




สารบัญ

1 รายงานจากประธานกรรมการ

2 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3 รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4 ขอมูลทั่วไป

7 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

8 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม

11 ปจจัยความเสี่ยง

13 โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

27 การควบคุมภายใน

28 บุคคลที่มีประโยชนรวมและรายการระหวางกัน

29 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

31 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

31 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

32 ภาคผนวก

-  รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

-  ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท

บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของ

-  รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต

-  งบการเงิน





บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 1 จาก 88 หนา

รายงานจากประธานกรรมการ

เรียนทานผูถือหุน

ป 2556 เศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว ตั้งแตไตรมาสที่ 2 และไดรับผลกระทบคอนขางมากตั้งแต
ไตรมาสสุดทายตอเนื่องจนถงึไตรมาสแรกของป 2557 อันเนื่องมาจากการชุมนุมประทวงและเรียกรอง
ใหรัฐบาลลาออกของมวลมหาประชาชน  ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีภาวะซบเซามากในไตรมาสสุดทาย
ของปที่แลว เหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาวมผีลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท  ราคาที่ดินที่เพิ่มสูง
ขึ้นมากใน 2 ปที่ผานมา  ทําใหบริษัทไมสามารถซ้ือที่ดินทําเลดีมาทําโครงการ เพราะเห็นวามีความเส่ียง
สูงเกินไป  นอกจากนีย้ังกระทบการขายของโครงการหลักที่คาดวาจะทํารายได กลับมียอดขายนอยมาก

จากขอเท็จจริงขางตน ทําใหบริษัทมีรายไดเฉพาะของกิจการตลอดป 2556 เพียง 100.26 ลาน
บาท และ รายไดจากบริษัทยอยอกี 53.62 ลานบาท รวมทั้งกลุมมีรายได เทากับ 153.88 ลานบาท  มี
กําไรสุทธิรวม 6.33 ลานบาท  แตเปนกําไรสุทธิเฉพาะของบริษัท 34.99 ลานบาท  คิดเปนกําไรตอหุน
เฉพาะของบริษัท เทากับ 0.10 บาท  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีมติใหจายปนผลใหแกผูถอืหุน
ในอัตราหุนละ 0.05 บาท หรือ หุนละ 5 สตางค  ซ่ึงจะตองใชเงินในการจายเงินปนผล 16.80 ลานบาท

บริษัทคาดวาป 2557 ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังคงซบเซาตอเนื่องจากความไมสงบใน
ประเทศที่ยังไมสามารถคาดไดวาจะยุติลงไดเมื่อใด  การใชจายภาครัฐบาลอยูในภาวะชะงักงัน   อยางไร
ก็ตาม    บริษัทมีความพยายามที่จะสรางรายไดจากโครงการหลักที่ถนนราษฎรพัฒนา (มีสทีน) ซ่ึงมี
มูลคาโครงการประมาณ 800 ลานบาท  นอกจากนี้ ฝายบริหารยังมีความพยายามแสวงหาที่ดินเพื่อไว
สรางรายไดในปตอๆ ไป

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูมีอุปการะคุณทุกๆ ทาน  ทานผูถือหุน และ สถาบัน
การเงินทุกแหงที่ใหความเชื่อถือและใหการสนับสนุนโครงการตางๆ ของบริษัทเปนอยางดีตลอดมา
นอกจากนี้ จะพยายามสงเสริมและผลักดันใหฝายบริหารและพนักงานทุมเทการปฏิบัติงานเพื่อสรางผล
ประกอบการใหเปนไปตามความคาดหวังของทุกๆ ฝาย

(นายยุทธ   วรฉัตรธาร)
   ประธานกรรมการ



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 2 จาก 88 หนา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผูถือหุน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ  โลหะชาละ ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายยุทธ  วรฉัตรธาร ตําแหนง  กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพร  เวชพาณิชย ตําแหนง  กรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานไดเขารวมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 คร้ัง
โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี

- การตรวจสอบงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินประจําไตรมาสทุกไตรมาส และ งบการเงินประจําป  โดยได
มีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชี  กอนที่จะมีการนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  โดยไดเนนเร่ืองการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี
- การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจําป และ รายงานการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายใน  ซ่ึงเปน Out-source และมีความเปนอิสระ  โดยไดมีการประชุมกันทุกไตรมาส เพื่อ
ประเมินผลถึงความเส่ียงดานตางๆ ของบริษัทฯ และการบริหารจัดการความเส่ียงตางๆ  รวมทั้งไดเสนอให
คําแนะนําใหฝายบริหารดําเนินการแกไขขอผิดพลาดตางๆ ที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และเพื่อใหบริษัทฯ ดําเนินการอยูในระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ
- ผูสอบบัญชีภายนอก และ ผูตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผูสอบบัญชีพรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนประจําป อีกทั้งไดพิจารณาผูตรวจสอบ
ภายในที่เปน Out-source  แผนงานการตรวจสอบภายในประจําป และคาตอบแทน เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ  เพื่อจะไดเปนเคร่ืองมือที่จะชวยในการบริหารงานที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม
เหมาะสม

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 (ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ   โลหะชาละ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 3 จาก 88 หนา

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

เรียน ทานผูถือหุน

ในป 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด
(มหาชน) ไดมีการประชุม 2 คร้ัง ดังน้ี

คร้ังที่ 1/2556 - พิจารณาเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนประจําป และ การจายโบนัส พนักงาน

คร้ังที่ 2/2556 - พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
- พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอ
หลักเกณฑ แนวทาง และการดําเนินการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดตางๆ และผูบริหารระดับสูง  ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา

สําหรับการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได
พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบ  รวมทั้งคํานึงถึงผลประกอบการ
ผลงาน  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

       (นายสมพร   เวชพาณิชย)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 4 จาก 88 หนา

รายงานประจาํป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท ปรีชา กรุป จาํกัด (มหาชน)

1.ขอมูลท่ัวไป

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จาํกัด (มหาชน)
Preecha Group Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกจิ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250
เลขทะเบียนบริษัท :  บมจ.553
โทรศัพท : 02-722-8855
โทรสาร : 02-722-8844

Homepage : www.preecha.com
บริษัทเร่ิมกอตั้งเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2532 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยนําหุน

เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2539 โดยมชีื่อยอ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา “PRECHA”



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 5 จาก 88 หนา

1.2 นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ชื่อและทีต่ั้งบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน
การถือหุน

(%)

บริษัทยอยท่ี บมจ. ปรีชากรุป ถือหุนโดยตรง
บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จาํกัด
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2722-8855  โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

100,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
1,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ
100 บาท 100

บริษัท รวยลานลาน จํากัด
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2722-8855  โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

20,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
200,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ
100 บาท 100

บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2722-8855  โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

2,000,000 บาท แบงเปนหุนสามญั
20,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ
100 บาท 100

บริษัท จี.เอช.ไอ.เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

5,000,000 บาท แบงเปนหุนสามญั
50,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ
100 บาท 100

บริษัท แอล.เอสเตท จํากดั
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2722-8855  โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

5,000,000 บาท แบงเปนหุนสามญั
50,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ
100 บาท 100



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 6 จาก 88 หนา

1.3 บุคคลอางอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกดั
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2/1  หมูท่ี 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 0-2596-9000
โทรสาร 0-2832-4994-5

: 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1259

ผูสอบบัญชี : นายบรรจง  พิชญประสาธน
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 7147
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั้น 14  อาคารวองวานิชบี ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2645-0080
โทรสาร 0-2645-0020

ท่ีปรึกษากฎหมาย : สํานักงาน บัญชา ทนายความ และ การบัญชี
34/17 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท 0-2434-4897 , 0-2424-9512 ,0-2434-1919

: นายสมชาย  เลิศวิริยจติต
294-296 ถนนพระราม 4 ซอย จฬุา 38 แขวงวังใหม
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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2. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

