
 
 

 

 
 
 
 
 

บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (งบการเงินรวม) 
และสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2559  

(วนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั) ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

















บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ โครงสร้างกิจการ

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมของ

บริษทั พฤกษา บริษทั พฤกษา งบการเงินเฉพาะ

โฮลด้ิง เรียลเอสเตท กิจการของบริษทั 

(จาํกดั) มหาชน (จาํกดั) มหาชน พฤกษา โฮลด้ิง

และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย (จาํกดั) มหาชน 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 585,409,490 1,334,958,752 24,650

เงินลงทุนชัว่คราว 6 246,378,150 325,926,504 -

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 7 59,838,108,296 57,590,145,350 -

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน  636,244,656 623,414,900 -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 196,018,027 405,942,634 -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 203,065,665 228,210,697 846,987

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 61,705,224,284 60,508,598,837 871,637 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 34,523,384,599

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 245,170,371          232,161,845          -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,683,088,004       3,871,939,922       -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 334,418,725          313,524,595          -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 72,063,896            98,355,100            -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 196,206,736          176,814,978          -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,638,488,366 4,800,337,074 34,523,384,599 

รวมสินทรัพย์ 66,343,712,650 65,308,935,911 34,524,256,236 

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ โครงสร้างกิจการ

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมของ

บริษทั พฤกษา บริษทั พฤกษา งบการเงินเฉพาะ

โฮลด้ิง เรียลเอสเตท กิจการของบริษทั 

(จาํกดั) มหาชน (จาํกดั) มหาชน พฤกษา โฮลด้ิง

และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย (จาํกดั) มหาชน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 1,897,950,018       - -

เจา้หน้ีการคา้ 15 1,995,130,254       1,575,948,268       

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย 4 - - 39,592,323            

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,404,738,861 4,292,475,798 -

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

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 14 33,924                   681,991                 -

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 810,395,354 974,918,824 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 505,008,121 688,695,870 -

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  16 2,913,343,198 2,676,291,550 384,175

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 17,526,599,730 16,209,012,301 39,976,498 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 244,980,951 489,961,901 -

หุ้นกูร้ะยะยาว 14 12,000,000,000 14,000,000,000 -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 - 297,072 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 289,534,759 247,442,760 -

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 33 118,654,240 144,192,240 -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 12,653,169,950 14,881,893,973 -

รวมหนีสิ้น 30,179,769,680 31,090,906,274 39,976,498 

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ โครงสร้างกิจการ

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมของ

บริษทั พฤกษา บริษทั พฤกษา งบการเงินเฉพาะ

โฮลด้ิง เรียลเอสเตท กิจการของบริษทั 

(จาํกดั) มหาชน (จาํกดั) มหาชน พฤกษา โฮลด้ิง

และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย (จาํกดั) มหาชน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18
   ทุนจดทะเบียน 2,273,217,600       2,285,298,800       2,273,217,600       

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,185,857,580 2,231,071,000 2,185,857,580 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18 1,789,836,486       1,777,949,025 32,337,537,019 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 19 20,981,036 45,354,949 -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 223,730,753          228,529,880          -

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 31,246,374,701 29,979,371,469 (39,114,861)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 20 (54,251,369) (35,259,042)  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 35,412,529,187 34,227,017,281 34,484,279,738 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 751,413,783          (8,987,644)             -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,163,942,970 34,218,029,637 34,484,279,738 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 66,343,712,650 65,308,935,911 34,524,256,236 

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั 

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ พฤกษา โฮลด้ิง

โครงสร้างกิจการ โครงสร้างกิจการ (จาํกดั) มหาชน 

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมของ สาํหรับรอบระยะ

บริษทั พฤกษา บริษทั พฤกษา เวลาตั้งแต่วนัท่ี

โฮลด้ิง เรียลเอสเตท 16 มีนาคม 2559

(จาํกดั) มหาชน (จาํกดั) มหาชน (วนัจดทะเบียน

และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย จดัตั้งบริษทั)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559

การดาํเนินงานต่อเน่ือง

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 46,925,869,711 51,239,782,145 -

รายไดอ่ื้น 247,372,962 198,161,423 -

รวมรายได้ 47,173,242,673 51,437,943,568 -

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 31,184,209,549 33,984,260,287 -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22 3,983,136,976 3,766,744,072 -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 4,170,311,256 3,893,995,320 39,114,861 

ตน้ทุนทางการเงิน 26 287,326,436 327,764,443 -

รวมค่าใช้จ่าย 39,624,984,217 41,972,764,122 39,114,861 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (1,606,889) 3,099,598                   -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 7,546,651,567 9,468,279,044 (39,114,861)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (1,478,097,307) (1,798,000,408) -
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี/งวด 6,068,554,260 7,670,278,636 (39,114,861)

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ งบการเงินเฉพาะ

โครงสร้างกิจการ โครงสร้างกิจการ กิจการของบริษทั 

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมของ พฤกษา โฮลด้ิง

บริษทั พฤกษา บริษทั พฤกษา (จาํกดั) มหาชน 

โฮลด้ิง เรียลเอสเตท สาํหรับรอบระยะ

(จาํกดั) มหาชน (จาํกดั) มหาชน เวลาตั้งแต่วนัท่ี

และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย 16 มีนาคม 2559

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559

รายการที่อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ (20,211,427)                49,155,107 -

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ

   เงินลงทุนเผื่อขาย 54,784                        (219,238) -

(20,156,643) 48,935,869 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับปี/งวด-สุทธิจากภาษี 27 (20,156,643) 48,935,869 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี/งวด 6,048,397,617 7,719,214,505 (39,114,861)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,940,293,208                         7,680,356,315                 (39,114,861)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 128,261,052               (10,077,679)                -
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี/งวด              6,068,554,260              7,670,278,636                 (39,114,861)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,920,559,854                         7,729,292,184                 (39,114,861)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 127,837,763               (10,077,679)                 - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี/งวด              6,048,397,617              7,719,214,505                 (39,114,861)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 29 2.72 3.44 (0.18)

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 29 - 3.44 -

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

การเปลี่ยนแปลง รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดง ในมูลค่ายตุิธรรม ผลต่าง องคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ มูลค่าหุน้ สิทธิที่จะซื้อ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ สุทธิของเงิน จากการแปลง อื่นของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั หุน้สามญั กฎหมาย จดัสรร ลงทุนเผือ่ขาย ค่างบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 2,226,675,700 1,672,383,027 17,665,787 227,029,880 25,646,487,904 219,230 (84,414,141) (84,194,911) 29,706,047,387 1,090,035 29,707,137,422 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ 30 - - - - (3,345,972,750)   - - - (3,345,972,750) - (3,345,972,750)   

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 - - 61,412,520        - - - - - 61,412,520 - 61,412,520          

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 19 4,395,300          105,565,998      (33,723,358) - - - - - 76,237,940 - 76,237,940          
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 4,395,300          105,565,998      27,689,162        - (3,345,972,750)   - - - (3,208,322,290)    - (3,208,322,290)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรสาํหรับปี - - - - 7,680,356,315 - - - 7,680,356,315 (10,077,679)        7,670,278,636     
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - (219,238) 49,155,107 48,935,869 48,935,869 - 48,935,869          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 7,680,356,315    (219,238)              49,155,107      48,935,869      7,729,292,184      (10,077,679)        7,719,214,505     

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - - 1,500,000      (1,500,000)          - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,231,071,000 1,777,949,025 45,354,949 228,529,880 29,979,371,469 (8) (35,259,034) (35,259,042) 34,227,017,281 (8,987,644) 34,218,029,637 

ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ - งบการเงินรวมของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

