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

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญอย่างยิง่ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
ก) การรั บรู้รายได้ จากการขายอสั งหาริ มทรั พย์
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 5,074 ล้านบาทในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและบริ ษทั ฯรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 1,195 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ เนื่ องจากจํานวนรายได้ที่บนั ทึกในบัญชี จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี
ของกลุ่มบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษเกี่ยวกับความถูกต้องของการรับรู ้รายได้จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ตามนโยบายบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีข้ ึนเพื่อควบคุมเกี่ยวกับวงจร
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ และสุ่ มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และ
ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบกับสัญญาซื้ อขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสาร
การโอนกรรมสิ ทธิ์ เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไปตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายและสอดคล้องกับ
นโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ซ่ ึ งถูกบันทึก
ผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป เพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าว
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ข) การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จํานวน 103 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯพบว่ามีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
เนื่ องจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในการพิจารณา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนิ นงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคต การกําหนดข้อสมมติ
ที่สาํ คัญในการคาดการณ์ผลการดําเนิ นงานดังกล่าว ซึ่ งทําให้มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
โดยการทําความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํ ให้ได้มาซึ่ งตัวเลขดังกล่าว เปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริ ษทั และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
จริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
รวมถึงข้อสมมติและวิธีการที่ผปู ้ ระเมินราคาอิสระของบริ ษทั ฯใช้ในการคํานวณหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
เพื่อพิจารณาถึงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค) ค่ าเผื่อการลดลงของต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก โดยขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันทางการตลาด อุปสงค์และอุปทานในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่ งอาจทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผือ่ การลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของ
มูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และทํา
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ตน้ ทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อระบุ
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการหมุนเวียนที่ชา้ กว่าปกติหรื อไม่มีรายการขายเกิดขึ้นในระหว่างปี และวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบในรายละเอียดสําหรับรายการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์แต่ละโครงการ
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนิ นการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื่ องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
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ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

ชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันและดอกเบี�ยค้างรับ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที�ดินรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําค่าสิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า
ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2559

งบการเงินรวม

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

7
8
9
6
10

1,133,733,821
1,072,969
10,491,676
6,265,030,847
72,817,452
89,767,360
7,572,914,125

486,187,244
19,013,725
7,970,054
7,694,622,005
111,005,202
29,090,860
80,809,522
8,428,698,612

422,371,900
1,072,969
338,676,151
2,116,696,523
608,180,527
4,752,272
12,199,874
3,503,950,216

132,415,817
356,727,413
2,412,362,891
1,165,587,489
5,596,627
8,500,666
4,081,190,903

7
11
15
12
13
25
29
14

3,800,000
506,741,515
129,480,815
835,899,443
164,967,194
300,000,000
68,080,378
99,536,040
18,712,489
2,127,217,874
9,700,131,999

3,800,000
14,670,181
137,019,088
873,149,093
312,249,430
69,944,775
93,268,826
14,175,589
1,518,276,982
9,946,975,594

3,800,000
3,734,569,203
13,715,589
38,928,490
26,988,358
6,932,199
300,000,000
11,382,762
4,136,316,601
7,640,266,817

3,800,000
3,835,494,304
13,715,589
42,472,672
33,735,638
45,555,026
7,275,071
8,664,110
3,990,712,410
8,071,903,313

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันและดอกเบี�ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หุ้นกู้
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

15
16

17
6

17
18
25
19

2559

งบการเงินรวม

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

467,481,500
222,979,326
178,534,108
1,102,028,930
466,340,668
25,613,246
50,494,995
2,513,472,773

100,000,000
208,667,302
214,329,427
2,046,028,206
1,371,518,683
52,915,044
41,994,068
4,035,452,730

200,000,000
55,030,332
50,526,855
41,980,630
160,564,785
15,045,016
40,233,163
563,380,781

100,000,000
61,130,831
51,199,736
447,959,648
1,049,996,163
157,593,605
52,354,259
29,269,789
1,949,504,031

510,000,000
1,493,743,676
22,965,541
18,118,390
33,938,730
2,078,766,337
4,592,239,110

914,366,246
497,706,096
29,268,598
13,649,834
5,547,026
1,460,537,800
5,495,990,530

1,493,743,676
17,488,903
3,748,104
1,514,980,683
2,078,361,464

497,706,096
13,293,461
5,377,595
516,377,152
2,465,881,183

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 4,558,354,509 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2558: หุ้นสามัญ 5,809,676,871 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 3,575,483,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ�งเกิดจากการซื�อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเพิ�มในราคาที�สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
บริษัทย่อย ณ วันที�ซื�อ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2559

งบการเงินรวม

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

20

22
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

4,558,354,509

5,809,676,871

4,558,354,509

5,809,676,871

3,575,483,607
104,094

3,575,483,607
104,094

3,575,483,607
104,094

3,575,483,607
104,094

(564,048,205)
27,720,892

(564,048,205)
24,796,124

27,720,892

24,796,124

109,000,000
1,957,360,313
(239,888)
5,105,380,813
2,512,076
5,107,892,889
9,700,131,999

101,000,000
1,311,353,068
(268,347)
4,448,420,341
2,564,723
4,450,985,064
9,946,975,594

109,000,000
1,849,596,760
5,561,905,353
5,561,905,353
7,640,266,817

101,000,000
1,904,638,305
5,606,022,130
5,606,022,130
8,071,903,313

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้อื�น
รายได้ค่าบริหารโครงการ
รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
รายได้ค่าธรรมเนียมการคํ�าประกัน
ดอกเบี�ยรับ
อื�น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเผื�อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

6
6
6
6

25

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

19, 25

2559

งบการเงินรวม

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

5,073,582,505
53,503,775

5,042,338,803
38,972,375

1,194,577,013
8,761,895

2,794,929,094
9,144,546

17,796,401
19,802,593
4,325,511
37,419,467
5,206,430,252

18,635,038
24,765,032
1,710,730
19,064,711
5,145,486,689

14,511,871
66,320,049
20,059,625
88,052,750
3,186,775
1,395,469,978

48,868,215
73,497,234
15,774,533
123,854,337
3,750,490
3,069,818,449

3,181,416,995
291,147,982
564,483,430
4,037,048,407
1,169,381,845
(94,166,611)
1,075,215,234
(224,615,547)
850,599,687

3,016,127,792
326,406,395
503,615,166
3,846,149,353
1,299,337,336
(153,134,835)
1,146,202,501
(245,747,219)
900,455,282

570,374,390
61,034,719
367,244,060
102,924,501
1,101,577,670
293,892,308
(66,952,420)
226,939,888
(77,335,744)
149,604,144

1,490,210,851
145,236,939
333,697,542
1,969,145,332
1,100,673,117
(104,619,861)
996,053,256
(219,743,340)
776,309,916

28,459

127,448

-

-

28,459

127,448

-

-

-

1,113,550

-

1,113,550

28,459

1,113,550
1,240,998

-

1,113,550
1,113,550

850,628,146

901,696,280

149,604,144

777,423,466

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2559

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

850,652,934
(53,247)
850,599,687

900,898,173
(442,891)
900,455,282

149,604,144

776,309,916

850,681,393
(53,247)
850,628,146

902,139,171
(442,891)
901,696,280

149,604,144

777,423,466

0.24

0.25

0.04

0.22

0.24

0.25

0.04

0.22

26

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ
จากบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการจําหน่าย/ ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่ายรอเรียกคืน
ปรับลดราคาทุนของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
ค่าเผื�อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที�เลิกกิจการ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
ลดลงจากบริษัทย่อยที�เลิกกิจการ
กําไรจากเงินลงทุนชั�วคราว
กําไรจากเงินลงทุนชั�วคราวที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รายได้ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจําหน่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี�ย
จ่ายดอกเบี�ย
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2559