2.1 ขอมูลจากงบการเงิน

หนวย : บาท

2554 2555 2556

สินทรัพยรวม 841,989,009 876,915,549 854,350,978

หน้ีสินรวม 216,663,233 249,834,475 237,742,966

สวนของผูถือหุน 625,325,775 627,081,074 616,608,012

รายไดจากการขาย 479,607,191 306,778,596 153,878,541

ตนทุนขาย 309,279,899 210,514,451  94,659,823

  กําไรขั้นตน 170,327,292  96,264,145  59,218,718

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 51,515,235  2,807,059  6,333,358

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.15 0.01 0.02

2.2 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนทางการเงิน 2554 2555 2556

อัตราสวนสภาพคลอง 6.44 12.81  9.48

อัตรากาํไรสุทธิ 10.74%  0.92% 4.11%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 8.23% 0.45% 1.03%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 6.12% 0.32% 0.74%

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 0.35 0.40 0.39

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย 7.17 3.68 1.19

มูลคาทางบัญชตีอหุน 1.86 1.87 1.84

กําไรสุทธิตอหุน 0.15 0.01 0.02

เงินปนผลตอหุน 0.05 0.05 0.05
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3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม

3.1 ประวัติความเปนมา

บริษัท ปรีชา กรุป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดมิชื่อ บริษัท พัฒนาการโภชนาการ จาํกัด  กอตั้งเมื่อ 26
พฤษภาคม 2532 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ผูถือหุนรายใหญคือ กลุมตระกูลถิรกจิพงศ , กลุมตระกูลโชตวิิทยะกุล,
กลุมตระกูลเกียรตศิรีธารา และ กลุมตระกูลรัตนคงทน ตามลําดบั  ในป 2538 มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 600 ลาน
บาท  ในชวงป 2541-2543 บริษัทประสบปญหาทางการเงินอนัเปนผลเน่ืองมาจากวกิฤตเศรษฐกิจและการลดคาเงิน
บาท ในป 2544 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 1,344 ลานบาท ตอมาในป 2551 บริษัทฯ  ลดทุนโดยลดมูลคาหุนท่ีตรา
ไวจากหุนละ 10.- บาท คงเหลือเปนมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 2.50 บาท และไดเปล่ียนปลงมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 2.50
บาท เปนหุนละ 1.- บาท ดังน้ันทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทเปน 336,000,000 บาท ปจจุบัน บริษัทฯ มีผู
ถือหุนหลักคือ 1. บริษัท เนแอ็ค จํากดั 2. กลุมตระกูลถิรกิจพงศ 3. กลุมตระกูลโชตวิิทยะกุล 4. กลุมตระกูลเลิศธนพันธุ
ตามลําดับ

3.2 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ป 2539 : 18 เมษายน 2539 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนสามัญ 60 ลานหุน
มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท รวม 600 ลานบาท ของบริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน)
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ป 2544 : ในเดือน มีนาคม 2544 บริษัทเขาเกณฑตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการตามขอบังคับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในเดือน กรกฎาคม และตุลาคม 2544 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 60 ลานหุน เปน
134.4 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวม 1,344 ลานบาท แตทุนชําระแลว เปน
1,112 ลานบาท

ป 2547 : บริษัทเพ่ิมทุน จํานวน 36.8 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.- บาท รวม 368.3 ลาน
บาท รวมเปนทุนชําระแลวรวม 1,344 ลานบาท

ป 2549 : วันท่ี 7 มีนาคม 2549 บริษัทพนเหตุเพิกถอน โดยยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
จากหมวด REHABCO ไปยังกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ป 2550 : บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท รวยลานลาน จํากัด จํานวน 199,994 หุน
มูลคาหุนละ 242.05 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 48.40 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
 รอยละ 100



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 9 จาก 88 หนา

ป 2551 : บริษัทลดทุนโดยลดมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุนละ 10.- บาท คงเหลือเปนมูลคาหุนท่ี    ตรา
ไวหุนละ 2.50 บาท และไดเปล่ียนปลงมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 2.50 บาท เปนหุนละ 1.-
บาท ดังน้ันทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทเปน 336,000,000 บาท

3.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปจจุบันมีการลงทุน 100% ในบริษัทยอยท่ีมวีัตถุประสงคเพ่ือทํา
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเชนเดียวกับบริษัทรวม 5 บริษัท คือ บริษัท  พี.บี. เอ็สเตท จํากดั, บริษัท เฮาสซิง่ คอม
เพล็กซ จํากัด, บริษัท จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั,  บริษัท แอล. เอสเตท จํากัด และ บริษัท รวยลานลาน
จํากดั

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

บริษทั พี.บี. เอ็สเตท จํากัด
สัดสวนการลงทุน 100%

บริษทั เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด
สัดสวนการลงทุน 100%

บริษทั จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
สัดสวนการลงทุน 100%

บริษทั แอล. เอสเตท จํากัด
สัดสวนการลงทุน 100%

บริษทั รวยลานลาน จํากัด
สัดสวนการลงทุน 100%
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3.4 โครงสรางรายได

รายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอย มาจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีท้ังบานเดีย่ว บานแฝด
ทาวนเฮาส ท่ีดินสําเร็จรูป และบานพักตากอากาศ ซึ่งโครงสรางรายไดประกอบดวย ดงัน้ี

(หนวย : พันบาท)
2554 2555 2556

รายไดจากการขาย
โครงการสุวินทวงศ          16,870  4,200  23,928
โครงการรมเกลา 38,831 69,196 85,633
โครงการราม 1 146,703  26,205 -
โครงการราม 3 - - 5,600
โครงการ พีจี 1 พระราม 9 คอนโดมิเนียม

-  15 ช้ัน             7,400 6,290 2,769
-   8 ช้ัน - - 3,829

โครงการ พีจี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนียม         185,644 200,887 26,920
โครงการปรีขา ไพรเวทบีช ระยอง - - 5,200
โครงการปรีชา คอมเพล็กซ            84,160 - -

รวมรายไดจากการขาย           479,607 306,779 153,879

รายไดคาเชา              13,784 15,341 11,612

ดอกเบี้ยรับ                   304                3,183 4,893

รายไดอ่ืน                3,939 4,297 6,782

รวมรายไดอื่น              18,027 22,821 23,287

รวมรายได          497,634 329,599 177,166
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4. ปจจัยความเสี่ยง

4.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันทางธุรกิจ

การเสนอขายคอนโดมิเนียมกอนเร่ิมการกอสราง (Pre-sales) เปนการชวยลดความเส่ียงดานการตลาด
เพ่ิมความยืดหยุนในการปรับเปล่ียนและพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนไปยงัสามารถนํา
เงินรับคางวดจากลูกคามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดอกีดวย อยางไรกต็ามการเสนอขายคอนโดมิเนียมกอนเร่ิม
การกอสราง ยังคงมีความเส่ียงดานการควบคมุตนทุนกอสราง เน่ืองจากเปนการตัง้ราคาขายกอนเร่ิมการกอสราง
จึงมคีวามเปนไปไดท่ีอัตรากาํไรขั้นตนจะลดลงหากตนทุนการกอสรางเพ่ิมสูงขึ้น ท้ังน้ีปรีชากรุปไดลดความเส่ียง
ดังกลาวโดยทําสัญญากอสรางแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey construction contract) กับผูรับเหมาทําใหปรีชากรุป
สามารถควบคุมตนทุนไดอยางมปีระสิทธิภาพและอัตรากาํไรขั้นตนไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคา
วัสดุกอสราง ท้ังน้ีโครงการคอนโดมิเนียมจะมีระยะเวลากอสรางประมาณ 12 ถึง 24 เดือน ปรีชากรุปมีหนาท่ีใน
การควบคุมการกอสรางและการสงมอบโครงการใหลูกคาตามท่ีกาํหนด มีการประสานงานกบัผูรับเหมาอยาง
ใกลชิด ทําใหสามารถแกไขปญหาตางๆ และควบคุมดูแลการกอสรางใหแลวเสร็จเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว

4.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาท่ีดิน

ปรีชากรุปจะเลือกซื้อท่ีดินเพ่ือการพัฒนาโดยเลือกท่ีดินในราคาท่ีเหมาะสม สําหรับการพัฒนาโครงการ
ประเภทคอนโดมิเนียม ปรีชากรุปจะเลือกทําเลท่ีอยูใจกลางเมือง โดยยึดตามเสนทางของรถไฟฟาบีทีเอส และรถไฟฟา
ใตดินเปนหลัก นอกจากน้ีการพัฒนาโครงการบานเดี่ยวโดยเลือกทําเลท่ีมศีักยภาพบริเวณเสนทางของถนนวงแหวน
รอบนอกรวมถงึปริมณฑลในการพัฒนาโครงการบานเดี่ยว และเน่ืองจากในป 2554 เกิดเหตุนํ้าทวมใหญบริเวณ
ปริมณฑล และ พ้ืนท่ีรอบๆ กรุงเทพมหานคร จึงทําใหบริษัทฯ ระมัดระวังในการท่ีจะจดัหาท่ีดนิท่ีจะพัฒนาโครงการ
ไมใหอยูในเขตท่ีเคยนํ้าทวม  ซึ่งเปนความเส่ียงใหญอกีอยางหน่ึง

นอกจากน้ีภาวะอตุสาหกรรมอสังหาริมทรัพยมีการขยายตวัอยางมากในระยะเวลาท่ีผานมา  ทําใหราคาท่ีดิน
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสูง  จึงทําใหเกิดความเส่ียงทางดานราคาท่ีดินท่ีจะจัดซื้อเพ่ือทําโครงการใหม  โดยปรีชากรุป มีแนวทางท่ี
จะจัดซื้อท่ีดินแลวดําเนินโครงการทันที  ซึ่งก็จะชวยขจัดความเส่ีงทางดานน้ีได

4.3 ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของราคาวัสดุกอสราง

ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว โดยมกีารลดลงของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กเปนปจจัยหลัก อยางไรก็ดี
ราคาวัสดุกอสรางในบางหมวดมกีารปรับตัวสูงขึ้น เชน หมวดสุขภัณฑ หมวดไมและผลิตภัณฑจากไม และ หมวดวัสดุ
ฉาบผิวเปนตน วัสดกุอสรางเหลาน้ีลวนแลวแตเปนวตัถุดิบในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท้ังส้ิน ความผันผวน
ของราคาวัสดุกอสรางจึงสงผลโดยตรงตอตนทุนการพัฒนาโครงการของปรีชากรุป
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4.4 ความเสี่ยงของการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมและการเขาถึงแหลงเงินทุน

อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมในป 2556 ยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตท่ีผานมา อันเปนผล
เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกยงัคงอยูในภาวะทรงตัวและยังมคีวามไมแนนอนอันเน่ืองมาจากการแกไขปญหา
เศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรปยังไมเรียบรอย ธนาคารพาณิชยยังคงเขมงวดในการอนุมัตสิินเชื่อ ซึ่งทําให
ผูประกอบการบางรายเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือนํามาพัฒนาโครงการไดยากขึ้น ปรีชากรุปเพ่ิมศักยภาพในการเขาถึง
แหลงเงินทุน ดวยการสรางพันธมติรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชยหลายแหงเพ่ือเปรียบเทียบขอเสนอท่ีมีตนทุน
เหมาะสมท่ีสุด ท้ังน้ี ทุกโครงการของปรีชากรุป ท่ีดําเนินการในปจจุบันลวนไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินใน
ประเทศครบถวนแลว

อัตราดอกเบ้ียในระดับต่าํในป 2556 ตอเน่ืองถึงป 2557 น้ันสงผลเชิงบวกตอตนทุนทางการเงินในโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

4.5 ความเสี่ยงจากการมีสินคาคงเหลือ

โดยท่ัวไป ปรีชากรุปกําหนดจํานวนยูนิตท่ีตองพัฒนาในแตละโครงการใหสอดคลองกับประมาณการยอดขาย
โดยประมาณการยอดขายจะไดมาจากสวนงานขายและการตลาดซึ่งไดติดตามภาวะตลาดอยางใกลชิด อยางไรก็ดี
ภาวะเศรษฐกิจท่ีไมเอื้ออํานวย อาจสงผลกระทบใหยอดขายไมเปนไปตามประมาณการ ทําใหอาจมีจํานวนยูนิตท่ีสราง
เสร็จเหลือขายในบางขณะ โดยปรีชากรุปไดลดความเส่ียงจากการมีสินคาคงเหลือดวยการบริหารสินคาคงเหลือใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลาวคือ สําหรับโครงการบานเดี่ยวจะเนนการพัฒนาโครงการเปนรายเฟส เพ่ือชวยใหการ
บริหารงานกอสรางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีท่ียอดขายไมเปนไปตามประมาณการ ปรีชากรุปสามารถปรับ
แผนงานการกอสรางไดอยางทันทวงที หรือในกรณีท่ีพฤตกิรรมของกลุมลูกคามกีารเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญปรีชา
กรุปจะสามารถปรับรูปแบบบานใหเหมาะกับวิถีการดาํเนินชวีิตท่ีเปล่ียนไปได หรือในกรณีท่ีความสามารถในการซื้อของ
กลุมลูกคาลดลง ปรีชากรุปจะสามารถปรับลดขนาดบานใหมีราคาขายตอหนวยเหมาะสมกับกาํลังซื้อของกลุมลูกคา
เปาหมายไดเปนอยางดี

สําหรับโครงการคอนโดมิเนียม ปรีชากรุป มีแนวทางการลดความเส่ียงจากการมียูนิตเหลือขาย เพ่ิมรูปแบบ
การขายใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายนอกจากน้ี ยังเนนการจดักิจกรรมสงเสริมการขายท่ีสอดคลอง
กับความตองการของลูกคาในขณะน้ันเพ่ือกระตุนการตดัสินใจซือ้ของกลุมลูกคา

4.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ปรับปรุงใหมและออกใหม

ตั้งแตป 2553 เปนตนมา สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหม
ดังตอไปน้ี

- แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใชทันทีในปปจจุบัน
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- มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 รวมจํานวน 28 ฉบับ

- มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชเีร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556
รวมจาํนวน 3 ฉบับ

5. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

5.1 โครงสรางการถือหุน

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2556 รายละเอยีดดงัน้ี
ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ

1. บริษัท เนแอ็ค จาํกัด
2. น.ส.อรกัลยา  เลิศฤทธิ์ศิริกุล
3. นายปญญา ถิรกิจพงศ
4. น.ส.ฐิติมา ถิรกจิพงศ
5. น.ส.กันตา  โชติวิทยะกุล
6. น.ส.ชุติมา  ลํ่าวัฒนนนท
7. น.ส.กรรณิการ ไชยพันธพงษ
8. นางรัตนา เมฆหมอก
9. นายวเิชยีร  จิระกรานนท
10.นายสุชาย  วัฒนตฤณากุล
11. อื่นๆ

83,658,837
20,000,050
19,731,364
17,929,612
16,207,564
16,000,000
15,907,600
15,735,715
11,500,800
  9,979,000

109,349,458

24.90
5.95
5.87
5.34
4.82
4.76
4.73
4.68
3.42
 2.97
32.56

รวม 336,000,000 100.00

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมต่าํกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทยอยซึ่งบริษัท

ถือหุนอยูรอยละ 100 มีนโยบายจายเงินปนผลตามความจําเปนและเหมาะสม
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5.2 การจัดการ

5.2.1 โครงสรางการจัดการ

โครงสรางกรรมการบริษัท
โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหาร ซึ่งไดแก คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ คณะ
ผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ทาน มีรายชื่อตอไปน้ี