การเปลี่ยนแปลง รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดง ในมูลค่ายตุิธรรม ผลต่าง องคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ มูลค่าหุน้ สิทธิที่จะซื้อ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ สุทธิของเงิน จากการแปลง อื่นของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั หุน้สามญั กฎหมาย จดัสรร ลงทุนเผื่อขาย ค่างบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   ออกหุน้สามญั 18 10,000 - - - - - - - 10,000 - 10,000                

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ 30 - - - - (4,130,461,700)         - - - (4,130,461,700) - (4,130,461,700)  

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

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

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

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อออกทดแทนที่ยกเลิกจากการปรับโครงสร้าง  19 - - 21,431,089 - - - - - 21,431,089 - 21,431,089         
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,621,000         50,280,276        (23,923,860)     - (4,130,461,700)         - - - (4,102,484,284)   - (4,102,484,284)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรสาํหรับปี - - - - 5,940,293,208 - - - 5,940,293,208 128,261,052       6,068,554,260    
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - 53,633 (19,786,987) (19,733,354) (19,733,354) (423,289)            (20,156,643)       
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 5,940,293,208          53,633                 (19,786,987)    (19,733,354)    5,920,559,854     127,837,763       6,048,397,617    

รายการปรับปรุงส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวม
    กิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (46,834,420)     (38,392,815)       (450,053)          (4,799,127)    (542,828,276)            - 741,027           741,027 (632,563,664) 632,563,664       -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2,185,857,580 1,789,836,486 20,981,036 223,730,753 31,246,374,701 53,625 (54,304,994) (54,251,369) 35,412,529,187 751,413,783 36,163,942,970 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หลังการปรับโครงสร้างกิจการ - งบการเงินรวมของบริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั ขาดทุนสะสม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

   ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - - - -

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

   ออกหุ้นสามญั 18 2,185,857,580                    32,337,537,019                  - 34,523,394,599 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 2,185,857,580                    32,337,537,019                  - 34,523,394,599                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุนสาํหรับงวด - - -39,114,861 (39,114,861)
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด - - (39,114,861)                        (39,114,861)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2,185,857,580                    32,337,537,019 (39,114,861)                        34,484,279,738 

งบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

งบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั 

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ พฤกษา โฮลด้ิง

โครงสร้างกิจการ โครงสร้างกิจการ (จาํกดั) มหาชน 

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมของ สาํหรับรอบระยะ

บริษทั พฤกษา บริษทั พฤกษา เวลาตั้งแต่วนัท่ี

โฮลด้ิง เรียลเอสเตท 16 มีนาคม 2559

(จาํกดั) มหาชน (จาํกดั) มหาชน        (วนัจดทะเบียน

และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย          จดัตั้งบริษทั)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี/งวด 6,068,554,260             7,670,278,636             (39,114,861)                 

รายการปรับปรุง

กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของโครงการ

   อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (4,255,920)                   (38,678,798)                 -

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ

   การลงทุน - (12,941,171)                 -

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 453,742,679                425,331,693                -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,516,968                    (4,093,384)                   -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,771,880                    - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (3,202,432)                   5,967,143                    -

ขาดทุนจากการบริจาคอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 140,089,579                -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (25,264,230)                 66,828,082                  -

ผลประโยชนพ์นกังาน 42,092,000                  43,512,085                  -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,740,337                    61,412,520                  -

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 26,832,000                  4,319,510                    -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (2,202,997)                   (2,443,815)                   -

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,606,889                    (3,099,598)                   -

กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,606,889)                   - -

ตน้ทุนทางการเงิน 287,326,436                327,764,443                -

ภาษีเงินได้ 1,478,097,307             1,798,000,408             -

8,327,748,288             10,482,247,333 (39,114,861)

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

งบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั 

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ พฤกษา โฮลด้ิง

โครงสร้างกิจการ โครงสร้างกิจการ (จาํกดั) มหาชน 

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมของ สาํหรับรอบระยะ

บริษทั พฤกษา บริษทั พฤกษา เวลาตั้งแต่วนัท่ี

โฮลด้ิง เรียลเอสเตท 16 มีนาคม 2559

(จาํกดั) มหาชน (จาํกดั) มหาชน (วนัจดทะเบียน

และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย จดัตั้งบริษทั)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (1,769,661,578)            (2,975,959,368)            -

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน (12,829,756)                 (330,066,870)               -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 209,924,607                300,599,949                -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,447,290)                 (16,129,048)                 (846,987)                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (19,391,758)                 (2,524,524)                   -

เจา้หน้ีการคา้ 419,181,985                (553,215,101)               -

เจา้หน้ีอ่ืน- บริษทัยอ่ย - - 39,592,323                  

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน (1,132,717,887)            2,688,113,255             -

เงินมดัจาํจากลูกคา้ (164,523,470)               (464,902,268)               -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 218,107,358                524,394,502                384,175                       

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,061,390,499             9,652,557,860             14,650                         

จ่ายภาษีเงินได้ (1,630,454,743)            (1,837,112,234)            -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,430,935,756 7,815,445,626 14,650 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17,360,000                  35,509,913                  -

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (227,150,530)               (427,681,829)               -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 29,148,026                  8,418,827                    -

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (72,312,688)                 (81,484,722)                 -

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (3,333,599,146)            (7,135,898,168)            -

ขายเงินลงทุนชัว่คราว 3,415,418,976             7,259,664,195             -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (171,135,362) (341,471,784) -

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

งบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั 

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ พฤกษา โฮลด้ิง

โครงสร้างกิจการ โครงสร้างกิจการ (จาํกดั) มหาชน 

งบการเงินรวมของ งบการเงินรวมของ สาํหรับรอบระยะ

หมายเหตุ บริษทั พฤกษา บริษทั พฤกษา เวลาตั้งแต่วนัท่ี

โฮลด้ิง เรียลเอสเตท 16 มีนาคม 2559

(จาํกดั) มหาชน (จาํกดั) มหาชน (วนัจดทะเบียน

และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย จดัตั้งบริษทั)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ถึงวนัท่ี

 31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (803,075,054)               (1,038,567,331)            -

จ่ายเงินปันผล (4,130,461,700)            (3,345,972,750)            -

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน

   (ลดลง) สุทธิ 1,897,950,018             (2,047,611,611)            -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 1,050,000,000             -

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - (1,297,000,000)            -

เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 4,000,000,000             3,000,000,000             -

ชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (6,000,000,000)            (3,000,000,000)            -

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 26,237,080                  76,237,940                  10,000                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (5,009,349,656) (6,602,913,752) 10,000 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (749,549,262) 871,060,090 24,650 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,334,958,752             463,898,662                -
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี 5 585,409,490                1,334,958,752 24,650 

รายการที่มใิช่เงินสด:

เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 19,516,612                  (41,347,608) -

รับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาก

   โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา, สุทธิ (27,162,469)                 (38,309,750) -

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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หมายเหตุ สารบญั 
  
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6  เงินลงทุนชัว่คราว 
7  โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
8  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15  เจา้หน้ีการคา้ 
16  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
18  ทุนเรือนหุน้  
19  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
20  สาํรอง 
21  ส่วนงานดาํเนินงาน 
22  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
23  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26  ตน้ทุนทางการเงิน 
27  ภาษีเงินได ้
28  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
29  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
30  เงินปันผล 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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หมายเหตุ สารบญั 
  
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
  
(ก) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่ท่ี 979/88 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
บริษทัจดัตั้งข้ึนภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างกิจการบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“พฤกษา เรียล
เอสเตท”) เพ่ือประกอบธุรกิจดา้นลงทุนและถือหุน้ของ พฤกษา เรียลเอสเตท หลงัจากแผนการปรับโครงสร้าง ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ครอบครัววิจิตรพงศพ์นัธ์ุ (ถือหุน้ร้อยละ 75.40) 

