

(190.50) 
(30.97) 

(7.03) 

  
 

- 
(12.42) 
(6.39) 

  
 

- 
(30.97) 
(7.03) 

  (59.12)  (228.50)  (18.81)  (38.00) 

สุทธิ  122.07  279.46  123.44  218.44 
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36 ภำษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  358.42  173.46  57.13  15.63 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  8.09  2.93  -  0.44 
  366.51  176.39  57.13  16.07 

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 17        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (146.66)  (43.63)  (60.86)  - 
         

รำยได้ (ผลประโยชน์) ภำษเีงนิได้  219.85  132.76  (3.73)  16.07 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษเีงินได้ที่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(ล้านบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(ล้านบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,256.54    780.99 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  251.31  20.00  156.19 
การลดภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั    0.57    0.20 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (0.79)    (6.79) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   103.36    18.08 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   0.91    2.93 
ความแตกต่างทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (74.17)    - 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (67.22)    (45.43) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์         
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
5.88 

    
7.58 

รวม 17.50  219.85  17.00  132.76 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(ล้านบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,055.18    374.58 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  211.04  20  74.92 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (149.53)    (278.55) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1.59    219.26 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   -    0.44 
ความแตกต่างทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (66.83)    - 
รวม (0.35)  (3.73)  4.29  16.07 

 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

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

37 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั        
   ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,046.30  661.47  1,058.91  358.51 

        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,638.02  1,638.02  1,638.02  1,638.02 
ผลกระทบของหุน้ท่ีออกจ าหน่าย 
   วนัท่ี 15 มกราคม 2559 

 
659.47 

  
- 

  
659.47 

  
- 

จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   (ขั้นพืน้ฐำน) 

 
2,297.49 

  
1,638.02 

  
2,297.49 

  
1,638.02 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.46  0.40  0.46  0.22 
 

38 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 116.19 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรส าหรับงวดเกา้เดือนของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
81.90 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งเดือนธนัวาคม 2558  
 

39 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการ
เกง็ก าไรหรือการคา้ 
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การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คืการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีเงินฝากกบัสถาบนั
การเงิน รวมถึงหุ้นกู ้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัมิได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มี
ดงัน้ี 
 

 

 งบกำรเงนิรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 
5 ปี 

 
 

รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

ปี 2559          
ไม่หมุนเวยีน          
  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่          
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั MLR-0.50%  -  -  232.46  232.46 

รวม   -  -  232.46  232.46 
          

ปี 2558          
ไม่หมุนเวยีน          
  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่          
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั MLR-0.50%  -  115.37  -  115.37 
รวม   -  115.37  -  115.37 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี  หลงัจาก   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
ปี 2559          
ไม่หมุนเวยีน          
  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่          
  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั MLR-0.50%  -  -  8,004.40  8,004.40 
รวม   -  -  8,004.40  8,004.40 
          

ปี 2558          
ไม่หมุนเวยีน          
  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่          
  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั MLR-0.50%  -  3,028.79  -  3,028.79 
รวม   -  3,028.79  -  3,028.79 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมและระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนด
อตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี  หลงัจาก   

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
ปี 2559          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ          
   เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 

MOR- 
MLR-1.75% 

  
250.00 

  
- 

  
- 

  
250.00 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงินท่ีถึง 
   ก าหนด1ช าระภายในหน่ึงปี 

 
MLR-2.25% - 
MLR-1.75% 

  
 

322.18 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

322.18 
ไม่หมุนเวยีน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงิน 

MLR-2.25%- 
MLR-1.75% 

  
- 

  
688.81 

  
- 

  
688.81 

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูถื้อหุน้          
   ของบริษทัยอ่ย 6.5%  -  273.43  -  273.43 
หุน้กู ้   -  2,996.35  -  2,996.35 
รวม   572.18  3,958.59  -  4,530.77 
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 งบกำรเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี  หลงัจาก   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
ปี 2558          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ MOR/ PN         
   เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 

market rate - 
MLR-1.75% 

 
3,899.52  -  -  3,899.52 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงินท่ีถึง 
   ก าหนด1ช าระภายในหน่ึงปี 