ชื่อ ตําแหนง
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /

4. นายปรีชา  ถิรกิจพงศ กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน

5. นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

6. นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ กรรมการ

7. นายวรยุทธ  พงษสุวรรณ กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ / เลขานุการบริษัท

8. นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต กรรมการ

กรรมการผูมีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบดวยนายปรีชา ถิรกิจพงศ , นายวรยุทธ พงษสุวรรณ
และนายสมเจตน  ทิณพงษ โดยกรรมการสองในสามทานน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

5.2.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ  เปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการท้ังหลายท้ังปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย  วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท  และตามมติของท่ีประชุมใหญผูถอืหุน
และมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ  หรือท่ีเกี่ยวของกับการดังกลาวน้ัน
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ  และเลือกกรรมการอีกคนหน่ึงหรือหลายคน

เปนรองประธานกรรมการก็ได ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเปน
กรรมการผูอํานวยการก็ได รองประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใด  ปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได
 มติของท่ีประชุมกรรมการ ใหตัดสินดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการคนหน่ึงมี

เสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองน้ัน และในกรณีท่ีเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เปนเสียงชี้ขาด
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 หามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุน
ทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง
 กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับบริษัท หรือเขาถือหุนหรือ

หุนกูเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
คณะกรรมการบริษัท  ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา

สําคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได
 ท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ อาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอม

ประทับตราสําคัญบริษัทได
คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหารและใน

จํานวนน้ี ใหแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการเปนกรรมการบริหารดวย โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
หนาท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

5.2.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร

 ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5
คน และกรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตองมีถิ่นท่ีอยูในเมืองไทย
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือสรรหากรรมการ เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความชํานาญตามท่ี

ตองการ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอใหคณะกรรมการคัดเลือกกอนเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี
1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ  อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน  หรือคราว

ละหลายๆ คน ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร   แตในการลงมติแตละคร้ังผูถือหุนตองออกเสียง
ดวยคะแนนท่ีมีตามขอ 1. ท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธาน
ท่ีประชุมออกเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง   1  ใน  3 เปนอัตรา   ถาจํานวน
กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการผู
ออกจากตําแหนงตามขอน้ีจะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในป
แรกและปท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนป
หลังๆตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการท่ีออกตามวาระ
น้ัน อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ

(1) ตาย
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(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากดั
(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําส่ังใหออก
 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษัท  กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวตองออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง
เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของ
กรรมการท่ีตนเขาไปแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในส่ี ของจํานวนกรรมการ ท่ียังเหลืออยู
 ท่ีประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนง กอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือ โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 การสรรหาผูบริหาร ทางบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพของบุคคลภายในกอน หากไมมบุีคคลใด
เหมาะสม จึงจะพิจารณารับบุคคลภายนอก การพิจารณาดังกลาวจะผานการอนุมัติตามขั้นตอนและส้ินสุดท่ี
กรรมการผูอํานวยการ ท้ังน้ีแลวแตระดับของผูบริหารน้ัน

5.2.3 คาตอบแทนกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ คาเบ้ียประชุม
2555

คาเบ้ียประชุม
2556

1. นายยุทธ  วรฉัตรธาร 1,200,000 1,200,000
 2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 600,000 600,000
3. นายสมพร  เวชพาณิชย 360,000 360,000
4. นายปรีชา  ถิรกจิพงศ 240,000 240,000
5. นายสมเจตน  ทิณพงษ 1,200,000 1,200,000
6. นางสาวทิพาพร  อัศวโสตถิ์ 240,000 240,000
7. นายวรยุทธ  พงษสุวรรณ 240,000 240,000
8. นายสมชาย  เลิศวิริยะจติต 240,000 240,000
                รวม 4,320,000 4,320,000
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5.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดงัน้ี
ชื่อ ตําแหนง

1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายยุทธ  วรฉัตรธาร กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการตรวจสอบ

5.3.1 การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ แตงตั้งโดยท่ีประชุมผูถือหุน หรือ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาใหมคีุณสมบัตคิรบตามเกณฑ กลาวคือ

 ถือหุนไมเกินรอยละ 0.50 ของทุนชําระแลวของบริษัท
 ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท
 ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจาํจากบริษัท
 ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมในบริษัท
 ไมเปนผูเกี่ยวของของผูบริหารหรือผูถือหุนใหญของบริษัท
 มีความรูและประสบการณท่ีจะทําหนาท่ีสอบทานความนาเชื่อถอืของงบการเงิน

5.3.2 ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอเปนท่ีเชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
4. ดูแลบริษัทใหปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
6. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
7. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
8. ประสานงานเกี่ยวกับฝายตรวจสอบภายในของบริษัท
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5.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนปจจุบัน  ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังน้ี
ชื่อ ตําแหนง

1. นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน

2. นายยุทธ  วรฉัตรธาร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. นายสมเจตน  ทิณพงษ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

5.4.1 ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี
1. กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการ ในคณะกรรมการชดุยอย

ตางๆ (ท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหนงกรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชดุยอยตางๆ (ท่ีไดรับรับการแตงตัง้จากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ เพ่ือทดแทน ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหท่ีประชุมผูถอืหุน
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัทฯ

3. พิจารณาสรรหาผูบริหารในตาํแหนงกรรมการผูอํานวยการ ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ
และนําเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแตงตัง้

4. เสนอแนวทางและวิธกีารในการกาํหนดคาเบ้ียประชุม คารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จรวมท้ัง
ผลประโยชนอื่นใดท่ีมีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
ตาง ๆ (ท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ใหท่ีประชุมผูถือหุน
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณีตามขอบังคบัของบริษัทฯ

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําป โดยไดคาํนึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ

6. เสนอนโยบาย และวิธีการในการกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึน้ไป
ใหเหมาะสมและอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับอตุสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

7. ดูแลการกาํหนดนโยบายใหมีอัตราคาตอบแทนและผลประโยชนโดยรวมท่ีสามารถชกันํา รักษาไว และ
จูงใจพนักงานท่ีมคีวามสามารถ และมีคุณสมบัตติามท่ีตองการ

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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5.5 ผูบริหาร

รายชื่อผูบริหารของบริษัทมดีังน้ี

ชื่อ ตําแหนง
1. นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการผูอํานวยการ
2. นายวรยุทธ พงษสุวรรณ กรรมการรองผูอํานวยการ
3. นายกมล             จิระปทมะ รองกรรมการผูอํานวยการ
3. นางสาวอนุสรา    แสงละออง ผูอํานวยการฝายการตลาด
4. นายไพศาล          จํานงครักษ รักษาการผูอํานวยการฝายบริหารโครงการ
5. นายวิสูตร            นทกุล ผูอํานวยการฝายบัญชี

6.  การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการของการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยมีรายละเอยีดแตละขอดังน้ี

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกาํกบัดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักวาการกาํกับดูแลกิจการท่ีดเีปนขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเชื่อมั่นเปนอยางยิง่วา
กระบวนการกํากับดูแลกจิการท่ีดี จะยกระดับผลการดําเนินงานของบริษัท ไดอยางยัง่ยืน และนําไปสูความสําเร็จ
อันไดแกการเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุน ดังน้ันคณะกรรมการบริษัท จึงยดึมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของ
กระบวนการกํากับดูแลกจิการท่ีดี อันประกอบดวย

- ความซื่อสัตย
- ความโปรงใส
- ความเปนอิสระ
- ความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี
- ความเปนธรรม
- ความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการบริษัท เปนผูมีความรู มีทักษะและประสบการณหลากหลาย ท่ีสามารถใชวจิารณญาณไดอยาง