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

1,075,215,234

1,146,202,501

226,939,888

996,053,256

64,507,482
1,393,228

65,689,882
-

17,649,130
-

19,842,218
-

3,945,654
4,468,556
862,766
21,594,707

2,591,245
4,574,623
425
-

35,533,780
180,163
202,175
4,195,442
-

2,548,184
4,218,250
-

12,708,634
-

-

102,924,501
-

(1,033,123)

(273,194)
(10,689)
2,924,768
(4,325,511)
85,892,970
1,387,580

(225)
(13,725)
4,950,950
(1,710,730)
142,677,668
381,096

(62,280)
(10,689)
2,924,768
(88,052,750)
62,001,232
1,387,580

4,950,950
(123,854,337)
99,540,710
381,096

1,270,292,185

1,365,343,710

365,812,940

1,002,647,204

(3,891,404)
1,445,186,354
38,164,304
(8,607,797)
(1,532,353)

13,540,514
781,791,345
275,240,119
5,456,489
4,202,172

18,051,262
557,406,962
844,355
(3,312,168)
211,063

173,831,788
1,363,203,213
14,986,452
1,921,730
(1,848,886)

13,469,841
(35,795,319)
(943,999,276)
8,500,927
30,510,481
1,812,297,943
4,362,509
(113,741,658)
13,483,525
(124,055,518)
1,592,346,801

(227,588,691)
(4,512,563)
(1,219,281,915)
(1,384,843)
(10,091,020)
471,244
983,186,561
1,673,692
(158,944,325)
(168,165,283)
657,750,645

(7,098,240)
(672,881)
(405,979,018)
10,963,374
423,028
536,650,677
118,357,851
(57,514,204)
7,275,071
(76,022,159)
528,747,236

(57,226,676)
(31,669,964)
(1,044,781,799)
(1,384,843)
(7,448,833)
319,011
1,412,548,397
154,320,435
(86,706,986)
(138,684,134)
1,341,477,712

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกันลดลง
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในเงินลงทุนชั�วคราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันลดลง (เพิ�มขึ�น)
เงินสดจ่ายซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซื�อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
จ่ายเงินมัดจําค่าสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื�อที�ดินรอการพัฒนา
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที�เลิกกิจการ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
จากการเพิ�มทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดที�เปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด:
อุปกรณ์ที�เพิ�มขึ�นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(74,000,000)
92,224,640
(17,147,274)
734,944
(4,476,783)
(300,000,000)
(1,100,000)
(492,071,334)
(795,835,807)

25,100,000
(19,000,000)
(86,177)
(15,894,744)
85,808
(9,795,113)

(49,000,000)
48,000,000
229,625,312
(4,306,471)
610,290
(4,209,284)
(300,000,000)
(1,999,400)
(81,279,553)

25,100,000
(691,027,146)
(86,177)
(5,323,894)
38,845
(869,999,700)
2,901,395
(1,538,396,677)

367,481,500
(1,309,544,261)
1,000,000,000
(5,350,000)
(4,935,026)

(410,000,000)
(742,228,757)
500,000,000
(2,675,000)
(4,894,436)

100,000,000
(905,147)
(1,049,996,163)
1,000,000,000
(5,350,000)
(4,614,601)

(410,000,000)
39,000,000
71,258,601
500,000,000
(2,675,000)
(4,422,557)

600
(196,645,689)
(148,992,876)
28,459
647,546,577
486,187,244
1,133,733,821

300
163,576
(659,634,317)
127,448
(11,551,337)
497,738,581
486,187,244

(196,645,689)
(157,511,600)
289,956,083
132,415,817
422,371,900

163,576
193,324,620
(3,594,345)
136,010,162
132,415,817

2,816,250

932,215

2,562,082

932,215

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เพิ�มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจาก
บริษัทย่อยที�เลิกกิจการ
เพิ�มทุนจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เพิ�มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

22
23

22
23
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนเกินของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยซึ�งเกิดจากการซื�อ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ�ม
ในราคาที�สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของบริษัทย่อย ส่วนทุนจากการจ่าย
ณ วันที�ซื�อ
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการแปลงค่า รวมองค์ประกอบอื�น
รวม
งบการเงินที�เป็น
ของส่วนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินตราต่างประเทศ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

3,575,424,125
-

-

(564,048,205)
-

19,845,174
-

62,000,000
-

448,341,345
900,898,173
1,113,550
902,011,723
-

(395,795)
127,448
127,448
-

(395,795)
127,448
127,448
-

3,541,166,644
900,898,173
1,240,998
902,139,171
-

3,007,539
(442,891)
(442,891)
300

3,544,174,183
900,455,282
1,240,998
901,696,280
300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(225)

(225)

59,482
3,575,483,607

104,094
104,094

(564,048,205)

4,950,950
24,796,124

39,000,000
101,000,000

(39,000,000)
1,311,353,068

(268,347)

(268,347)

163,576
4,950,950
4,448,420,341

2,564,723

163,576
4,950,950
4,450,985,064

3,575,483,607
3,575,483,607

104,094
104,094

(564,048,205)
(564,048,205)

24,796,124
2,924,768
27,720,892

101,000,000
8,000,000
109,000,000

1,311,353,068
850,652,934
850,652,934
(8,000,000)
(196,645,689)
1,957,360,313

(268,347)
28,459
28,459
(239,888)

(268,347)
28,459
28,459
(239,888)

4,448,420,341
850,652,934
28,459
850,681,393
2,924,768
(196,645,689)
5,105,380,813

2,564,723
(53,247)
(53,247)
600
2,512,076

4,450,985,064
850,599,687
28,459
850,628,146
600
2,924,768
(196,645,689)
5,107,892,889

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เพิ�มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

22
23

22
23
28

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

3,575,424,125
59,482
3,575,483,607

104,094
104,094

19,845,174
4,950,950
24,796,124

62,000,000
39,000,000
101,000,000

1,166,214,839
776,309,916
1,113,550
777,423,466
(39,000,000)
1,904,638,305

4,823,484,138
776,309,916
1,113,550
777,423,466
163,576
4,950,950
5,606,022,130

3,575,483,607
3,575,483,607

104,094
104,094

24,796,124
2,924,768
27,720,892

101,000,000
8,000,000
109,000,000

1,904,638,305
149,604,144
(8,000,000)
(196,645,689)
1,849,596,760

5,606,022,130
149,604,144
2,924,768
(196,645,689)
5,561,905,353

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
โดยมี JS Asset Management Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 62
อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้ อ กํา หนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า ลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ น รวมนี้ ได้ จ ัด ทํา ขึ้ นโดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ไรมอน แลนด์ จํา กัด (มหาชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั คอนเท็มโพรารี่ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั เดอะ ริ เวอร์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯร้อยละ 89.0 และถือ
ทางอ้อมโดยบริ ษทั คอนเท็มโพรารี่
พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 11.0)
บริ ษทั ตากสิ น พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯร้อยละ 68.8 และถือ
ทางอ้อมโดยบริ ษทั เดอะ ริ เวอร์ จํากัด
ร้อยละ 31.2)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

หยุดดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
98.59
98.59
95.00
95.00
100.00
100.00