  
(ข) การปรับโครงสร้างกจิการ 

 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของพฤกษา เรียลเอสเตท เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแผนการปรับ
โครงสร้างกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยการท่ีพฤกษา เรียลเอสเตท จะดาํเนินการจดัตั้งบริษทัภายใตช่ื้อ 
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือประกอบธุรกิจทางดา้นลงทุนและถือหุน้ของ พฤกษา เรียลเอสเตท โดย
ใหบ้ริษทัทาํคาํเสนอซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ พฤกษา เรียลเอสเตท โดยแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของบริษทัในอตัรา
แลกหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 1 ต่อ 1  
 
ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดส้รุปจาํนวนหุน้สามญัของ พฤกษา เรียลเอสเตท ท่ีรับซ้ือได ้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 97.90 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกแล้วของ พฤกษา เรียลเอสเตท     ภายหลังจากการทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยเ์สร็จส้ินหุ้นสามญัของบริษทัไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 แทนหุ้นสามญัของ พฤกษา เรียลเอสเตท ซ่ึงถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนั 

  
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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(ค) ธุรกจิหลกั 
 
บริษทัดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการลงทุน กลุ่มบริษทัดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 4, 8 และ 9 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1   มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น  มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเ ร่ือง                  
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35  
 

 (ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า  
 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ เกณฑ์การวดัมลูค่า 
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไวซ่ึ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
 (ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดต่อจาํนวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 9 การจดัทาํงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมโดย 

   พฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณท่ีสําคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัเป็น
เหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปน้ี  

 
หมายเหตุขอ้  13  การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนาํ 

   ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์
หมายเหตุขอ้  17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้  33 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน และ 

   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
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การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
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กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
(จ) การปรับโครงสร้างกจิการ 

 
ข้อมลูเปรียบเทียบ 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 บริษทัและ พฤกษา เรียลเอสเตท ไดด้าํเนินการตามแผนการ
ปรับโครงสร้างกิจการ เน่ืองจากการปรับโครงสร้างกิจการคร้ังน้ีถือเป็นการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
ดงันั้นบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ พฤกษา เรียลเอสเตท เสมือนว่าไดมี้การรวมกิจการ
ตั้งแต่ตน้ปี 2559 นอกจากน้ีบริษทัไดแ้สดงขอ้มูลงบการเงินรวมของ พฤกษา เรียลเอสเตท สาํหรับปี 2558 (ก่อนการ
ปรับโครงสร้างกิจการ) เพ่ือเป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบ  
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 (ข) บริษทับนัทึกเงินลงทุนใน พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวน  
34,523 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซ่ึงคาํนวณราคาทุนของเงินลงทุนท่ีถืออยูใ่นพฤกษา เรียล
เอสเตท ดว้ยสัดส่วนของมูลค่าตามบญัชีของรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของพฤกษา 
เรียลเอสเตท ณ วนัท่ีมีการปรับโครงสร้างกิจการ 
 
เน่ืองจากการปรับโครงสร้างกิจการถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยงบการเงินรวมได้รวม         
งบการเงินของ พฤกษา เรียลเอสเตท และแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นเสมือนว่าไดร้วมกิจการมาตั้งแต่ตน้ปี 
2559 
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3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
(ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการ
รวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหวา่งปี 2552  
 

 บริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 

 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการ
ควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน   
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม หรือการ
ควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจัด
ประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนได้
เสียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุม
ร่วมท่ีมีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 
(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์  

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือ
คา้ อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือ
คา้ 
 
การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศคุม้ครอง
รายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะ
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีเจา้หน้ีสุทธิ
จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีท่ีคงเหลืออยู ่ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศจะตดัเป็นบญัชีรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าว
และกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหกักลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด  ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(ฉ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและ
การขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคาใดตํ่ากวา่  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย
โดยประมาณ  
 
ตน้ทุนของโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการ
ไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มืและ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใช้
ในโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จ 

 
ตน้ทุนของวสัดุก่อสร้างคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 
ตน้ทุนของบา้นตวัอยา่งและโครงการระหวา่งการพฒันาคาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้
ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิต
ตามปกติ 
 
ตน้ทุนของท่ีดินคาํนวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 
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(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในกองทุนรวม 
 
กองทุนรวมซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดั
จาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมจะใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 
(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินซ่ึงแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
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(ฌ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ดว้ยมูลค่าสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตาม
สัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8 - 10 ปี 
อาคารและส่วนตกแต่ง 3 - 27 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3, 5 ปี 
สาธารณูปโภคส่วนกลาง  20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 
ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนเ์ท่ากบั 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินท่ี
เป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี    
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฏ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
สาํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึน
จริง 

 
(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายดงักล่าว 

 
(ณ) รายได้ 

 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   

 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 

 
รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจํานวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไว้ในสัญญาบวกจํานวนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสญัญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้กําไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้น
ความสาํเร็จของงานก่อสร้าง 
 
ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอา้งอิงกบัการสํารวจงานท่ีทาํ เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดค่้าก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
 
เม่ือสัญญาเป็นไปตามเกณฑ์สําหรับการขายสินคา้ หรือถา้อาํนาจในการควบคุมความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีมี
นยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของของงานระหว่างก่อสร้างถูกโอนใหก้บัผูซ้ื้อในคราวเดียว เช่น เม่ือก่อสร้างเสร็จ หรือ 
หลงัการส่งมอบ ในกรณีน้ีรายไดจ้ะรับรู้เม่ือเป็นไปตามเกณฑก์ารขายสินคา้และบริการดงักล่าวขา้งตน้ 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ต) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ทาํให้กลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 
(ถ) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และจาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

(ท) กาํไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณ
โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย
ระหว่างปี กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและ
สิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นท่ีสาํนกังานใหญ่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
สาํนกังานใหญ่และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั     
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 9 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 
 ประเทศทีจ่ัดตั้ง /  

ช่ือกจิการ สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
บริษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จาํกดั มลัดีฟส์ เป็นสาขาของบริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 
นาย ทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ์ ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ10 

ข้ึนไปและเป็นกรรมการของบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 

  
งบการเงนิรวม 

 2559  2558 

 (หลงัการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ล้านบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 209.12 174.06 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3.22 3.04 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.49 17.11 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 212.83 194.21 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 
\ 

 
สัญญาสําคญัทีม่ีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีสํานกังาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง) กบักรรมการของบริษทั เร่ิมจากเดือนตุลาคม 
2556 จนถึงเดือนตุลาคม 2559 และต่อสัญญาถึงเดือนมีนาคม 2560 ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 3.2  ลา้นบาท (2558: 3.2 ล้านบาท)  
 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559 
  (ล้านบาท) 
เจ้าหน้ีอ่ืน-บริษทัย่อย   
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)  39.59 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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บริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินบางส่วนซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงิน 1,335.1 ลา้น
บาท (2558: 1,159.5 ล้านบาท)ให้แก่โครงการของกลุ่มบริษทัเพ่ือดาํเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มี
กาํหนดเวลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินรวมถึงยกท่ีดินเป็นท่ี
สาธารณะประโยชน์เป็นจาํนวนเงิน 219.8 ลา้นบาท (2558: 60.9 ล้านบาท)โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 
222.0 ลา้นบาท (2558: 61.4 ล้านบาท) 
 