อิสระ และมีความเปนผูนํา ทําหนาท่ีกําหนดกลยุทธ ทิศทาง นโยบาย เปาหมายและภารกจิของบริษัท รวมท้ังติดตาม
ผลการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค
และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมดัระวงั คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความ
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รับผิดชอบตอผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากน้ี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได

(2) สิทธขิองผูถือหุน
ในป 2556 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนท้ังหมด 1 คร้ัง เปนการประชุมสามัญประจําป 2556 โดยบริษทัไดจดัสง

หนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน
โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน

วิธีการเลือกกรรมการทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระ คณะกรรมการทําหนาท่ีชวยสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน

(3) สิทธขิองผูมีสวนไดเสีย
ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีมปีระสิทธิภาพเกิดขึ้นจากการไดรับความสนับสนุนท่ีดีของผูมี

สวนไดเสียในกลุมตาง ๆ เชน พนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย รวมท้ังบุคคลภายนอก เชน คูคา ภาครัฐ
และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกีย่วของ เพ่ือสรางความสําเร็จในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังน้ี

- พนักงาน : บริษัทตระหนักดวีาพนักงานเปนองคประกอบท่ีสําคญัของความสําเร็จของบริษัท บริษัทได
ปฏิบัติกับพนักงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม จัดใหมีสวัสดิการพนักงาน
ประกันสังคม และการสัมนาประจําป เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดขีองพนักงานในการทํางาน
รวมกัน นอกจากน้ีบริษัทยงัสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทํางานอยาง
สม่ําเสมอ โดยใหเขารับการฝกอบรมและสัมนาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนักงานในการพัฒนา
องคกรใหดีขึ้น

- คูคา : บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงือ่นไขทางการคา รวมถงึการปฏิบัติตาม
สัญญาตอคูคา

- เจาหน้ี : บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง
- ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิตสินคาท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของ

ลูกคา และมีหนวยงานท่ีตดิตอกับลูกคา รวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากลูกคา
- คูแขง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี หลีกเล่ียงวิธกีารไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขง
- ชุมชน : บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชมุชน และสังคม

(4) การประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุนในป 2556  บริษัท ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 1 คร้ัง คือ ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ัง

ท่ี1/2556 ในวันท่ี 25 เมษายน 2556 โดยบริษัท ไดจัดสงหนังสือเชิญประชมุ หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ ซึ่งมีขอมูลครบถวนเพียงพอใหแกผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 7 วัน และยังได
ประกาศลงในหนังสือพิมพรายวนัภาษาไทย เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันและ
กอนวันประชมุไมนอยกวา 7 วัน นอกจากน้ี ในวันประชมุ บริษัท ไดจัดเจาหนาท่ีลงทะเบียนอํานวยความสะดวกใหแกผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชมุ
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ในการประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการไดทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซกัถาม และ
แสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และไดตอบคาํถามและใหขอมูลตาง ๆ แกผูถือหุนอยางครบถวน รวมท้ังมีการจด
บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแตละวาระการประชุม และจัดสงใหแกหนวยงานตาง ๆ ภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแตวันประชมุผูถือหุน  หลังจากน้ันก็จะนําเสนอตอผูถือหุนเพ่ือรับรองในการประชุมผูถือหุนคราว
ถัดไป

(5) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจน

กํากับดูแลใหฝายบริหารดาํเนินการใหเปนไปตามแผนและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล

(6) ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคญัในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขดัแยงทางผลประโยชน หรือ

รายการท่ีเกีย่วโยงกัน หรือรายการระหวางกันอยางเหมาะสม ภายใตกรอบจริยธรรมท่ีดี โดยผานการกล่ันกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลใหมกีารปฏิบัติตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดงักลาวตอสาธารณชน

(7) จริยธรรมธุรกิจ
บริษัท ยึดมั่นในแนวทางการดาํเนินธุรกจิท่ีโปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีตาม
ภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางท่ัวถงึ

(8) การถวงดลุของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมจีาํนวน 8 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน และ

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 ทาน ในจํานวนกรรมการเปนกรรมการตรวจสอบ และหรือกรรมการอิสระ ดังน้ี ประกอบดวย
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร รวมกรรมการอิสระ จํานวน 6 ทาน

กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัท ไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจํา และไมเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท จะเห็นไดวาบริษัท มีสัดสวนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระมากกวา 1 ใน 3
ของคณะกรรมการท้ังคณะ ซึ่งนับไดวาบริษัท มีการถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารในสัดสวนท่ีสูงและพอท่ีจะทํา
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

กรรมการอิสระ มีความสําคัญตอการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท จึงกาํหนดใหคําวา “กรรมการอิสระ”
หมายความถงึ กรรมการท่ีไมทําหนาท่ีจัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม เปนกรรมการท่ีเปนอิสระจากฝาย
จัดการและผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม และเปนผูซึง่ไมมคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะท่ีจะทําใหมี
ขอจํากดัในการแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระและเปนกรรมการท่ีมีคณุสมบัติดังน้ี
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1. เปนบุคคลท่ีถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัท
รวม

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  หรือไมไดเปนผู
ใหบริการดานวชิาชีพผูสอบบัญช ี ทนายความ หรือวิชาชีพท่ีทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นท่ีเปน
อิสระแกบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวม หรือไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือ
บริษัทรวม หรือไมเปนบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนและตองพนจากสถานะหรือตาํแหนงท่ี
อาจเกิดความขัดแยงดังกลาวแลวเปนเวลา 1 ปขึ้นไป

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ในลักษณะท่ีเปนการจาํกดัความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนง
กรรมการ ซึ่งมีจาํนวนเงินหรือมมีูลคาท่ีมีนัยสําคัญเปนสัดสวนกบัรายไดบริษัท ตามเกณฑท่ีกําหนด และ
ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังในดานการเงิน และการบริหารงานของ
บริษัท  บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนในลักษณะท่ีจะทํา
ใหขาดความเปนอิสระ

   4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนรายใหญของบริษัท  บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน
ของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ

(9) การรวมหรือแยกตําแหนง
ปจจุบัน บริษัทมีผูดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการเปนบุคคลคนละคนกัน โดย

ประธานกรรมการไมไดเปนพนักงาน และผูบริหารของบริษัทๆ ไดกําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ
และกรรมการผูอํานวยการไวชัดเจน

อํานาจของกรรมการผูอาํนวยการ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให
เปนคณะกรรมการบริหาร และในจาํนวนน้ีใหแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการเปนกรรมการบริหารดวย โดยใหคณะ
กรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

อํานาจของประธานกรรมการ ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและไมมีอํานาจอนุมตัิใด ๆ การอนุมัติใดท่ี
เกินอํานาจกรรมการผูอาํนวยการ ตองใชอาํนาจคณะกรรมการท้ังคณะในการอนุมัติ

(10) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ในระดับท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบเคยีงกับอุตสาหกรรม ซึ่งอยูใน

รูปของคาเบ้ียประชมุกรรมการ บริษัทไดขออนุมัตจิากท่ีประชุมผูถือหุนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลว  และคาตอบแทน
ผูบริหารพิจารณาจากผลประกอบการของกิจการและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยอยูในรูปของ
เงินเดือน โบนัส

(11) การประชุมคณะกรรมการ
โดยปกติ คณะกรรมการบริษัท ตองประชมุอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจาํเปน โดยมีการกาํหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจาํ  และมี
การจดัสงหนังสือเชิญประชมุพรอมระเบียบวาระการประชมุกอนการประชุมลวงหนาประมาณ 7 วัน
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ในป 2556 คณะกรรมการบริษทัมีการประชมุรวมท้ังส้ิน 7 คร้ัง ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการจะจัดสงหนังสือ
เชิญประชมุ พรอมท้ังระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใหคณะกรรมการลวงหนาเพ่ือให
คณะกรรมการมเีวลาศึกษาขอมลูกอนเขารวมการประชุม โดยกรรมการทุกทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ
และไมขึ้นกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และมีการบันทึกการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการอยางชัดเจนและเปน
ลายลักษณอกัษร รายละเอียดของการเขารวมประชมุของคณะกรรมการมีดังน้ี