100.00

100.00

1

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอปเม้นส์
จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ รี สอร์ทส์ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯร้อยละ 99.8 และ
ถือทางอ้อมโดยบริ ษทั ไรมอน แลนด์
เรสซิเด้นซ์ จํากัด ร้อยละ 0.2)
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เอกมัย จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั พระรามสี่ พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด)
บริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด
บริ ษทั อสังหา เรี ยลตี้ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
(สิ งคโปร์) จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
(สิ งคโปร์) จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
99.99
99.99

หยุดดําเนินกิจการ

ไทย

ลงทุนและให้บริ การ
หยุดดําเนินกิจการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ให้บริ การ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.96
99.99
99.99

99.99
99.96
99.99
99.99

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
นายหน้า ตัวแทนในการซื้อขาย
หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
และลงทุน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ไทย

99.97
99.97

-

สิ งคโปร์

100.00

100.00

สิ งคโปร์

100.00

100.00

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ในเดื อนสิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั อสังหา เรี ยลตี้ จํากัด โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ฉ) ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คื อ จํานวนกําไรหรื อขาดทุ นและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง
2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถื อปฏิ บ ตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ฉบับใหม่
จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สํ าหรั บงบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง และแนวปฏิ บ ตั ิ ทางบัญชี ฉบับใหม่ จะไม่มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิ นเมื่ อนํามาถื อปฏิ บ ตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ กาํ หนดทางเลื อกเพิ่มเติ มสําหรั บ การบันทึ กบัญ ชี เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยได้ ตามที่ อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงิ นลงทุ นใน
บริ ษ ทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิ จการต้องใช้วิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี เดี ย วกันสํ าหรั บ เงิ น ลงทุ น แต่ ล ะ
ประเภทและหากกิ จการเลื อกบันทึกเงิ นลงทุ นดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เนื่องจากฝ่ ายบริ หาร
ได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
4.

นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
รายได้ จากการขายหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย
รายได้จากการขายหน่ วยในอาคารชุ ดพัก อาศัยรั บ รู ้ เป็ นรายได้ท้ งั จํานวนเมื่ อมี ก ารโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การที่เกี่ยวข้ อง
รายได้จากค่าเช่าห้องและค่าบริ การที่เกี่ ยวข้องจากห้องชุ ดในอาคารสํานักงาน ห้องชุ ดในอาคารพักอาศัย
และศูนย์การค้า จะรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาเช่า
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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4.2

ต้ นทุนการขายหน่ วยในอาคารชุ ดพักอาศัย
ในการคํานวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดเกิดขึ้น
ตามเกณฑ์ราคาขาย

4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้

4.4

ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า โดยมีรายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังนี้
ที่ดิน

- บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกราคาทุนของที่ดินโดยแยกตามแต่ละโครงการ

งานระหว่างก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าออกแบบ ต้นทุนงานก่อสร้าง
ต้น ทุ น งานสาธารณู ป โภคส่ ว นกลางและดอกเบี้ ยจ่ า ยที่ ถื อ เป็ นต้น ทุ น ของ
โครงการ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและงาน
สาธารณู ปโภคตามที่เกิดขึ้นจริ ง
4.6

ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูย้ ืมที่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้ างโครงการต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของโครงการจนกว่าโครงการนั้นจะอยูใ่ น
สภาพพร้ อมที่จะใช้หรื อที่จะขายได้ตามที่มุ่งประสงค์หรื อหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดําเนิ นการพัฒนา
ต่อไป ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิ ดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ย
และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
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4.7

เงินลงทุน
ก) เงิ นลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้าแสดงตามมู ล ค่ายุติธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ายุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของกองทุนเปิ ดตลาดเงินคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนจะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

4.8

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน และค่ าเสื่ อมราคา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุน
การทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อ มราคาของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น คํานวณจากราคาทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์และตามอายุสิทธิ การเช่าคงเหลือ โดยประมาณดังนี้
อาคารสํานักงานให้เช่า
ศูนย์การค้า

20 ปี
27 ปี

ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน
4.9

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ห้องชุดในอาคารพักอาศัยให้บริ การ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5
20
30
2 - 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ ได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.10 ทีด่ ินรอการพัฒนา
ที่ ดิ น รอการพัฒ นาแสดงในราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ แล้ ว แต่ ร าคาใดจะตํ่า กว่ า ราคาทุ น
ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่ งที่ดิน
4.11 สิ ทธิการเช่ าและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ ทธิ การเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ทธิ การเช่าคํานวณ
จากราคาทุนของสิ ทธิ การเช่าโดยใช้วธิ ี เส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุ ม
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยหรื อถู ก บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยควบคุ ม ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร
สําคัญ กรรมการหรื อพนัก งานของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อย ที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุ ม การ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถื อ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่ จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.14 เงินตราต่ างประเทศ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การถู ก แสดงเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ งเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.15 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์และสิ นทรัพย์อื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ น ทรั พ ย์ห รื อ มู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์แ ล้ว แต่ ร าคาใดจะสู ง กว่า ในการประเมิ น มู ล ค่ า จากการใช้
สิ น ทรั พ ย์ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จการคาดว่าจะได้รับ จาก
สิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความ
เสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่
กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลอง
การประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจาก
การจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และ
เต็ม ใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ ส ระในลัก ษณะของผูท้ ี่ ไ ม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระสําหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานถูกคํานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท ํา การประเมิ น ภาระผู ก พัน
ดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.17 การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณท์ ทชี่ ํ าระด้ วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯบันทึ กโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมู ลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น โดย
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น และแสดงบัญชี ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุ ก
รายการ แต่รับ รู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะบัน ทึ ก ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หากภาษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่มี ตลาดที่ มี สภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ลอื่ นที่ ส ามารถสั งเกตได้ข องสิ น ทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมี
ดังนี้
การประมาณต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์
ในการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนการปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุนค่า
ออกแบบและก่ อสร้ าง และต้นทุ นการกู้ยืม เพื่อใช้ในการก่ อสร้ างโครงการ ฝ่ ายบริ หารได้ป ระมาณการ
ต้นทุ นดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ ในการประกอบธุ รกิ จและจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ น
ระยะๆ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสําคัญ
ค่ าเผื่อการลดลงของต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์น้ นั โดยค่าเผื่อ
การลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารจะพิจารณามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจากราคา
ที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย โดยขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
แข่งขันทางการตลาด อุปสงค์และอุปทานในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการเมื่อมู ลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมี ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
การที่จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุ นดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี สาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ ันจําเป็ น
ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว
ในการจัดประเภทส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จในการประมาณการการไถ่ ถ อนหลัก ประกัน และการจ่า ยชําระคื น เงิ น กู้ยืม ตามเงื่ อ นไขและ
ข้อกําหนดที่ระบุในสัญญาเงินกูน้ ้ นั ๆ
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทาง
ภาษี ในอนาคตเพี ย งพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่ างชั่วคราวและขาดทุ น นั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถู กฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมิ นผลของคดี ท่ี ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายที่ มีสาระสําคัญ
เกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริ หารโครงการ
รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
รายได้ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกัน

-

-

15
47
20

49
49
16

ดอกเบี้ยรับ

-

-

85

123

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

4

4

ค่าบริ การจ่าย
ซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(เกี่ยวข้องโดยมีกรรมการร่ วมกัน)
ค่าบริ การจ่าย