ในระหว่างปี 2554 พฤกษา เรียลเอสเตท และบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 4,100 ลา้นบาท
และบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบั พฤกษา เรียลเอสเตทโดยคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงจากสถาบนั
การเงินและสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดท้นัที และในระหว่างปี 2558 พฤกษา เรียลเอสเตทและ บริษทัย่อยไดข้ยาย
วงเงินในสัญญากูย้ืมเงินระหว่างกนัเป็นเงินรวม 5,100 ลา้นบาท โดยแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 4 ต่อปี และ
สามารถเรียกชาํระคืนไดท้นัที และในระหว่างปี 2559 พฤกษา เรียลเอสเตทและบริษทัย่อยไดข้ยายวงเงินในสัญญา
กูย้มืระหวา่งกนัรวมเป็นเงิน 7,100 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 500 ลา้นบาทและบริษทัยอ่ยได้
ทาํสญัญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี และสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดท้นัที 

 
5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

  
งบการเงนิรวม 

 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

  (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 4 9 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 27 27 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 145 655 
เช็คในมือ 408 643 
อ่ืนๆ 1 1 
รวม 585 1,335 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ล้านบาท) 
เงินบาท 571 1,314 
อินเดียรูปี 14 13 
รูฟิยา - 4 
ดอลลาร์สหรัฐ - 3 
ดอง - 1 
รวม 585 1,335 

 
6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว   
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็น   
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 246 326 
รวม 246 326 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของเงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 326 448 
ซ้ือระหวา่งปี 3,333 7,136 
ขายระหวา่งปี (3,413) (7,258) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 246 326 

 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ล้านบาท) 
อินเดียรูปี 246 326 
รวม 246 326 

 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

  งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
  

หมายเหต ุ
(หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
  (ล้านบาท) 
วสัดุก่อสร้าง 455 399 
บา้นตวัอยา่ง 1,083 997 
โครงการระหวา่งการพฒันา   
- ท่ีดิน 27,267 23,640 
- ค่าปรับปรุงท่ีดิน 1,468 1,658 
- ค่าก่อสร้าง 4,908 6,987 
- ค่าสาธารณูปโภค 1,840 1,987 
- ค่าโสหุย้การก่อสร้าง 1,870 1,711 
- ค่าดอกเบ้ีย 594 597 
 37,947 36,580 
ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบา้นเพ่ือขาย 11,363 12,424 
ท่ีดินรอการพฒันา 9,090 7,294 
รวม 59,938 57,694 
หัก  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของโครงการ   
        อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (100) (104) 
สุทธิ 59,838 57,590 
 

 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ 
     ตน้ทุนการพฒันาระหวา่งปี                     26 

 
502 

 
711 

 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (โครงการ) 
จํานวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา   
ทาวนเ์ฮา้ส์ 127 127 
บา้นเด่ียว 41 43 
บา้นแฝด 9 6 
คอนโดมิเนียม 16 16 
ต่างประเทศ 1 2 
รวม 194 194 

 
ง 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือกบั
ธนาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14)  

 
8 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

 งบการเงนิรวม  
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
การร่วมค้า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 108  102 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2)  3 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  3 
กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 2  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 108  108 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
    ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

งบการเงนิรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  

มูลค่าตาม 
วธิีส่วนไดเ้สีย 

   2559   2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   

(หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ)  

(ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ)  

(หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ)  

(ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ)  

(หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ)  

(ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ)  

(หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ)  

(ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
การร่วมค้าทางอ้อม (ถอืหุ้นโดยบริษทัย่อย)                
บริษทั พฤกษา เอชดีซี 
เฮาส์ซิง จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างที่อยูอ่าศยั 

 
มลัดีฟส์ 

 
80.00 

  
80.00 

  
129.60 

  
129.60 

  
129.60 

  
129.60 

 
108.00 

  
108.00 

บริษทั พฤกษา ลกัซ์โซ
ร่า เฮาส์ซิง จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างที่อยูอ่าศยั 

 
อินเดีย 

 
50.00 

  
50.00 

  
0.30 

  
0.30 

  
0.30 

  
0.30 

 
- 

  
- 

รวม           129.90  129.90 108.00  108.00 

 
ทั้งนี้เป็นไปตามสญัญาร่วมทุนที่กาํหนดใหบ้ริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 16 มีนาคม - 
ลงทุนในบริษทัยอ่ย 34,523 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 34,523 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

วธิีราคาทุน 
   2559  2559  2559 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        

บริษทัย่อยทางตรง        
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 97.90  2,232.7 34,523.4 
(หมายเหตุ 30)       
      
บริษทัย่อยทางอ้อม (ถอืโดยบริษทัย่อย)       
บริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั ใหบ้ริการการจดัการ ตกแต่งบา้นและ

รับเหมาก่อสร้าง 
 

ไทย 
 

100.00 
  

                 100.0 
 

- 
บริษทั พทุธชาด เอสเตท จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00  800.0 - 
บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00  800.0 - 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  500.0 - 
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  1,000.0 - 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

วธิีราคาทุน 
   2559  2559  2559 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ ก่อสร้าง

ที่อยูอ่าศยั 
 

อินเดีย 
 

100.00 
  

13.1 
 

- 
บริษทั พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ก่อสร้างที่อยูอ่าศยั อินเดีย 100.00  0.7 - 
บริษทั พฤกษา เวยีดนาม จาํกดั * พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ ก่อสร้าง

ที่อยูอ่าศยั   
 

เวยีดนาม 
 

100.00 
  

106.1 
 

- 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการและบริหารจดัการ ไทย 100.00  2.5 - 
บริษทั พฤกษา โมฮนั มูธา เรียลเอสเตท จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างที่

อยูอ่าศยั   
 

อินเดีย 
 

84.85 
  

0.6 
 

- 

บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียริ่งแอนดค์อนสตรั๊คชัน่ 
จาํกดั ** 

 
รับเหมาก่อสร้าง 

 
ไทย 

 
51.00 

  
5.0 

 
- 

รวม      34,523.4 
 

 บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
* - การถือหุน้ในบริษทั พฤกษา เวียดนาม จาํกดั สดัส่วนการถือหุน้ตามขอ้ตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ ทั้งนี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัถือหุน้ทางออ้ม
ในบริษทั พฤกษา เวียดนาม จาํกดั ร้อยละ 100 เนื่องจากผูร้่วมทุนยงัมิไดช้าํระค่าหุน้ในส่วนของตน 

 ** - บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียริ่งแอนดค์อนสตรั๊คชัน่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2558 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
 

 งบการเงนิรวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 605 
จาํหน่าย (42) 
บริจาค (140) 
โอนไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (38) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 385 

จาํหน่าย  (14) 
รับโอนจากโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 71 
โอนไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (44) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 398 

  

ขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 166 
เพิ่มข้ึน 8 
ลดลง (21) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 153 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 153 
  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  

ณ วนัที ่1 มกราคม  2558 439 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 232 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  245 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการ
ใช้ในอนาคต  มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินดงักล่าวของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประเมินราคาโดยผู ้
ประเมินอิสระโดยพิจารณาตามเกณฑร์าคาตลาดของสินทรัพย ์เป็นจาํนวนเงิน 275.2 ลา้นบาท (2558: 303.5 ล้าน
บาท)  