รายช่ือ ตําแหนง การเขารวมประชุม /
การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายยุทธ  วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7/7
2. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7
3. นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7/7
4. นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ 7/7
5. นายสมเจตน  ทิณพงษ กรรมการ 6/7
6. นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ กรรมการ 7/7
7. นายวรยุทธ  พงษสุวรรณ กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ / เลขานุการบริษัท 7/7
8. นายสมชาย  เลิศวิริยะจิตต กรรมการ 7/7

(12) คณะอนกุรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
คณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีพิเศษ โดยพิจารณาบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการเปรียบเทียบกบัคุณสมบัติของ
กรรมการแตละคน โดยไดกาํหนดใหคณะอนุกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรับการแตงตั้ง
ใหมได

ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้คณะอนุกรรมการจํานวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

12.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการท่ีเปนอิสระ ดงัรายชือ่ตอไปน้ี
1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายยุทธ  วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพร เวชพาณิชย                      กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายช่ือ ตําแหนง การเขารวมประชุม /
การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5
3. นายสมพร  เวชพาณิชย กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 5/5
4. นายยุทธ  วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 5/5
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12.2 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน

การเลือกกรรมการของบริษัทจะตองไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมใหญผูถือหุน เวนแตกรณีตําแหนงกรรมการวาง
ลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัเปนผูเลือกบุคคลเขาดาํรงตําแหนงกรรมการแทน
โดยบุคคลเขาเปนกรรมการใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน  มติของคณะกรรมการ
ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปน้ี
1.  นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน
2. นายยุทธ  วรฉัตรธาร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3.  นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. รศ.ดร.สมเจตน  ทิณพงษ               กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มดีังตอไปน้ี
 กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการ ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ท่ี

ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
 พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหนงกรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชดุยอยตางๆ (ท่ีไดรับรับการแตงตัง้จากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ เพ่ือ
ทดแทน ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติแตงตัง้แลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัทฯ

 พิจารณาสรรหาผูบริหารในตาํแหนงกรรมการผูอํานวยการ ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง

 เสนอแนวทางและวิธกีารในการกาํหนดคาเบ้ียประชุม คารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จรวมท้ังผลประโยชนอื่น
ใดท่ีมีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ท่ีไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ใหท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัทฯ

 กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําป โดยไดคาํนึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ

 เสนอนโยบาย และวิธีการในการกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป ให
เหมาะสมและอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

 ดูแลการกาํหนดนโยบายใหมีอัตราคาตอบแทนและผลประโยชนโดยรวมท่ีสามารถชกันํา รักษาไว และจูงใจ
พนักงานท่ีมีความสามารถ และมีคุณสมบัตติามท่ีตองการ

 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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12.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดงัมีรายชื่อตอไปน้ี

1.  นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
2. นายปรีชา ถิรกิจพงศ                     กรรมการบริหารความเส่ียง
3. นายสมเจตน  ทิณพงษ กรรมการบริหารความเส่ียง
4. นายวรยุทธ  พงษสุวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มดีังตอไปน้ี

 กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
 กําหนดแนวทางและกลยุทธในการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเส่ียง
 กํากับดูแลเกีย่วกับความเส่ียงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ในทุกๆ ดาน ครอบคลุมท้ังความเส่ียงทางการ

ดําเนินการ ความเส่ียงทางการเงนิ ฯลฯ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของบริษัท
 ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารความเส่ียงใหเกิดขึ้นท้ังองคกรและเปนไปตามมาตรฐานสากล
 ประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีดี จึงไดกําหนดและวาง
แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคกร โดยสงเสริมใหมีระบบงานท่ีเปนลายลักษณอักษร มีการ
ตรวจสอบและควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในระดับแรก เพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มท่ี แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัตงิานใหสามารถแขงขันได โดยบริษัท ไดมีการวาจางบุคคลภายนอกท่ีมี
ประสบการณและชํานาญในดานการตรวจสอบภายใน เปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดาํเนินการ และกฎระเบียบของหนวยงานกาํกับดูแล รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินความเส่ียง
และการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหน่ึง

คณะกรรมการจดัใหมกีารตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน หนวยงานธุรกิจและ
หนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหฝายบริหารตองรายงานผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ
เปาหมายอยางสม่ําเสมอ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตาง ๆ
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กรณีท่ีการดาํเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุง หรือ ดูแล
ใหฝายบริหารนําเสนอแผนงานเพ่ือแกไขสถานการณ

ระบบการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสําคัญตอระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือรับรู ควบคมุ จํากดั ลด
โอกาสและปริมาณความสูญเสียท่ีจะเกดิขึ้น ไดจดัใหมีระบบการบริหารความเส่ียง ในระดับจัดการซึ่งมี
หนาท่ีเสนอแผนงาน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการตามแผนตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดังน้ี

1. ดานสภาพแวดลอมในองคกร
2. ดานการกําหนดวตัถุประสงค
3. ดานระบุความเส่ียง
4. ดานการประเมินความเส่ียง
5. ดานการจัดแผนจัดการความเส่ียง
6. ดานกจิกรรมการควบคุม
7. ดานสารสนเทศและการส่ือสาร
8. ดานการติดตามผล

(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ
และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษทัยอย

(15) ความสัมพนัธกับผูลงทุน
คณะกรรมการไดสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา และผูลงทุนท่ัวไป โดยการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง

ครบถวน โปรงใส เกี่ยวกับประวัติบริษัท รายงานทางการเงิน ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัท โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป และเว็บไซดของบริษัท

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดังน้ี
(1) ใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เกีย่วกับหนาท่ีท่ีผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกาํหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) บริษัทกาํหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และจัดสงสําเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

(3) บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย ตองใชความระมัดระวงัในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบ
การเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และบริษัทจะแจงใหผูท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในวาตองไม
เปดเผยขอมูลน้ันใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมกีารแจงขอมูลน้ันใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว พรอมท้ัง
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม

มาตรการลงโทษหากมกีารกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติงานดงักลาวขางตน บริษัทจะดาํเนินการทางวินัย
เพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี ไดแก ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนดวยหนังสือ ตัดคาจาง พักงาน เลิกจางโดย
ไมจายคาชดเชย ดาํเนินคดีตามกฎหมาย

7. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯและฝายบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบตอความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และติดตามระบบอยูเปนประจํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ดังน้ันการจัดการกับการควบคุมภายในจงึมี
ความสําคัญเปนอยางยิง่ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะใหความสนใจและตระหนักอยูเสมอ โดยกาํหนดใหทุกหนวยงานของ
บริษัท ตองคาํนึงถงึการควบคุมภายในและใหครอบคลุมทุกดาน เชน การบริหารการกอสราง การจดัซื้อ ดานบัญชี
การเงิน ดานงานบุคคล และดานกฎหมาย ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจดัใหมีระบบการควบคุมภายในซึ่งสัมพันธกับการดําเนิน
ธุรกิจตามองคประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ ท้ัง 5 สวน  ไดแก 1. สภาพแวดลอมองคกร 2. การ
บริหารความเส่ียง 3. การควบคมุการปฏิบัตงิานของฝายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 5. การตดิตามผล
ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีไดผานชองทางตางๆ ดงัน้ี

1. การจดัผังองคกร  บริษัทฯ ไดออกแบบฝงองคกรใหสอดคลองกบัลักษณะงาน พรอมท้ังกาํหนดขอบเขต
อํานาจหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วตอการปฏิบัติงาน

2. คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีดแูล
ติดตาม

3. และพิจารณาความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน
4. การจดัประชุมคณะกรรมการ ในป 2556 บริษัทฯ มกีารจัดประชุมคณะกรรมการรวม 7 คร้ัง โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมของพนักงานระดับการจดัการเพ่ือรายงานความคืบหนาของการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ อันจะเปนการเพ่ิมชองทางท่ีจะทําใหมกีารสงผานขอมูลและการติดตามการทํางาน
อยางไรกต็าม หากมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคญั จะมีการรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขตอไป
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8. รายการระหวางกัน

จากมติท่ีประชมุวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2539 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2539 ท่ีไดมีการอนุมัตใิหซื้อท่ีดินพรอมส่ิง
ปลูกสรางจากบริษัท พี.ลิสซิง่ จาํกัด ซึง่ตอไปเรียกวา “พี.ลิสซิ่ง” ในราคา 175 ลานบาท (โดยไมรวมงานสถาปตยกรรม
และงานระบบในอาคาร) ซึง่เปนรายการเกีย่วโยงและไดทําสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง

เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2539 โดย พี.ลิสซิ่ง ยินยอมใหบริษัทเขาดําเนินงานสถาปตยกรรมและงานระบบในอาคาร และ
เมื่ออาคารพรอมใชงานบริษัทไดเขามาใชประโยชนในอาคาร โดยถือสิทธิครอบครอบอาคารตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง นอกจากน้ีบริษัทไดทําการชาํระเงินคามดัจําใหแกบริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากดั  ไปแลวเปนจํานวน
85.56 ลานบาท และลงทุนในงานสถาปตยกรรมและงานระบบในอาคาร จาํนวน 26.45 ลานบาท

แตเน่ืองจากเกดิวกิฤตเศรษฐกจิทําใหท้ังสองฝายไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายได
บริษัทไดพิจารณาแกไขรายการเกี่ยวโยงเดมิเสียใหม  โดยเปล่ียนแปลงเปนการเชาอาคารปรีชากรุปแทน บริษัทไดเจรจา
ตกลงกับบริษัท พี.ลิสซิ่ง จาํกดั โดยไดมีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับท้ังสองฝาย อันเน่ืองมาจากการยกเลิก
สัญญาจะซื้อจะขายและอยูบนเงือ่นไขการคาปกติโดยคาเสียหายท่ีบริษัทควรจะจายเปนจํานวนเงนิ 171.32 ลานบาท
หักกับคาเสียหายท่ีบริษัทควรจะไดรับจํานวนเงิน 186.67 ลานบาท คงเหลือสุทธิท่ีบริษัทจะไดรับคนืเปนเงิน 15.35 ลาน
บาท

บริษัทเชาพ้ืนท่ีอาคารกับบริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด โดยเชาพ้ืนท่ีอาคารปรีชากรุป เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ชั้น 5,6,8 พ้ืนท่ีรวม 3,091 ตารางเมตร ตามการใชสอยจริง และความ
เหมาะสมของบริษัท โดยอัตราคาเชาตารางเมตรละ 160.-บาท คาเชาตอเดือนเปนเงิน 494,560.-บาท ระยะเวลา 3 ป
ตั้งแต 12 มกราคม 2549 ถงึ 11 มกราคม 2552 รวมเปนเงิน 17,804,160.-บาท และจะมีสิทธเิชาตออีก 3 ป

การชาํระคาเชารายเดือน เดือนละ 494,560.-บาท บริษัทจะหักกลบหน้ีกับเงินมัดจําอาคารกับบริษัท พี.ลิสซิ่ง
จํากดั เปนเงิน 250,000.-บาทตอเดือน สวนท่ีเหลือชาํระเปนเงินสดจํานวน 244,560.-บาทตอเดอืน บริษัทไมหักกลบคา
เชาท้ังจาํนวนกับหน้ีเงินมัดจาํกเ็พ่ีอให พี.ลิสซิ่ง มีกระแสเงินสดท่ีแนนอนสวนหน่ึงนําไปชาํระหน้ีใหกับ บสท. ซึ่งเปน
ผลดีตอบริษัทในการเชาอาคารปรีชากรุปตอไป โดยเงินคาเชาท่ีบริษัทจะหักกลบหน้ี เดือนละ 250,000.-บาท เปนเวลา
3 ป คิดเปนเงิน 9 ลานบาท หักกบัเงินมดัจําอาคาร พี.ลิสซิ่ง จะตองชําระคืน จาํนวน 15.35 ลานบาท จะมยีอดคงเหลือ
6.35 ลานบาท บริษัทจะนํามาหักกลบหน้ีกับคาเชาท่ีจะเชาอาคารตอไปไดอีก ประมาณ 2 ป 2 เดอืน

การดาํเนินการหักกลบลบหน้ีและเชาพ้ืนท่ีอาคารดงักลาว บริษัทไดรับการอนุมัตจิากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2549 แลว
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รายการคาเชาจายระหวางกัน มีรายละเอยีดดงัน้ี

หนวย : บาท
ชื่อบริษทั ประเภทรายการ/

บริษัทที่เกี่ยวของ รายละเอียดรายการระหวางกนั
2556

1. บมจ. ปรีชา กรุป คาเชา กับ
บจ. พี.ลิสซิ่ง

เชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน เน้ือท่ี 1,979 ตร.ม. @
160 บาท/เดือน (เดือนละ 316,640 บาท)

3,799,680

2. บจ. เฮาสซิง่
    คอมเพล็กซ

คาเชา กับ
บจ. พี.ลิสซิ่ง

เชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานเน้ือท่ี 1,112 ตร.ม. @
160 บาท/เดือน (เดือนละ 177,920 บาท)

2,135,040

(1) ลักษณะทัว่ไปของรายการระหวางกนั
บริษัท ปรีชากรุป จาํกัด (มหาชน) เชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน เลขท่ี 1919 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กรุงเทพฯ พ้ืนท่ีรวม 3,091 ตรม. อัตราคาเชาตรม.ละ 160 บาท รวมเปนคาเชาจายเดือนละ 494,560 บาท ปละ
5,934,720 บาท

(2) ความจําเปนและความสมเหตสุมผล
บริษัท มีความจําเปนตองใชอาคารเลขท่ี  1919 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯเปน

ท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท ปรีชากรุป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทยอย

9. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

9.1   ผลการดําเนินงาน

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานท่ีผานมา
บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินธุรกจิขายอสังหาริมทรัพย โดยเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือท่ีอยูอาศัยเปน

หลัก อีกท้ังดําเนินธุรกจิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรขาดทุนกอนภาษีเงินได ในป 2555 และ 2556 โดยในป 2555 มีผลกําไรเทากับ

22.89 ลานบาท และในป 2556 มีผลกําไรเทากับ 3.93 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังน้ี ในป 2556 น้ัน บริษัทและบริษัทยอย
มีผลกําไรกอนภาษเีงินได ลดลงรอยละ 82.83 เปนผลมาจากการลดลงของรายไดจาํนวน 152.90 ลานบาท ซึ่งลดลง
จากป 2555 คิดเปนรอยละ 49.84

คําอธิบายและการวเิคราะหผลการดําเนนิงาน
รายได
รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2555 และ 2556 จํานวน 306.78 ลานบาท และ 153.88

ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการขายลดลงจากป 2555 จาํนวน 152.90 ลานบาท ลดลงรอยละ 49.84



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 30 จาก 88 หนา

ตนทนุขายและคาใชจาย
ในป 2555 และป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมตีนทุนขาย จํานวน 210.51 ลานบาท และ 94.66 ลานบาท

ตามลําดับ ลดลงจากป 2555 รอยละ 55.03 เน่ืองจากมีการโอนหองชุดนอยลงกวาปกอน
ในป 2555 และป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายและบริหาร จาํนวน 88.85  ลานบาท

71.04  ลดลงจากป 2555 รอยละ 14.81
ในป 2555 และป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีดอกเบ้ียจาย จํานวน 10.35 ลานบาท และ 7.53 ลานบาท