-

-

1
2

5
5

ตามที่ระบุในสัญญา
ราคาเท่ากับบุคคลภายนอก
อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของภาระ
คํ้าประกันคงค้างถัวเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 - 5.5 ต่อปี
และ MLR ถัวเฉลี่ย -1.75 ถึง - 1.875
ต่อปี (2558: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.5 ต่อปี และ MLR ถัวเฉลี่ย - 1.75
ถึง -1.875 ต่อปี )
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 - 5.0 ต่อปี
(2558: ร้อยละ 3.0 ต่อปี )
ตามที่ระบุในสัญญา
ราคาเท่ากับบุคคลภายนอก

-

1

-

-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีอ้ ื่นกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ตากสิ น พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จํากัด
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เอกมัย จํากัด
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ รี สอร์ทส์ จํากัด
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
- บริ ษทั อสังหา เรี ยลตี้ จํากัด
- บริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั พระรามสี่ พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด)
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
- JS Asset Management Pte. Ltd.
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)

เจ้ าหนีอ้ ื่นกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ตากสิ น พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
(สิ งคโปร์) จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
- JS Asset Management Pte. Ltd.
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)

เงินมัดจําและเงินรับล่ วงหน้ าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
- กรรมการและพนักงาน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

-

-

296,580
1,091
8,696
29,169
50
257
9
2,402

291,095
459
48,385
16,383
-

-

-

-

5

1,654
277
1,931

230
488
718

17
338,271

356,327

-

-

112

20

-

-

465

1,128

479
479

2
1,240
1,242

577

515
1,663

4,268
9,332
13,600

4,146
13,012
17,158

9,332
9,332

9,332
9,332
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เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ และเงินกูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย ระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายการเคลื่อนไหวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
และดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอปเม้นส์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ รี สอร์ทส์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ตากสิ น พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เอกมัย จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั
พระรามสี่ พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด)
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (สิ งคโปร์) จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

15,591
4,423

2,869
861

-

-

18,460
5,284

537
46

28

-

-

537
74

417,148
2,099

7,133

(417,148)
(9,232)

-

-

50,000
422

247,500
5,086

(146,000)
(4,866)

-

151,500
642

1,529,023
65,261

485,000
44,927

(1,583,509)
(100,310)

-

430,514
9,878

1,106

12,223
12,607

(1,106)

-

12,223
12,607

275,060
51,647

310,439
16,741

(169,000)
-

-

416,499
68,388

-

231,120
6,062

-

-

231,120
6,062

-

827,113
3,432

(33,000)
-

-

794,113
3,432

2,412,363
2,412,363

234,451
1,374
2,448,966
(48,576)
2,400,390

(231,683)
(2,695,854)
(2,695,854)

(162)
(40)
(202)
(202)

2,606
1,334
2,165,273
(48,576)
2,116,697
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกันและ
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั คอนเท็มโพรารี่ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บริ ษทั ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั
พระรามสี่ พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด)
เงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

129,623
27,971

3,876

(905)
-

128,718
31,847

157,594

25,000
51
28,927

(25,000)
(51)
(25,956)

160,565

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
เงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย เป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันและมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.0 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย MLR ถัวเฉลี่ยลบร้อยละ 1.75 ต่อปี (2558: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี
และอัตราดอกเบี้ย MLR ถัวเฉลี่ยลบร้อยละ 1.75 ถึงลบ 1.875 ต่อปี )
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯทําสัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด ในวงเงิน
จํานวน 200 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเพิ่มเติมสัญญาเงินให้กยู้ ืมดังกล่าว
เพื่อเพิ่มวงเงิ นกูย้ ืมจากจํานวน 200 ล้านบาทเป็ นวงเงิ นจํานวน 400 ล้านบาท เงิ นกูด้ งั กล่าวคิ ดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 5 ต่อปี
บริ ษทั ตากสิ น พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ มื แบบหมุนเวียนแก่บริ ษทั ตากสิ น พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์
จํากัด ในวงเงินจํานวน 150 ล้านบาท เงินกูด้ งั กล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (สิ งคโปร์ ) จํากัด
เมื่ อวัน ที่ 1 สิ งหาคม 2559 บริ ษ ัท ฯได้ท ําสั ญ ญาเงิ น ให้ กู้ยื ม แก่ บ ริ ษ ัท ไรมอน แลนด์ ดี เวลลอปเม้น ท์
(สิ งคโปร์ ) จํากัด ในวงเงินจํานวน 300 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 29 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแก้ไข
15

สั ญญาเงิ นให้ กู้ยืมดังกล่ าว จากวงเงิ นจํานวน 300 ล้านบาท เป็ น 11.5 ล้านดอลล่ าร์ สิ งคโปร์ คิ ดดอกเบี้ ย
ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พระรามสี่ พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด ในวงเงิน
จํานวน 1,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้าง
รับจากบริ ษทั ไรมอน แลนด์ พาร์ ค วิว ดี เวลลอปเม้นส์ จํากัด และบริ ษทั ไรมอน แลนด์ เรสซิ เด้นซ์ จํากัด
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 49 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินกูย้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 - 5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 3 ต่อปี )
และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559 บริ ษ ัทฯได้ท าํ สัญญาเงิ นกู้ยืมจากบริ ษ ัท ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด ในวงเงิ น
จํานวน 25 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จ่ายคืนเงินกูย้ ืม
ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(หมายเหตุ 22)
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
79
76
4
4
3
86

5
85

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
79
76
4
4
3
86

5
85
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ภาระคํา้ ประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
444
433
1,133,290
485,754
1,133,734
486,187

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
98
123
422,274
132,293
422,372
132,416

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึ ง
1.40 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.125 ถึง 2.25 ต่อปี )
สําหรับเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน เป็ นเงินฝากออมทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออก
โดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯจํานวน 3.8 ล้านบาท ซึ่ งมี อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากร้ อยละ 0.3 ต่อปี (2558:
ร้อยละ 0.3 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่ วคราว

เงินลงทุนในกองทุนตลาดเงิน
บวก: กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว (มูลค่ายุติธรรม)

งบการเงินรวม
2559
2558
1,062
19,000
11
1,073

14
19,014

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,062
11
1,073

-

17

9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
10.

งบการเงินรวม
2559
2558
8,880
7,105
1,931
718
7,284
5,774
18,095
13,597
(7,603)
(5,627)
10,492
7,970

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
512
505
338,271
356,327
156
158
338,939
356,990
(263)
(263)
338,676
356,727

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่พฒั นาแล้ว
รวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
สุ ทธิ
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ถือเป็ นต้นทุนโครงการ
ในระหว่างปี
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )
จดจํานองเพื่อหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ
และการคํ้าประกัน

งบการเงินรวม
2559
2558
2,264,671 2,221,600
4,160,348 5,620,302
6,425,019 7,841,902

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
620,330 1,177,736
620,330 1,177,736

(159,988)
6,265,031

(147,280)
7,694,622

(12,149)
608,181

(12,149)
1,165,587

28,544
4

25,363
5

-

-

3,679,900

5,637,847

549,397

1,113,563

ในระหว่างปี ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้บ นั ทึ กรายการปรั บ ลดราคาทุ นของห้องชุ ดพาณิ ช ยกรรม
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจํานวน 13 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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11.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2559