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 275.2 ลา้นบาท ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงนิรวม 
       เครื่องตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและส่วน  และส่วน  เครื่องจกัรและ  และเครื่องใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 845 924 2,000 417  17 52 1,484 5,739 
เพิ่มขึ้น -  - 107 18 - 4 255 384 
โอน - สุทธิ 1  752 922 16 - 1 (1,692) - 
จาํหน่าย -  (1) (143) (110) -  (13) -  (267) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559 846 1,675 2,886 341  17 44 47 5,856 
เพิ่มขึ้น -  - 130 20 - 3 94 247 
โอน - สุทธิ  -  24 38 30 - 1 (93) - 
จาํหน่าย -  - (203) (40) -  (9) -  (252) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 846 1,699 2,851 351  17 39 48 5,851 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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 งบการเงนิรวม 
       เครื่องตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและส่วน  และส่วน  เครื่องจกัรและ  และเครื่องใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ         

   ขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 7  324 1,129 330  17 42 - 1,849 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 5  93 253 43  - 5 - 399 
จาํหน่าย -  (1) (141) (109)  - (13) - (264) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558           
   และ 1 มกราคม 2559 12  416 1,241 264  17 34 - 1,984 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 4  95 259 43  - 3 - 404 
จาํหน่าย -  - (176) (38)  - (6) - (220) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 16  511 1,324 269  17 31 - 2,168 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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 งบการเงนิรวม 
       เครื่องตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและส่วน  และส่วน  เครื่องจกัรและ  และเครื่องใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2558           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 838  600 871 81  - 10 1,484 3,884 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - - 6  - - - 6 
 838  600 871 87  - 10 1,484 3,890 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558           
   และ 1 มกราคม 2559           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 834  1,259 1,645 76  - 10 47 3,871 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - - 1  - - - 1 
 834  1,259 1,645 77  - 10 47 3,872 

           
           
           



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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 งบการเงนิรวม 
       เครื่องตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและส่วน  และส่วน  เครื่องจกัรและ  และเครื่องใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 830  1,188 1,527 82  - 8 48 3,683 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - - -  - - - - 
 830  1,188 1,527 82  - 8 48 3,683 

 
งราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 
685 ลา้นบาท (2558: 540 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

การคํา้ประกัน 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,344 ลา้นบาทของกลุ่มบริษทั (2558: 1,420 ล้านบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงิน
สินเชื่อจากธนาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

 งบการเงนิรวม 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 430 
เพิ่มข้ึน 82 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 512 
เพิ่มข้ึน 72 
จาํหน่าย (6) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  578 

  
ค่าตัดจําหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 159 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 39 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 198 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 49 
จาํหน่าย (3) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 244 

  
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที ่1 มกราคม  2558 271 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 314 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 334 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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13 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ27)   

 ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2559  ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2559 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 4 (1) - 3 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 29 - - 29 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23 - - 23 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 44 8 - 52 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 11 (9) - 2 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 29 (6) - 23 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานใน     
   ต่างประเทศ 9 - 5 14 
อ่ืนๆ 14 (4) - 10 
รวม 163 (12) 5 156 

     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    

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

     
สุทธิ 98 (31) 5 72 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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1 

 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ27)   

 ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2558  ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2558 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 12 (8)            - 4 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 33 (4)            - 29 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22 1           - 23 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 38 6           - 44 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 86 (75) - 11 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 28 1 - 29 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานใน     
   ต่างประเทศ 21 - (12) 9 
อ่ืนๆ 8 6 - 14 
รวม 248 (73) (12) 163 

     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (46) (19) - (65) 
รวม (46) (19) - (65) 

     
สุทธิ 202 (92) (12) 98 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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ง 

14    หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,898 - 
หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 6,000 6,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
   ภายในหน่ึงปี - 1 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ส่วนทีห่มุนเวยีน 7,898 6,001 
   

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   
หุน้กูร้ะยะยาว   
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 12,000 14,000 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 12,000 14,000 

รวม 19,898 20,001 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  7,898 6,001 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 12,000 14,000 
รวม 19,898 20,001 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 20,697 ลา้นบาทและ 4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐและ  65 ลา้นอินเดียรูปีสาํหรับกลุ่มบริษทั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงนาํสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 
 
(ก) วงเงินกูย้มืจากธนาคารจาํนวน 789 ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทั 

 
(ข) วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 50 ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทั  

 
(ค) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 5,911 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 65 ลา้น

อินเดียรูปีสาํหรับกลุ่มบริษทั 
 

(ง) วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 9,792 ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทั 
 

(จ) วงเงินสินเช่ืออ่ืนจาํนวน 605  ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทั 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,344 1,420 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา   
   (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) 4,301 3,111 
รวม 5,645 4,531 

 
นอกจากน้ีวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยบางส่วนคํ้าประกนัโดย พฤกษา เรียลเอสเตท 
 
เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
เงินกู้ยืมดงักล่าวบางส่วนมีขอ้จาํกดัเก่ียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน รวมถึงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการจ่ายปันผล 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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หุ้นกู้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 หุน้กูข้องกลุ่มบริษทัทั้งหมดออกโดย พฤกษา เรียลเอสเตท และเป็นหุน้กูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของพฤกษา เรียลเอสเตท มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
       งบการเงนิรวม  
       จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
       2559  2558  2559  2558 
 
 
ประเภทหุน้กู ้

 
อตัราดอกเบี้ย

เดิม 

 
อตัราดอกเบี้ย

ใหม่ กาํหนดชาํระดอกเบี้ย 

 
 

อาย ุ

 
 

วนัที่ออก 

 
 

วนัที่ครบกาํหนด 

(หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
ครั้งที ่1/2555*                
ชุดที่ 1 ร้อยละ 4.22 - ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน กนัยายน 2555 มีนาคม 2559 - 0.6  - 600 
ชุดที่ 2***** ร้อยละ 4.50 ร้อยละ 4.60 ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 5 ปี กนัยายน 2555 กนัยายน 2560 0.6 0.6  600 600 
ชุดที่ 3 ร้อยละ 4.22 - ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน กนัยายน 2555 มีนาคม 2559 - 2.4  - 2,400 
ชุดที่ 4***** ร้อยละ 4.50 ร้อยละ 4.60 ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 5 ปี กนัยายน 2555 กนัยายน 2560 1.4 1.4  1,400 1,400 
ครั้งที่ 1/2556**           
ชุดที่ 1 ร้อยละ 3.58 - ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 ปี 1 เดือน พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2559 - 3.0  - 3,000 
ชุดที่ 2***** ร้อยละ 3.99 ร้อยละ 4.09 ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 5 ปี พฤษภาคม 2556 พฤษภาคม 2561 3.0 3.0  3,000 3,000 
ครั้งที่ 1/2557*           
ชุดที่ 1***** ร้อยละ 3.78 ร้อยละ 3.88 ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 ปี มกราคม 2557 มกราคม 2560 2.0 2.0  2,000  2,000 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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       งบการเงนิรวม  
       จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
       2559  2558  2559  2558 
 
 
ประเภทหุน้กู ้

 
อตัราดอกเบี้ย

เดิม 

 
อตัราดอกเบี้ย

ใหม่ กาํหนดชาํระดอกเบี้ย 

 
 

อาย ุ

 
 

วนัที่ออก 

 
 

วนัที่ครบกาํหนด 

(หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
ครั้งที่ 2/2557***            
ชุดที่ 1***** ร้อยละ 3.61 ร้อยละ 3.71 ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 2 ปี 9 เดือน กนัยายน 2557 มิถุนายน 2560 2.0 2.0  2,000  2,000 
ชุดที่ 2***** ร้อยละ 3.80 ร้อยละ 3.90 ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน กนัยายน 2557 มีนาคม 2561 2.0 2.0  2,000  2,000 
ครั้งที่ 1/2558***           
ชุดที่ 1***** ร้อยละ 2.58 ร้อยละ 2.68 ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2561 1.0 1.0  1,000  1,000 
ชุดที่ 2***** ร้อยละ 3.13 ร้อยละ 3.23 ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 5 ปี พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 2.0 2.0  2,000  2,000 
ครั้งที่ 1/2559****           
ชุดที่ 1 ร้อยละ 2.05 - ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 ปี มีนาคม 2559 มีนาคม 2562 2.3 -  2,300  - 
ชุดที่ 2 ร้อยละ 2.08 - ชาํระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน มีนาคม 2559 กนัยายน 2562 1.7 -  1,700  - 
 รวม    18.0 20.0  18,000  20,000 
 หัก หุน้กูท้ี่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี    (6.0) (6.0)  (6,000)  (6,000) 