 
MLR-2.25% - 
MLR-1.75% 

  
 

2,121.31 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

2,121.31 
ไม่หมุนเวยีน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงิน 

MLR-2.25%- 
MLR-1.75% 

  
- 

  
3,802.20 

  
- 

  
3,802.20 

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูถื้อหุน้          
   ของบริษทัยอ่ย 6.5%  -  273.43  -  273.43 
รวม   6,020.83  4,075.63  -  10,096.46 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี  หลงัจาก   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
ปี 2559          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ          
   เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 

MOR –  
MLR-1.75% 

 
250.00  -  -  250.00 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
MLR - 0.50% 

  
- 

  
4,572.96 

  
- 

  
4,572.96 

หุน้กูร้ะยะยาว 3.35%  -  2,996.35  -  2,996.35 
รวม   250.00  7,569.31  -  7,819.31 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี  หลงัจาก   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
ปี 2558          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ          
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั 
   การเงิน 

MLR-1.75% -
MLR-2.00% 

  
3,524.00 

 
- 

  
- 

 
3,524.00 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงินท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

MLR-1.5% 

  
 

90.00 

 

- 

  
 

- 

 

90.00 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
 การเงิน 

 
MLR-1.5% 

  
-  

 
1,358.17  -  1,358.17 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 1.55% - MLR         
  ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -0.50%  -  1,015.97  -  1,015.97 
รวม   3,614.00  2,374.14  -  5,988.14 

 

เง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถามถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาวเน่ืองจากผูใ้ห้กูต้กลงท่ีจะไม่เรียก
ช าระคืนเงินกูจ้ากผูกู้ภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ินปี 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพย/์หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
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ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความ
เส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์าง
การเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลกูคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหาร
ไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า          
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มลูมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหากมลูค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบกำรเงินรวม  
 มลูค่า  มลูค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวำคม 2559  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรม 

         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากผูถื้อหุน้ของ
บริษทัยอ่ย 

 
273.43 

 
-  

 
174.06 

 
-  

 
174.06 

หุน้กูร้ะยะยาว 2,996.35  -  2,996.31  -  2,996.31 
 
 



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 
 

 120 

 

 งบกำรเงินรวม  
 มลูค่า  มลูค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวำคม 2558  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัด
มลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากผูถื้อหุน้
ของบริษทัยอ่ย 

 
273.43 

  
- 

  
192.90 

  
- 

  
192.90 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีไม่หมุนเวียนอ่ืนนอกจากตารางข้างต้นเป็นมูลค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด 

 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม  
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

ประเภท เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มนัียส ำคัญ 
หุน้กู ้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด อตัราคิดลด 
เงินกูย้ืม วิธีคิดลดกระแสเงินสด อตัราคิดลด 
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40 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
และบริการอื่น 

       

(ดสัูญญาเช่าที่ดนิข้อ (ก))        
ภายในหน่ึงปี 73.73  77.02  19.80  19.80 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 309.28  328.39  91.47  88.27 
หลงัจากหา้ปี 1,834.02  1,946.54  893.23  916.23 
รวม 2,217.03  2,351.95  1,004.50  1,024.30 
        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 1,130.85  915.08  43.60  43.30 
สญัญาจา้งเพ่ืองานโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์        
   เพ่ือการลงทุน -  1,430.00  -  1,430.00 
สญัญาจา้งเพ่ืองานโครงการอสังหาริมทรัพย์
ระหวา่งการพฒันา 

 
442.73 

  
939.42 

  
- 

  
- 

รวม 1,573.58  3,284.50  43.60  1,473.30 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สญัญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) สญัญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการพฒันาโครการอสังหาริมทรัพยห์ลายสัญญา โดยสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 27 ปี ถึง 34 ปี ส้ินสุดปี 2590 โดยบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ภาระผกูพนัค่าเช่าดินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้นอนาคต มีดงัน้ี 
 