บริ ษทั คอนเท็มโพรารี่ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว
ดีเวลลอปเม้นส์ จํากัด
บริ ษทั เดอะ ริ เวอร์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯร้อยละ 89.0 และถือ
ทางอ้อมโดยบริ ษทั คอนเท็มโพรารี่
พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 11.0)
บริ ษทั ตากสิ น พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯร้อยละ 68.8 และถือ
ทางอ้อมโดยบริ ษทั เดอะ ริ เวอร์ จํากัด
ร้อยละ 31.2)
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ รี สอร์ทส์ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯร้อยละ 99.8 และ
ถือทางอ้อมโดยบริ ษทั ไรมอน แลนด์
เรสซิเด้นซ์ จํากัด ร้อยละ 0.2)
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ เอกมัย จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ สี ลม จํากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั พระรามสี่ พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด)
บริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด
บริ ษทั อสังหา เรี ยลตี้ จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
(สิ งคโปร์) จํากัด
บริ ษทั ไรมอน แลนด์ พร็ อพเพอร์ต้ ีส์
(สิ งคโปร์) จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน

สัดส่ วนเงินลงทุน

2558

200,000
2,000
100,000

2559 2558
ร้อยละ ร้อยละ
200,000 98.59 98.59
2,000 95.00 95.00
100,000 99.99 99.99

2559

2558

196,126
1,900
100,000

196,126
1,900
100,000

1,232,030

1,232,030 100.00 100.00

1,121,994

1,121,994

1,200,000

1,200,000 100.00 100.00

825,000

825,000

7,000
10,000
1,737,500

7,000
10,000
1,737,500

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

7,000
5,100
1,727,500

7,000
5,100
1,727,500

500,000
500
5,000
45,000

500,000
500
5,000
45,000

99.99
99.96
99.99
99.99

99.99
99.96
99.99
99.99

390,694
500
5,000
45,000

390,694
500
5,000
45,000

1,000
1,000

-

99.97
99.97

-

1,000
1,000

-

-

- 100.00 100.00

-

-

-

- 100.00 100.00

4,427,814
(693,245)
3,734,569

4,425,814
(590,320)
3,835,494
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ไม่มีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั ฯได้บ นั ทึ กค่าเผื่อผลขาดทุ นจากเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั เดอะ
ริ เวอร์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 102 ล้านบาท และในบริ ษทั ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 1
ล้านบาท
บริษัท ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด (บริษัทย่ อย)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด ซึ่ งมีทุนจด
ทะเบี ยนจํานวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ฯ
ลงทุนในหุ ้นสามัญจํานวน 9,997 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าวและจ่าย
ชําระค่าหุ น้ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1 ล้านบาท
บริษัท อสั งหา เรียลตี้ จํากัด (บริษัทย่ อย)
เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริ ษทั อสังหา เรี ยลตี้ จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ฯลงทุนในหุ ้น
สามัญจํานวน 9,997 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าวและจ่ายชําระค่าหุ ้น
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1 ล้านบาท
12.

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดินและ
อาคาร
สํานักงาน
ให้เช่า

อาคาร
ศูนย์การค้า

รวม

67,675
(28,747)
38,928

233,175
(21,778)
(120,844)
90,553

300,850
(50,525)
(120,844)
129,481

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคาร
สํานักงาน
ให้เช่า
รวม
67,675
(28,747)
38,928

67,675
(28,747)
38,928
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งบการเงินรวม

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

ที่ดินและ
อาคาร
สํานักงาน
ให้เช่า

อาคาร
ศูนย์การค้า

รวม

67,675
(25,202)
42,473

233,175
(17,785)
(120,844)
94,546

300,850
(42,987)
(120,844)
137,019

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคาร
สํานักงาน
ให้เช่า
รวม
67,675
(25,202)
42,473

67,675
(25,202)
42,473

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
137,019
144,450
86
(7,538)
(7,517)
129,481
137,019

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
42,473
45,920
86
(3,545)
(3,533)
38,928
42,473

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

ที่ดินและอาคารสํานักงานให้เช่า
อาคารศูนย์การค้า (รวมสิ ทธิ การเช่า)

งบการเงินรวม
2559
2558
74
81
159
177

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
74
81
-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ ใช้ในการประเมินมู ลค่ายุติธรรมของที่ดิน
และอาคารสํานักงานให้เช่าและอาคารศูนย์การค้าดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงิ นเฟ้ อ
อัตราพื้นที่วา่ งระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
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บริ ษทั ฯได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จํานวนประมาณ 39 ล้านบาท (2558: 41
ล้านบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ฯจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง
13.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
ที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเผื่อการด้อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ห้องชุดใน
อาคารพัก
อาศัยที่
ให้บริ การ

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง

อุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

13,388
77
13,465
13,465

16,967
713
17,680
582
18,262

867,052
7,740
874,792
874,792

111,478
2,792
(4,311)
109,959
10,228
(17,032)
103,155

45,785
5,505
(7,762)
43,528
5,713
(1,018)
48,223

38,250
38,250
3,440
(2,750)
38,940

1,092,920
16,827
(12,073)
1,097,674
19,963
(20,800)
1,096,837

7

12,060
15

28,902
29,141

76,518
12,276

29,140
6,798

15,197
5,672

161,817
53,909

7
15

12,075
138

58,043
29,230

(1,972)
86,822
10,146

(7,424)
28,514
6,988

20,869
6,015

(9,396)
206,330
52,532
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12,213

87,273

(12,478)
84,490

(891)
34,611

(2,750)
24,134

(16,119)
242,743

13,288
13,288

4,907
4,907

-

-

-

-

18,195
18,195

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

170

698

816,749

23,137

15,014

17,381

873,149

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

155

1,142

787,519

18,665

13,612

14,806

835,899

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2558 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งจํานวน)

53,909

2559 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งจํานวน)

52,532
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเผื่อการด้อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง

อุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

13,388
77
13,465
13,465

16,967
713
17,680
582
18,262

64,668
973
(3,870)
61,771
1,197
(2,964)
60,004

27,142
4,493
(6,169)
25,466
1,775
(594)
26,647

33,937
33,937
3,314
(2,750)
34,501

156,102
6,256
(10,039)
152,319
6,868
(6,308)
152,879

8

12,060
15

49,644
5,511

19,472
4,275

11,496
5,359

92,672
15,168

8
15

12,075
138

(1,621)
53,534
2,860

(5,831)
17,916
4,024

16,855
5,788

(7,452)
100,388
12,825
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12,213

(2,175)
54,219

(592)
21,348

(2,750)
19,893

(5,517)
107,696

13,288
13,288

4,907
4,907

-

-

-

18,195
18,195

169

698

8,237

7,550

17,082

33,736

154

1,142

5,785

5,299

14,608

26,988

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2558 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งจํานวน)

15,168

2559 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งจํานวน)

12,825

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี อุป กรณ์ และยานพาหนะซึ่ งมี มู ล ค่ าสุ ท ธิ ตามบัญ ชี
จํานวน 12 ล้านบาท (2558: 16 ล้านบาท) ซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ น (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 12 ล้านบาท
2558: 15 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อุปกรณ์ และยานพาหนะจํานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน
เงินประมาณ 106 ล้านบาท (2558: 97 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 78 ล้านบาท 2558: 70 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยได้นาํ สิ นทรัพย์มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จํานวนประมาณ 817 ล้านบาท
ไปคํ้าประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ได้รับ จากสถาบัน การเงิ น โดยในระหว่างปี 2559 บริ ษ ัท ย่อยได้ไถ่ ถ อน
การคํ้าประกันสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจากสถาบันการเงินแล้ว
14.