 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี 12.0 14.0  12,000 14,000  

 

 
อตัราดอกเบี้ยใหม่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่มีการเพิกถอนหุน้สามญัของพฤกษา เรียลเอสเตท ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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* ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตท เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ี เพ่ือลดภาระตน้ทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของ พฤกษา เรียลเอสเตทในอนาคต 
โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัดตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป โดยในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2555 
พฤกษา เรียลเอสเตทไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2555 แลว้จาํนวน 5,000 ลา้นบาทและในไตรมาส 1 ปี 2557 พฤกษา เรียล
เอสเตทได ้ออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 แลว้จาํนวน 2,000 ลา้นบาท  

 
**   ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตท เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการออกและ

เสนอขายตราสารหน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ พฤกษา เรียลเอสเตทในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตรา
สารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 6,000 ลา้นบาท อายไุม่เกิน 5 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของ
ตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2556 พฤกษา เรียลเอสเตทไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2556 แลว้จาํนวน 
6,000 ลา้นบาท 

 
*** ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตท เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัการออกและ

เสนอขายตราสารหน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ พฤกษา เรียลเอสเตท ในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตรา
สารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของ
ตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหวา่งไตรมาส 3 ปี 2557 พฤกษา เรียลเอสเตทไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2557 แลว้จาํนวน 
4,000 ลา้นบาท 

 

**** ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตท เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ พฤกษา เรียลเอสเตท ในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตรา
สารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของ
ตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2559 พฤกษา เรียลเอสเตทไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 แลว้จาํนวน 
4,000 ลา้นบาท 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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***** เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 13 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูข้อง พฤกษา เรียลเอสเตทสาํหรับหุน้กูซ่ึ้งมี
ขอ้กาํหนดให้ผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน ไดมี้มติแกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิสําหรับหุ้นกูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง โดย (1) 
ยกเลิกขอ้กาํหนดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของ พฤกษา เรียลเอสเตทในฐานะผูอ้อกหุน้กูใ้นการดาํรงไวซ่ึ้งการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนของหุ้นสามญัของบริษทัในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับ
โครงสร้างกิจการ และ (2) แกไ้ขอตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ต่ละชุดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหเ้ร่ิมคาํนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) 
วนัท่ีมีการเพิกถอนหุน้สามญัของ พฤกษา เรียลเอสเตทออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตท เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ พฤกษา เรียลเอสเตทในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตรา
สารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของ
ตลาดในขณะท่ีเสนอขาย 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของหุน้กู ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  20,000 20,000 
ออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 4,000 3,000 
ชาํระหุน้กูคื้นระหวา่งปี (6,000) (3,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 18,000 20,000 

  
 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท  
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

69 

15 เจ้าหนีก้ารค้า  
 
 

    งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
  (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
  (ล้านบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,995 1,576 
รวม  1,995 1,576 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  1,991 1,569 
อินเดียรูปี - 7 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 3 - 
ยโูร 1 - 
รวม 1,995 1,576 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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16 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง      
   การพฒันาคา้งจ่าย 744  375 
เงินค่าบาํรุงสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 758  609 
โบนสัคา้งจ่าย 295  514 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 517  522 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 53  67 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 60  47 
อ่ืนๆ 486  542 
รวม 2,913  2,676 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
 

   งบการเงนิรวม  
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์                   
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 247 204 

    

รับรู้ในกาํไรขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 37 37 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8 7 
 45 44 
    

อืน่ๆ   
ผลประโยชนจ่์าย (2) (1) 
 (2) (1) 
    

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์   
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 290 247 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.6 3.6 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)   
     พนกังานประจาํ 5 และ 8 5 และ 8 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
 
ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ป็น 25 ปี (2558: 
25 ปี) 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
    ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

  

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (27)  33 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 37  (32) 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

18 ทุนเรือนหุ้น    
 

  2559 

 มูลค่าหุน้ (หลงัการปรับโครงสร้าง) 
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบยีน    
ณ วนัท่ี 16 มีนาคม     
-  หุน้สามญั  - - 
ออกหุน้สามญั 1 2,273 2,273 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    
-  หุ้นสามัญ 1 2,273 2,273 

    

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว    
ณ วนัท่ี 16 มีนาคม    
-  หุน้สามญั  - - 
ออกหุน้สามญั 1 2,186 2,186 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    
-  หุ้นสามัญ 1 2,186 2,186 

 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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การเพ่ิมทุนจดทะเบียน   
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก
เดิม 10,000 บาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็น 2,273,217,600 บาท (หุ้นสามัญ 
2,273,217,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เพื่อแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั 
(มหาชน) ภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างกิจการ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 

การออกหุ้นสามญั  
 

ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพ่ือ
แลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของพฤกษา เรียลเอสเตท เป็นจาํนวน 2,185,847,580 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 
 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

19 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

PS-WD 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตทเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 มีมติอนุมติัการออก
ใบสาํคญัแสดง  สิทธิฯ ของ พฤกษา เรียลเอสเตทให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของ 
พฤกษา เรียลเอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษทัย่อยจาํนวน 22 ลา้นหน่วย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของพฤกษา เรียล

เอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและจดัสรรแลว้                
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 11,689,700 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  15.30 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ 4 คร้ังในเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน

ของแต่ละปี (2555 เป็นปีแรก) โดยจะใชสิ้ทธิรวมกนัในแต่ละปีไดไ้ม่
เกิน 1 ใน 4 ของท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นระยะเวลา 4 ปี ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ช้
สิทธิใหค้รบจาํนวนใหส้ามารถไปใชสิ้ทธิไดใ้นคราวถดัไป 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WD ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีต ระหว่างวนัท่ี 19 เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี  
19 เมษายน 2555 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WD แสดงไดด้งัน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท)  3.55  
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 14.6  
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 15.3  
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 45.0  
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 3.1  
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 3.00 – 3.53  
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0  

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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พฤกษา เรียลเอสเตทไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียล
เอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 ซ่ึงเป็นวนัท่ี พฤกษา 
เรียลเอสเตทไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
PS-WE 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตทเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ของ พฤกษา เรียลเอสเตทให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของ 
พฤกษา เรียลเอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษทัย่อยจาํนวน 15 ลา้นหน่วย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของ พฤกษา 

เรียลเอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือ
บริษทัยอ่ย 

จาํนวนท่ีออกและจดัสรรแลว้                    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 4,838,447 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  28.19 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ  4 คร้ังในเดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และ

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

 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WE ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุน้ในอดีต ระหว่างวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2552 ถึงวนัท่ี     
25 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WE แสดงไดด้งัน้ี 
 
มูลค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท)  2.55  
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 18.8  
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 28.19  
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 45.0  
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 3.0  
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 2.27 - 3.09  
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0  
 
สิทธิดงักล่าว ไดใ้หแ้ก่กรรมการของ พฤกษา เรียลเอสเตท (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของ พฤกษา 
เรียลเอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ี 
พฤกษา เรียลเอสเตทไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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PS-WF 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตทเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ของ พฤกษา เรียลเอสเตท (PS-WF) ให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็น
ผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษทัย่อยจาํนวน 15 ลา้น
หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของ พฤกษา 

เรียลเอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือ
บริษทัยอ่ย 

จาํนวนท่ีออกและจดัสรรแลว้                   
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 6,481,593 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  16.28 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ  4 คร้ังในเ ดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และ

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

 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในโครงการ PS-WF ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีตระหว่างวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553 ถึงวนัท่ี      
13 กมุภาพนัธ์ 2558 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในโครงการ PS-WF แสดงไดด้งัน้ี 
 
มูลค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท)  16.01 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 32.75 
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 16.28 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 40.00 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 2.86 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 2.00 - 2.45 
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0 
 
สิทธิดงักล่าว ไดใ้หแ้ก่กรรมการของ พฤกษา เรียลเอสเตท (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของ พฤกษา 
เรียลเอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ี 
พฤกษา เรียลเอสเตทไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑส์าํหรับการใหสิ้ทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให ้พฤกษา เรียลเอสเตทตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรม
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในโครงการ PS-WD PS-WE และ PS-WF ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ของจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มี
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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 งบการเงนิรวม 
 PS-WD  PS-WE  PS-WF  รวม 
                                    (ล้านหน่วย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2.4 3.8 - 6.2 
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี - - 6.5 6.5 
ใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี (2.4) (0.6) (1.4) (4.4) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากพนกังานลาออก - (0.1) (0.3) (0.4) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 - 3.1 4.8 7.9 
     

ณ 1 มกราคม 2559 - 3.1 4.8 7.9 
ใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี - - (1.6) (1.6) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากพนกังานลาออก - (0.1) (0.2) (0.3) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการปรับโครงสร้าง
กิจการ - (3.0) (3.0) (6.0) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - - - - 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ในมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 
 PS-WD   PS-WE  PS-WF  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 12.5  5.1 - 17.6 
เพิ่มข้ึน (3.0)  3.0 61.5 61.5 
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งงวด (9.5)  (1.3) (22.9) (33.7) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  6.8 38.6 45.4 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  6.8 38.6 45.4 
เพิ่มข้ึน -  0.1   1.6   1.7 
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งงวด - - (25.7) (25.7) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งงวด* - (6.9) (14.5) (21.4) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - - - - 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 1.7 ลา้นบาท 
(2558: 61.5 ล้านบาท)  
 
PS-WG 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ พฤกษา เรียลเอสเตทเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของ พฤกษา เรียลเอสเตท (PS-WG) ให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็น
ผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตท) และผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษทัย่อยจาํนวน 15 ลา้น
หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
   

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  29.27 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ  4 คร้ังในเ ดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี  
 
ยงัไม่มีการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WG) 
 

* ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ของ พฤกษา เรียลเอสเตทเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัยกเลิก
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WD, PS-WE, PS-WF และPS-WG) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษทัยอ่ยโดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และในเวลาต่อมาในการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของ พฤกษา เรียลเอสเตทดงักล่าว และ พฤกษา เรียลเอสเตท 
และ/หรือบริษทัย่อย เพื่อทดแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ พฤกษา เรียลเอสเตทซ่ึงถูกยกเลิกตาม
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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20 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 
ผลต่างจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 
ผลต่างจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบด้วยผลรวมการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่าของโครงการผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานในการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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21 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสําคญัน้ีผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่
ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดย
สรุปมีดงัน้ี 

 
ส่วนงาน 1  สายงานทาวนเ์ฮา้ส์: บา้นพฤกษา พฤกษาวิลล ์เดอะคอนแนค และ SD 3 
ส่วนงาน 2  สายงานอาคารชุดกลุ่ม 1: อาคารชุด 1 อาคารชุด 2 และอาคารชุด 4 
ส่วนงาน 3  สายงานบา้นเด่ียว:  พฤกษาทาวน ์ภสัสร และพฤกษาวิลเลจ 
ส่วนงาน 4  สายงานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุด 3 อาคารชุด 5 อาคารชุด 6 

 
ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและ        
สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงิน
ได้ในการวดัผลการดําเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและ
สอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4 รวมส่วนงานทีร่ายงาน อืน่ๆ  รวม 

31 ธันวาคม 2559*  2558**  2559*  2558**  2559*  2558**  2559*  2558**  2559*  2558**  2559*  2558**  2559*  2558** 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 21,513 21,078 8,080 12,433 11,394 12,036 5,939 5,693 46,926 51,240 - - 46,926 51,240 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - - - - - 2,209 3,161 2,209 3,161 
รายไดอ้ื่น 30 23 78 101 20 12 70 44 198 180 2 2 200 182 
รายไดร้วม 21,543 21,101 8,158 12,534 11,414 12,048 6,009 5,737 47,124 51,420 2,211 3,163 49,335 54,583 

กาํไร (ขาดทุน) ตาม 
   ส่วนงานก่อนหกัภาษี 3,924 3,712 1,429 2,636 1,818 2,064 

 
900 

 
1,051 8,071 9,463 (87) 259 7,984 9,722 

             
สินทรัพยต์ามส่วนงาน             
   ที่รายงาน ณ วนัที่             
    31 ธนัวาคม 22,299 22,277 13,285 11,082 16,386 15,177 7,818 8,038 59,788 56,574 3,706 4,395 63,494 60,969 

 
*- หลงัปรับโครงสร้างกิจการ 
**- ก่อนปรับโครงสร้างกิจการ 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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การกระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ล้านบาท) 
รายได้   
รวมรายไดต้ามส่วนงานท่ีรายงาน 47,124 51,420 
รายไดอ่ื้น 2,211 3,163 
 49,335 54,583 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (2,209) (3,161) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 47 16 
รายได้รวม 47,173 51,438 

   
กาํไรหรือขาดทุน   
กาํไรตามส่วนงานท่ีรายงาน 8,071 9,463 
กาํไร (ขาดทุน) อ่ืนๆ  (87) 259 
 7,984 9,722 
ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน (15) (479) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน (422) 225 
กาํไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 7,547 9,468 

   
สินทรัพย์   
รวมสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 59,788 56,574 
สินทรัพยอ่ื์น 3,706 4,395 
 63,494 60,969 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 2,850 4,340 
สินทรัพย์รวม 66,344 65,309 

 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ สินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2559  2558  2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (หลงัการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 47,026  51,145  4,622  4,775 
อินเดีย 147  293  15  24 
มลัดีฟส์ -  -  1  1 
รวม 47,173  51,438  4,638  4,800 

 
22 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายโฆษณา 1,257 1,138 
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,757 1,924 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 857 626 
ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 112 79 
รวม 3,983 3,767 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
  

 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 2,322 2,377 - 
ค่าท่ีปรึกษา 396 185 27 
ค่าเช่า 192 182 - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 115 112 - 
อ่ืนๆ 1,145 1,038 12 

รวม 4,170 3,894 39 

 
24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,840 1,731 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 118 112 
อ่ืนๆ - โบนสัและค่าสวสัดิการ 1,266 1,504 
รวม 3,224 3,347 

 

 
 
ก 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน
เป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญาต 

 
25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

    งบการเงนิรวม 
 หมายเหต ุ 2559  2558 
  (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
  (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและท่ีดินพร้อมบา้นเพ่ือขาย
และโครงการระหวา่งการพฒันา 

  
(306) 

 
1,379 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป  20,143 18,113 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 24 3,224 3,347 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  454 426 

 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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26 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