 
โครงการ 

สาทร สแควร์  

โครงการ 
เอฟ วาย ไอ 
เซ็นเตอร์  

โครงการ 
อ่ืนๆ  

 
รวม 

 (ล้านบาท) 
ภายใน 1 ปี 50.00  19.80  3.93  73.73 
หลงัจากปีท่ี 1 แต่ภายใน 5 ปี 200.00  91.47  17.81  309.28 
หลงัจากปีท่ี 5 937.50  893.23  3.29  1,834.02 
รวม 1,187.50  1,004.50  25.03  2,217.03 

 

(ข) สญัญาบริหารโครงการ 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งบริหารโครงการอาคารเพ่ือการพาณิชย ์มีก าหนด 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 
บริษทัดงักล่าวจะใหบ้ริการดา้นบริหารโครงการอาคารพาณิชย ์และบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุใน
สญัญา 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งบริหารโครงการอาคารเพ่ือการพาณิชยส์องแห่ง มีก าหนด 3 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และ 31 กรกฏาคม 2562 และ  และสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้กเป็นเวลา 3 ปี บริษทั
ดงักล่าวจะให้บริการดา้นบริหารโครงการอาคารพาณิชย์ และบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุใน
สญัญา 

 

41 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกคา้ของโครงการในอดีตแห่งหน่ึง โดยผูบ้ริหารเช่ือว่า
ความเป็นไปไดท่ี้จะจ่ายช าระค่าเสียหายดงักล่าวไม่อยู่ในระดบัท่ีน่าจะเป็นไปไดจึ้งยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงิน  

 

42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2560 บริษทัร่วมคา้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลา้นบาท (100,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 
บาท) เป็น 3,000 ลา้นบาท (300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) และเรียกช าระร้อยละ 25 ของหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ใหม่ รวมเป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท บริษทัร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
10 มกราคม 2560 โดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัร่วมคา้น้ี  
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

(1) อนุมติัใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเร่ิมตน้วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นเร่ิมตน้วนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดในวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี 

 

(2) อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 2,323.72 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน
รวม 534.46 ลา้นบาท 

 

(3) อนุมติัเพ่ิมวงเงินในการออกหุน้กูอี้ก 3,000 ลา้นบาท รวมกบัวงเงินเดิมเป็น 10,000 ลา้นบาท 
 

ทั้งน้ี บริษทัจะน ามติดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
 

43 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจาก

งาน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2559) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559)   

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559)  

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559)  

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2559) 

ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของบริษทัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินใน
งวดท่ีถือปฏิบติั 
 

44 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการน าเสนอ                               
งบการเงินปี 2559 
 

 

 2558 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก่อน    หลงั  ก่อน    หลงั 
 จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ 
 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ลูกหน้ีอ่ืน -  90.85  90.85  -  9.37  9.37 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 247.04  (90.85)  156.19  45.77  (9.37)  36.40 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 2,012.25  192.60  2,204.85  449.60  -  449.60 
สิทธิการเช่า 1,394.95  (265.14)  1,129.81  515.38  (33.93)  481.45 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอ 
     ขอคืน - 

 
79.99 

 
79.99 

 
- 

 
23.48 

 
23.48 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 182.43  (79.99)  102.44  93.39  (23.48)  69.91 
เจา้หน้ีอ่ืน -  (628.40)  (628.40)  -  (120.09)  (120.09) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (771.90)  593.20  (178.70)  (160.71)  120.09  (40.62) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (456.36)  107.74  (348.62)  (163.81)  33.93  (129.88) 
   -      -   

  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ           
  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 820.86  18.35  839.21  6.97  -  6.97 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,070.38  (18.35)  1,052.03  356.20  -  356.20 
   -      -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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