สิ ทธิการเช่ า

สิ ทธิ การเช่า
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ ทธิ การเช่า - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายที่รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
101,100
100,000
(33,020)
(30,055)
68,080
69,945
2,965

2,944

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิ การเช่าสําหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้น
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
15.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
69,945
72,889
1,100
(2,965)
(2,944)
68,080
69,945

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น จากสถาบัน การเงิ นประกอบด้วยตัว๋ แลกเงิ นของบริ ษ ทั ฯ
จํานวน 200 ล้านบาท (2558: 100 ล้านบาท) และตัว๋ สั ญ ญาใช้เงิ นของบริ ษ ทั ย่อยจํานวน 267 ล้านบาท
ที่มีกบั สถาบันการเงิ น โดยมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงอัตราตลาด และมี กาํ หนดชําระคื นในระหว่างเดื อน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2560
ตัว๋ สัญญาใช้เงินของบริ ษทั ย่อยจากสถาบันการเงินดังกล่าว คํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินรอการพัฒนา
ของบริ ษทั ย่อยจํานวนเงิน 492 ล้านบาท และการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาวงเงิ นสิ นเชื่ อกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยได้รับ
วงเงิ นสิ น เชื่ อระยะสั้ น จํานวน 1,000 ล้านบาท เพื่ อใช้สําหรั บ การซื้ อที่ ดิน ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้เบิกใช้วงเงินกูย้ มื เงินระยะสั้นดังกล่าว
24

16.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
17.

งบการเงินรวม
2559
2558
62,612
92,602
479
1,242
50,412
47,584
109,476
67,239
222,979
208,667

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,367
2,700
577
1,663
5,541
7,129
45,545
49,639
55,030
61,131

งบการเงินรวม
2559
2558
976,341 2,285,885
(466,341) (1,371,519)
510,000
914,366

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
- 1,049,996
- (1,049,996)
-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยมี วงเงิ นกู้หลายสั ญญารวมเป็ นจํานวนเงิ น 4,364 ล้านบาท (2558: 6,127 ล้านบาท)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 1,154 ล้านบาท 2558: 4,087 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ ยเงินให้
กูย้ ืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเมื่อมีการโอนหน่วยในอาคารชุ ดให้แก่ลูกค้าตาม
จํานวนเงินที่กาํ หนดในสัญญาและต้องชําระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนธันวาคม
2563 (2558: พฤษภาคม 2559 ถึงเดื อนกันยายน 2567) (เฉพาะบริ ษทั ฯ 2558: เดื อนมิถุนายน 2559 ถึงเดือน
มิถุนายน 2562)
เงินกูย้ ืมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจํานองหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในโครงการชุดพัก
อาศัย ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างในโครงการอาคารชุ ด การโอนสิ ทธิ การรับผลประโยชน์ในสัญญาจะซื้ อจะ
ขายในอาคารชุ ดพัก อาศัยของโครงการ การโอนสิ ท ธิ การรั บ ผลประโยชน์ ในกรมธรรม์ประกันภัยของ
โครงการ การโอนสิ ทธิ การรับผลประโยชน์จากการคํ้าประกันผลงานตามสัญญาผูร้ ับเหมาหลักในโครงการ
การโอนสิ ทธิในบัญชี เงินฝากธนาคาร และการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ
ภายใต้สัญ ญาเงิ น กู้ยืม ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยต้องปฏิ บ ัติตามเงื่ อนไขบาง
ประการตามที่ ระบุ ในสัญญา ซึ่ งรวมถึ งการดํารงอัตราส่ วนหนี้ สิ นที่ มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 1,873
ล้านบาท (2558: 2,704 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 883 ล้านบาท 2558: 2,351 ล้านบาท)
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแก้ไขสัญญาวงเงินสิ นเชื่ อกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
โดยตกลงให้บริ ษทั ไรมอนแลนด์ เอสเตท จํากัด (บริ ษทั ย่อย) สามารถเบิกใช้วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวร่ วมกับ
บริ ษทั ฯได้ โดยเงินกูย้ มื ที่ถูกเบิกใช้โดยบริ ษทั ย่อยจะถูกคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแก้ไขสัญญาวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ ง
เพื่อขยายระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกูย้ ืมออกไปในเดื อนกันยายน 2559 โดยในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ได้จ่ายคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
บริษัท ตากสิ น พร็อพเพอร์ ตสี้ ์ จํากัด (บริษัทย่ อย)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษทั ตากสิ น พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาํ สัญญาแก้ไขสัญญาเงิ น
กู้ยืม ระยะยาวกับ ธนาคารในประเทศ 2 แห่ ง เพื่ อขยายระยะเวลาการชําระคื นเงิ น กู้ยืม ออกไปในเดื อ น
เมษายน 2560
บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จํากัด (บริษัทย่ อย)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว
กับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยได้รับวงเงินกูจ้ าํ นวน 1,370 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
แห่ งหนึ่ งของบริ ษ ทั ย่อย คิ ดดอกเบี้ ยในอัตราที่ อา้ งอิ งกับ อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ข้ นั ตํ่าของธนาคาร (MLR)
โดยในระหว่างปี ปั จจุบนั เงินกูย้ มื ดังกล่าวถูกเบิกใช้แล้วเป็ นจํานวน 510 ล้านบาท
18.

หุ้นกู้
วันที่ครบกําหนด
วันที่ออกหุ ้นกู้
ไถ่ถอน
29 กรกฎาคม 2558 29 กรกฎาคม 2561
21 กันยายน 2559 21 กันยายน 2562
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูร้ อตัดบัญชี
หุ้นกู้ - สุทธิ

จํานวน
(หน่วย)
500,000
1,000,000

ราคาต่อหน่ วย
(บาทต่อหน่วย)
1,000
1,000

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
4.8
4.7

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
500,000
500,000
1,000,000
1,500,000
500,000
(6,256)
(2,294)
1,493,744
497,706

หุ น้ กูด้ งั กล่าวเป็ นหุ น้ กูท้ ี่ไม่มีหลักประกัน โดยมีกาํ หนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ภายใต้สัญญาหุ ้นกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่ วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นต้น
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19.

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่าย
ชําระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
13,650
11,852

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
13,293
11,852

4,111
357

3,350
455

3,847
349

3,000
448

-

770

-

770

18,118

(1,725)
1,659
(1,326)
(1,385)
13,650

17,489

(1,725)
1,659
(1,326)
(1,385)
13,293

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2559
2558
4,468
4,575
4,468
4,575

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4,196
4,218
4,196
4,218
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยประมาณ 24 ปี (งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ: 24 ปี ) (31 ธัน วาคม 2558: 25 ปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ: 25 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2559
2558
2.57 - 2.62
2.57 - 2.62
3
3
0 - 34
0 - 34

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.62
2.62
3
3
0 - 34
0 - 34

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,199)
1,678
(1,149)
1,622
1,777
(1,576)
1,175
(1,520)
(1,566)
466
(1,512)
453
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(1,177)
1,346
(1,149)
1,314
อัตราการขึ้นเงินเดือน
1,276
(1,138)
1,244
(1,109)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (1,254)
370
(1,224)
363
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20.

ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯลด
ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ฯที่ ย งั มิ ได้ออกจําหน่ ายจํานวน 1,251,322,362 หุ ้ น เนื่ องจาก บริ ษ ัท ฯไม่ ได้
ดําเนิ นการเสนอขายหุ ้นจํานวน 357,541,529 หุ ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ RML-W3 จํานวน 893,780,833 หน่วย ครบกําหนดอายุแล้ว ซึ่ งจะทําให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมจํานวน 5,809,676,871 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 4,558,354,509 บาท
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

21.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯทีจ่ ัดสรรให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (RML-W4) ของบริ ษทั ฯ
จํานวน 893,853,790 หน่วย โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น โดยมีราคาใช้
สิ ทธิ เท่ากับ 1.97 บาทต่อหุ ้น ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญสิ ทธิ กําหนดการใช้
สิ ทธิ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจะเริ่ มใช้สิทธิ ได้ครั้ง
แรกในวันที่ 30 กันยายน 2558 และครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผมู ้ าใช้สิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญ (RML-W4)

22.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯทีจ่ ัดสรรให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหารและ/หรื อพนักงานของ
บริษัทฯ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ
ออกและเสนอขายใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ (“ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ -ESOP”)
จํา นวน 89 ล้ า นหน่ ว ย ราคาเสนอขายต่ อ หน่ ว ย 0 บาท อั ต ราการใช้ สิ ทธิ แ ปลงสภาพ 1 หน่ ว ย
ใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญ ราคาใช้สิท ธิ 1.67 บาทต่อหุ ้น ให้แก่กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
จํา นวน 2 ท่ า น ท่ า นละ 44.5 ล้า นหน่ ว ย โดยกํา หนดวัน ออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ
(RML-WB) ของบริ ษ ทั ฯ เป็ นวันที่ 15 พฤศจิ กายน 2556 ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิท ธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯได้ในวันทําการสุ ดท้ายของทุกเดือน ตามจํานวนที่กาํ หนดในช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี นับจาก
วันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผมู ้ าใช้สิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญ (RML-WB)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ จ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ
บริ ษทั ฯมีจาํ นวน 3 ล้านบาท (2558: 5 ล้านบาท)
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การวัดมู ลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โครงการ (RML-WB) โดยใช้แบบจําลอง Binomial option
pricing model สรุ ปข้อมูลได้ดงั นี้
RML-WB
0.22 - 0.48 บาทต่อหุ น้
1.32 บาทต่อหุ ้น
1.67 บาทต่อหุ ้น
ร้อยละ 0
ร้อยละ 45.51
ร้อยละ 2.83

มูลค่ายุติธรรม ณ วันออกสิ ทธิ
ราคาหุ น้ ณ วันออกสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
อัตราเงินปั นผลที่คาดหวัง
ความผันผวนของหุ ้นที่คาดหวัง*
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง

* ความผันผวนของหุ ้นที่คาดหวังกําหนดโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตของราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯ ระหว่าง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
23.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้

24.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ปรับลดราคาทุนของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ

งบการเงินรวม
2559
2558
3,168,708 3,016,128
223,099
224,253
14,141
12,528
64,507
65,690
190,223
210,433
100,925
115,973
12,709

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
570,374 1,490,211
204,219
205,828
17,649
19,842
44,750
115,381
16,285
29,856
102,925
-

-
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25.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2559
2558

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

83,661
(24)

113,515
-

38,713
-

112,585
-

140,979
224,616

132,232
245,747

38,623
77,336

107,158
219,743

จํานวนภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

278

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

278
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้
งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีซ่ ึงไม่เคยบันทึก
แต่นาํ มาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
- ผลขาดทุนทางภาษีของบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่รับรู ้ในระหว่างปี
- ผลขาดทุนทางภาษีของบริ ษทั ย่อย
- ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
- ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
รวม
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
1,075,215

2558
1,146,203

2559
226,940

2558
996,053

ร้อยละ 20
215,043
(24)
-

ร้อยละ 20
229,241
(463)

ร้อยละ 20
45,388
-

ร้อยละ 20
199,211
-

(30,239)

(7,887)

-

(1,562)

24,600

1,000
20,000
-

-

20,000
-

7,159
4,640
52
(805)
4,190
9,597

1,522
71
2,263
16,969

20,585
9,715
(303)
1,951
31,948

2,094
20,532

224,616

245,747

77,336

219,743
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ส่ วนประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี และหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

19,083
25,283
21,351
3,498

72,523
22,741
22,292
2,658

2,430
3,498

2,430
2,659

93,545
2,207

191,617
418

1,004
-

40,466
-

164,967

312,249

6,932

45,555

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินมูลค่าต้นทุนโครงการ

22,966

29,269

-

-

รวมหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

22,966

29,269

-

-

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงิ น รั บ ล่ ว งหน้ า และต้น ทุ น โครงการจากการรั บ รู ้
รายได้ทางบัญชีที่แตกต่างจากทางภาษี
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

2559

2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ที่ ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 892 ล้านบาท (2558: 717 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 693 ล้านบาท 2558: 590
ล้านบาท) ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่ จะนํา
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้และไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี มีจาํ นวนเงิน 199
ล้านบาท (2558: 126 ล้านบาท) ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2560 - 2564
26.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวน
ถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนัก ของหุ ้น สามัญ ที่ บ ริ ษ ัท ฯอาจต้องออกเพื่ อแปลงหุ ้น สามัญ เที ยบเท่ าปรั บ ลดทั้งสิ้ น
ให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ ้นสามัญเทียบเท่า
อย่า งไรก็ ต าม ไม่ มี ก ารนําใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ น สามัญ มารวมคํา นวณกํา ไรต่ อหุ ้ น ปรั บ ลด
สําหรั บปี 2559 และ 2558 เนื่ องจากราคาใช้สิท ธิ รวมกับมู ลค่ายุติธรรมคงเหลื อต่อหน่ วยของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญมีราคาสู งกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับปี
งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก

กําไรสําหรับปี

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
(ESOP-RML-WB/RML-W4)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

2559
(พันบาท)

2558
(พันบาท)

2559
(พันหุน้ )

2558
(พันหุน้ )

850,653

900,898

3,575,484

3,575,484

-

-

-

-

850,653

900,898

3,575,484

3,575,484

กําไรต่อหุน้
2559
(บาท)

2558
(บาท)

0.24

0.25

0.24

0.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก

กําไรสําหรับปี

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรั บลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
(ESOP-RML-WB/RML-W4)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

2559
(พันบาท)

2558
(พันบาท)

2559
(พันหุน้ )

2558
(พันหุน้ )

149,604

776,310

3,575,484

3,575,484

-

-

-

-

149,604

776,310

3,575,484

3,575,484

กําไรต่อหุน้
2559
(บาท)

2558
(บาท)

0.04

0.22

0.04

0.22
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27.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุ นสํารอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 3 หรื ออัตรา
ร้อยละ 5 ของเงิ นเดื อนพนักงานและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน
กองทุ นสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น กสิ กรไทย จํากัด และจะจ่ายให้แก่
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯ
รับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 5 ล้านบาท (2558: 5 ล้านบาท)

28.

เงินปันผล

เงินปั นผล

เงินปั นผลประจําปี
สําหรับปี 2558

29.