    งบการเงนิรวม 
 หมายเหต ุ 2559  2558 
  (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
  (ล้านบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน   
   สถาบนัการเงิน  789 1,039 
รวม  789 1,039 
หัก จาํนวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
           สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

  

-  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงการ
อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา  

 
7 (502) 

 
(711) 

สุทธิ  287 328 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
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27 ภาษเีงนิได้  
   

 ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงนิรวม 

 หมายเหต ุ 2559  2558 

  (หลงัการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

  (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนั     
สาํหรับปีปัจจุบนั  1,448  1,765 
ปรับปรุงภาษีปีก่อนๆ   (1)  (59) 
  1,447  1,706 

ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 13    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  31  92 
  31  92 

รวม  1,478  1,798 
 

  
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
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 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
 (หลงัการปรับโครงสร้าง

กิจการ) 
 (ก่อนการปรับโครงสร้าง

กิจการ) 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
กาํไรสาํหรับปี    6,069    7,670 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   1,478    1,798 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   7,547    9,468 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,510  20  1,894 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   สาํหรับกิจการในต่างประเทศ   4    24 
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (104)    (41) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   37    33 
รายไดสุ้ทธิท่ีถูกตดัรายการ   38    10 
ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกสูงไป   (1)    (59) 
รายจ่ายท่ีหกัไดส้องเท่า   (6)    (63) 
รวม 19  1,478  19  1,798 

 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับโครงสร้างกิจการ)  (ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ) 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
 ผลต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ (25) 5 (20) 61 (12) 49 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

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

 
28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  สําหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ยหรือรายไดป้านกลาง (พืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้งมีขนาดไม่
ตํ่ากวา่ 31 ตารางเมตรและมูลค่าซ้ือขายตามสญัญาไม่เกิน 600,000 บาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเง่ือนไข และราคาจาํหน่ายสาํหรับโครงการ
ท่ีตั้งในเขต 1 ดงัน้ี กรณีการก่อสร้างอาคารชุด จะตอ้งมีพื้นท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกว่า 28 ตารางเมตร และ
จาํหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหน่ึงลา้นบาท (รวมค่าท่ีดิน) และกรณีการก่อสร้างบา้นแถวหรือบา้นเด่ียวจะตอ้งมี
พื้นท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกว่า 70 ตารางเมตร และจาํหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท (รวม
ค่าท่ีดิน)  
 
สิทธิพิเศษท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆกนั 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
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29 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไร 
(ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี โดย
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 
 

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2559  2558  2559 

 
(หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

  

 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
กาํไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของ     
   บริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 5,940.29 7,680.36  (39.11) 
    

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,231.07 2,226.68  - 
ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิ     
   ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 - 3.43  - 
ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 - 0.01  - 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 - 0.04  - 

   ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 - 0.02  - 
   ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 1.38 -  - 
ผลกระทบจากการออกหุน้     
ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2559 0.01 -  0.01 

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างกิจการ     
ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 (46.83) -  220.97 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก         
   (ขั้นพืน้ฐาน) 2,185.63 2,230.18  220.98 

กาํไรต่อ (ขาดทุน) หุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.72 3.44  (0.18) 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั
ของ พฤกษา เรียลเอสเตท และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หลงัจากท่ี
ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2558 

 
(ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั  
   (ปรับลด) 7,680.36 
  

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
   (ขั้นพื้นฐาน) 2,230.18 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้    0.22 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก      
   (ปรับลด) 2,230.40 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 3.44 

 
30 เงนิปันผล 
 

บริษทัย่อย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพฤกษา เรียลเอสเตท เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการพฤกษา  เรียลเอสเตท   
มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,339.6 ลา้น
บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 
 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของพฤกษา เรียลเอสเตท เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการ
จ่ายเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.75 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3,907.19 ลา้นบาท ทั้งน้ีพฤกษา เรียลเอสเตทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ทาํใหค้งเหลือเงินปันผลจ่าย ใน
อตัราหุ้นละ 1.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,790.9 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2559 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพฤกษา เรียลเอสเตทเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 คณะกรรมการพฤกษา เรียลเอสเตท มี
มติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,115 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของพฤกษา เรียลเอสเตทเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,230.7 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

 

31 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงินคือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ี
มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่ให้เกินขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้ืมและหุ้นกู ้  พร้อมทั้งตอ้งให้มีการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเขา้เง่ือนไข 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบ้ียเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อใชใ้น
การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะเน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืเป็นไปตามอตัราตลาด 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงของรายการซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีและเจา้หน้ีมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้น จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น  
 
เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจดัอยู่ในขอ้มูล
ลาํดบั 2 
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เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณเน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด  

 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาวรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาวดงักล่าว คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของ
เงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดพิจารณาจากหน้ีสินท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีใน
รายงาน 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน และมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรม
ท่ีมีนยัสาํคญั 
 

 

 
 งบการเงนิรวม  

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2559       
(หลงัการปรับโครงสร้างกจิการ)       
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 245  -  245 - 245 
หุน้กู ้ 18,000  -  18,224 - 1,8224 
        
31 ธันวาคม 2558       
(ก่อนการปรับโครงสร้างกจิการ)       
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 490  -  490 - 490 
หุน้กู ้ 20,000  -  20,441 - 20,441 
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ผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญั
อย่างสมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา 
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสาม ท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
รวมถึงการจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม  
 

ประเดน็ต่างๆ ของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน   
ภายในหน่ึงปี 7 33 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี - - 
รวม 7 33 
 
 

  

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าอ่ืนๆ   
ภายในหน่ึงปี 52 88 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 17 18 
รวม 69 106 
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 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (หลงัการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ก่อนการปรับ

โครงสร้างกิจการ) 
 (ล้านบาท) 
สัญญาอ่ืนๆ   
สญัญาเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 5,382 4,858 
สญัญาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 1,062 2,136 
สญัญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา 116 231 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัร 8 1 
รวม 6,568 7,227 

 

อ่ืนๆ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

(ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัต่อธนาคารจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือคํ้าประกนัให้แก่ 
กลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 7,090 ลา้นบาท (2558: 5,918 ล้านบาท) 

 

(ข) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัต่อธนาคารเก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนรวม 115 ลา้นบาท 
(2558: 115 ล้านบาท) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 9,003 ลา้นบาท (2558: 9,143 ล้าน
บาท) วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินจาํนวน 9,700 ลา้นบาท (2558: 8,275 ล้านบาท) และวงเงินสินเช่ืออ่ืนจาํนวน 570 
ลา้นบาท (2558: 520 ล้านบาท) ของบริษทัยอ่ย 

 
33 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบริษทัและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดีต่างๆ 
จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็นจาํนวน 216 ลา้น
บาท (2558: 363 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการไต่สวนของศาล อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกประมาณ
การเสียหายจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัรวมจาํนวน 119 ลา้น
บาท (2558: 144 ล้านบาท) ไวใ้นบญัชี 
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34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 
(ก) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน  46,834,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท 

เป็น 2,226,383,180 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไวเ้พื่อรองรับการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั 
พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 46,834,420 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 
(ข) อนุมติัการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสุขภาพ ซ่ึงคือ บริษทั โรงพยาบาลวิมุตติ โฮลด้ิง จาํกดั 

และบริษทั โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 
(ค) อนุมติัโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งของบริษทั และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 ปี 2560-2565 

 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
หากมีมติอนุมติั บริษทัจะดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งในลาํดบัถดัไป 
 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

   และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

101 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์ 

   อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559)  

ส่วนงานดาํเนินงาน 

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสําหรับรอบระยะเวลา 
     ตั้งแต่วนัที ่16 มีนาคม 2559 (วนัจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท)  ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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