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

เงินปั นผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

196,646

0.055

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

29.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับทําสัญญาออกแบบและ
ก่อสร้างโครงการเป็ นจํานวนเงิน 719 ล้านบาท (2558: 750 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2558: 26 ล้านบาท)
29.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าทีด่ ินระยะยาว
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั แห่งหนึ่งเพื่อใช้ที่ดินสําหรับการ
ก่อสร้ างอาคารสํานักงานและพื้นที่คา้ ปลี กให้เช่า โดยสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานมี
ระยะเวลา 30 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯจ่ายเงินมัดจําค่าสิ ทธิ การเช่าไปแล้วเป็ นจํานวน 300 ล้านบาท และตามที่
ระบุ ใ นสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น บริ ษ ัท ฯมี ภ าระผู ก พัน ในการจ่ า ยชํา ระค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น ส่ ว นที่ เหลื อ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
ก) การโอนกรรมสิ ทธิ ห้องชุ ดในโครงการแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั ฯให้แก่คู่สัญญาภายใน 1 เดื อนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาหรื อในวันอื่นหลังจากนั้นตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกัน
ข) จ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในวันส่ งมอบที่ดินในเดือนเมษายน 2561 เป็ นจํานวน 1,148 ล้านบาท
ค) บริ ษทั ฯจะต้องชําระค่าเช่ ารายปี ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่ มจ่ายในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่ งคือ 4 ปี
นับจากวันที่ส่งมอบที่ดิน รวมเป็ นจํานวน 1,804 ล้านบาท
นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าจะต้องจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายปี ในระหว่างปี 2579 ถึงปี 2583 รวมเป็ นจํานวนเงิ น
100 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุ งอาคารโครงการหรื อรื้ อถอนอาคารโครงการ ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญา
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29.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารสํานักงานและ
สัญญาจ้างบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 2 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี จาํ นวนเงิ นขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
9
8
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
24
23
29.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาตัวแทนจําหน่าย (Agency Agreement) ซึ่ งมีค่าธรรมเนี ยม
ต้องจ่ายตามสัญญาในอัตราร้อยละ 1 ถึง 7 ของมูลค่าขายหน่วยในอาคารชุดของโครงการ
29.5 การคํา้ ประกัน
29.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อให้แก่บริ ษทั ย่อย ในวงเงิน 2,108 ล้านบาท
(2558: 2,030 ล้านบาท)
29.5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยมี หนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยเหลื ออยู่เป็ นจํานวน 4 ล้านบาท (2558: 7 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ: 4 ล้าน
บาท 2558: 4 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
29.6 การถูกประเมินภาษี
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ
จากกรมสรรพากร ซึ่ งภาษีที่ประเมินเกิดจากหลักการที่ วา่ ให้นาํ มูลค่าจํานองมารวมกับราคาซื้ อขายที่ ดิน
ของบริ ษทั ย่อยเพื่อเสี ยภาษี บริ ษทั ย่อยจึงได้ยนื่ อุทธรณ์การประเมินภาษีดงั กล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีคาํ วินิจฉัยให้ยก
อุ ทธรณ์ ที่ คดั ค้านการประเมินของกรมสรรพากร โดยให้บริ ษ ทั ย่อยนําเงินภาษี และเงิ นเพิ่มไปชําระแก่
กรมสรรพากรเป็ นจํานวนเงินประมาณ 600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยการ
ประเมินภาษีดงั กล่าว ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยจึงได้ยื่นฟ้ องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อ
ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงั กล่าวของกรมสรรพากร ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
ภาษีอากรกลาง ทั้งนี้ อ้างอิงจากความเห็ นของบริ ษทั ที่ปรึ กษาซึ่ งมีความชํานาญด้านภาษี ฝ่ ายบริ หารของ
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บริ ษ ทั ฯจึ งเชื่ อว่าหลัก การภาษี ที่ บ ริ ษ ทั ย่อยทําได้ถูก ต้องแล้ว และจะสามารถคัดค้านการประเมิ น ภาษี
ดังกล่าวได้และเชื่ อว่าจะไม่มีผลเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ดังนั้น จึงยังไม่มีการบันทึกสํารองหนี้สินดังกล่าวไว้ในบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทุนเรื อนหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้รับชําระเต็มมูลค่าแล้ว อีกทั้ง การดําเนินกิจการได้
หยุดไปตั้งแต่ปี 2553 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯในฐานะบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยเองไม่มีการคํ้า
ประกันใดๆให้แก่บุคคลภายนอก ดังนั้น หากในอนาคตบริ ษทั ย่อยแพ้คดี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่าจะ
ไม่มีผลเสี ยหายต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด
29.7 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีคดีความที่เกี่ยวเนื่ องกับการถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะ
ซื้ อจะขายจากลูกค้าบางรายและคดีละเมิด เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 34 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการต่อสู ้คดี ทนายความบริ ษทั ฯและฝ่ ายบริ หารเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญจากคดี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงยังไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนี้สินไว้ในบัญชี
30.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พ ยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจัดโครงสร้ างองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ส่ วนงานดําเนินงานทั้งหมดของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกรวมเป็ นส่ วนงานที่รายงานเดียวคือการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งส่ วนงานดําเนินงานดังกล่าวมีลกั ษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันและมีความคล้ายคลึง
กันในลักษณะอื่นๆตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ น
ธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดง
อยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
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31.

ลําดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ คราว

1

-

-

1

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

233

233
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ คราว

19

-

-

19

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

258

258

ระดับ 1

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

สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ คราว

1

-

-

1

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

74

74
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ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

32.

-

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

81

81

เครื่ องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เที ยบเท่าเงิ นสด เงิ นฝากธนาคารที่ มีภาระคํ้าประกัน ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น เงิ นให้กู้ยืม เงิ นลงทุ น
เจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น เงิ น กู้ยื ม ระยะยาว และหุ ้ น กู้ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่ อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงด้านการให้สิ นเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ลู กหนี้ ก ารค้าและลู กหนี้ อื่น และ
เงิ น ให้ กู้ยืม แก่ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้ โดย
การกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยถู กจํากัดอยู่ที่มูลค่าตามบัญชี ของลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นและเงิ นให้กู้ยืมแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กูย้ ืม
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาวและหุ ้นกู้ สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1-5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

-

-

1,133
4
-

1
1
10

1,134
1
4
10

-

-

1,137

12

1,149

467
-

1,494

976
-

223
-

467
223
976
1,494

467

1,494

976

223

3,160

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

0.125 - 1.40
0.30
-

3.3 - 4.0
อ้างถึง MLR
4.7 - 4.8

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1-5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

25
-

-

455
4
-

6
19
8

486
19
4
8

25

-

459

33

517

100
-

498

2,286
-

209
-

100
209
2,286
498

100

498

2,286

209

3,093

0.125 - 2.25
0.30
-

3.40
อ้างอิง MLR
4.80

40

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1-5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน และดอกเบี้ยค้างจ่าย
หุ้นกู้

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน และดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

422
4
-

1
339

422
1
4
339

1,675
1,675

-

352
778

90
430

2,117
2,883

200
-

-

-

55

200
55

3.30
-

129
329

1,494
1,494

-

32
87

161
1,494
1,910

3.00
4.7 - 4.8

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1-5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย

0.125 - 1.40
0.30
5.0 และ
MLR - 1.75

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

132
4
-

357

132
4
357

0.30 - 0.625
0.30
5.5 และ MLR1.75 ถึง -1.875

837
837

-

1,450
1,586

125
482

2,412
2,905

100
-

-

-

61

100
61

3.40
-

130
230

498
498

1,050
1,050

28
89

158
1,050
498
1,867

3.00
อ้างอิง MLR
4.80
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
ธุ รกรรมทางการเงินส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท
32.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
33.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุน
ที่ เหมาะสมเพื่ อสนับ สนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ ม สร้ างมู ลค่าการถื อหุ ้น
ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม บริ ษ ทั มี อตั ราส่ วนหนี้ สิ นที่ มี ดอกเบี้ ยต่อทุ นเท่ ากับ
0.58:1 (2558: 0.65:1) และเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.33:1 (2558: 0.32:1)

34.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
ก)
ข)

อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.07 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจํานวน 250 ล้านบาท
อนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯตามโครงการ ESOP เป็ นจํานวนไม่เกิน 146 ล้านหน่วย

อย่างไรก็ตาม การอนุมตั ิดงั กล่าวจะขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560
35.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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