ปรับลดลงจากป 2555 รอยละ 27.25

9.2 ฐานะการเงิน

สินทรัพย
ณ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จาํนวน 876.92 ลานบาท

และ 854.35 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 2.57  สินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก เงินสด
คงเหลือ ป 2555   78.04 ลานบาท ป 2556   56.89 ลานบาท ลดลง 21.15 ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราว ป 2555
151.25 ลานบาท ป 2556  155.42 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4.17 ลานบาท ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ป 2555
จํานวน 391.85 ลานบาท และป 2556  397.00 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 5.15 ลานบาท  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
ลงทุน ป 2555 จาํนวน 191.40 ลานบาท ป 2556 จาํนวน 180.96 ลานบาท ลดลง 10.44 ลานบาท ท่ีดินรอการ
พัฒนา ป 2555 คงเหลือ 37.18 ลานบาท  ป 2556  31.68 ลานบาท ลดลง 5.50 ลานบาท

หนี้สนิและโครงสรางเงนิทุน
ณ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม จํานวน 249.83 ลานบาท

และ 237.74 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 12.06 ลานบาท  โดยมีสาเหตุหลักจากการปลอดเพ่ือโอนกรรมสิทธและ
ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เบิกเงินกูเพ่ือซื้อท่ีดินทําโครงการใหม และโอนรับรูรายไดเจาหน้ีเงินมดัจําคางวด
เงินดาวนเงินโอนท่ีชาํระลวงหนาของลูกคาโครงการ

หน้ีสินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอย เปนเงินกูสถาบันการเงนิ และเจาหน้ีการคา ณ 31 ธันวาคม 2555
และ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมเีงินกูระยะยาว จาํนวน 190.33 ลานบาท และ 166.34 ลานบาท ตามลําดับ

โครงสรางเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอย มกีารกูเงินสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผู
ถือหุนเพ่ิมขึ้น ในป 2555 และ ป 2556 เทากับ 0.40 เทา และ 0.39 เทา  ตามลําดับ

สวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีสวนของผูถือหุน จํานวน 627.08 ลาน
บาท และ 616.61 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงเน่ืองจากในป 2556 ผลการดาํเนินงานมกีําไรเพ่ิมขึ้น 6.33 ลานบาท แต
มีการจายปนผลจาํนวน 16.80 ลานบาท

มูลคาทางบัญชตีอหุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555  เทากับ 1.87  บาทตอหุน และ ณ 31 ธันวาคม 2556
เทากับ 1.84 บาทตอหุน ลดลง 0.03 บาทตอหุน
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10.  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ งบการเงิน

(ตามรายละเอียดในภาคผนวก 2)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและเขาใจเปนอยางดีถงึความสําคัญในความนาเชื่อถือของรายงานทางการ
เงินและงบการเงินท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาอันเปนจริงและสมเหตุสมผล
ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทถงึใหความรวมมือตอผูสอบบัญชี และใหความเปนอิสระแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อยาง
เต็มท่ีในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีจัดทําขึ้น โดยดแูลใหฝายจัดการจัดทํางบ
การเงินและขอมูลทางการเงินใหถูกตอ ครบถวน ภายใตหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยและเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชแีละผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยรวมท้ังได
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอยางรอบคอบในการจัดทําและเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนและเพียงพอตอ
การพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

นอกจากน้ี คณะกรรมการยังไดตระหนักถงึความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพวาจะ
สามารถทําใหบริษัท สามารถดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรายงานขอมูลทางการเงินท่ีถูกตองครบถวน อีก
ท้ังยังเปนการปองกันไมใหเกดิการทุจริตและการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ซงึคณะกรรมการบริษัทได
จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะทํางานท่ีสอบทานและดแูลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังดูแลใหมีการรายงานทางการเงินอยางถกูตองและเพียงพอ
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ภาคผนวก
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หนา 33 จาก 88 หนา

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ช่ือ-สกุล/
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ
ถือหุนใน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

บริษัท(%) ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือบริษัท
1. นายยุทธ  วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน

65 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท เศรษฐศาตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไมมี พ.ศ.2547-ปจจุบัน
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน
พ.ศ.2544-2545
พ.ศ. 2543-2544
พ.ศ. 2543-2544

ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหญ
ผูจัดการ
รองผูจัดการ

บมจ. ปรีชา กรุป

ธ.ศรีนคร จํากัด(มหาชน)
ตลาดหลักทรัพยใหม
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ
กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

71 - ปริญญาตรี  คณะนติิศาสตร
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร
  KENT STATE UNIVERSITY
   สหรัฐอเมริกา
-ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
วิชารัฐศาสตร  ม.รามคําแหง

ไมมี พ.ศ.2538 – ปจจุบัน

พ.ศ. 2543-2545
พ.ศ. 2533-2543
พ.ศ. 2529

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคมและผูแถลง
ขาว กรุงเทพมหานคร

บมจ. ปรีชา กรุป

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

3. นายสมพร  เวชพาณิชย
กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดาตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

66 - ปริญญาตรี กฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท เศรษฐศาตร
Middle Tennessee State
University

ไมมี พ.ศ. 2548-ปจจุบัน
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน
พ.ศ.2547-ปจจุบัน
พ.ศ.2535-ปจจุบัน
พ.ศ.2532-ปจจุบัน
พ.ศ.2531-ปจจุบัน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดาตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการผูจัดการ

บมจ. ปรีชา กรุป

บมจ. ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล
บมจ. โอเช่ียน ทาวเวอร
บจก. ธนิยะ พลาซา
บจก.เค วี เอส เมนเนจเมนท
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท (ตอ)
ช่ือ-สกุล/
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ
ถือหุนใน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

บริษัท(%) ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือบริษัท
4. นายปรีชา  ถิรกิจพงศ
กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ /
กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

69 -บริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิต
กิตติมาศักดิ์ (สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัย ราชภัฎ จันทรเกษม

ไมมี พ.ศ.2537 - ปจจุบัน
พ.ศ.2552 - ปจจุบัน

กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ปรีชา กรุป

5. นายสมเจตน  ทิณพงษ
กรรมการ /
กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

64 - ปริญญาตรี,โท,เอก  วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย

ไมมี พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน

ปจจุบัน
ปจจุบัน
พ.ศ. 2549-2551
พ.ศ. 2540-2544

พ.ศ. 2528-2532

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการ

บมจ. ปรีชา กรุป

บมจ.อมตะ คอรปอเรช่ัน
บจก. BC Cartering จํากัด
บมจ. ปรีชา กรุป
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
ภาคตะวันออก
บจก. อมรพันธนคร-สวนสยาม

6. นางสาวทิพาพร  อัศวโสติ์
กรรมการ

54 - อาชีวศึกษา
S.T. Johns College of Commerce

0.65 พ.ศ.2546 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ปรีชา กรุป

7. นายวรยุทธ  พงษสุวรรณ
กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม /
เลขานุการบริษัท

55 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท สาขาบญัชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไมมี พ.ศ.2546 – ปจจุบัน
พ.ศ.2546 – ปจจุบัน
พ.ศ.2546 – ปจจุบัน
พ.ศ.2546 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการรองผูอํานวยการ

บจก. อีเทอรไนซ
บจก. ออลสวีท
บจก. ฟอรลีฟวิ่ง
บจก. พุทธานี
บมจ.ปรีชา กรุป

8. นายสมชาย  เลิศวิริยจิตต
กรรมการ

66 -นิติศาสตรบัณฑิต
เนติบัณฑิตไทย

ไมมี พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษา
กรรมการ

บมจ. ปรีชา กรุป



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 35 จาก 88 หนา

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท  บริษทัยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ

รายช่ือริษัท
บริษัท

ปรีชากรุป จํากัด(มหาชน)

บริษัทยอย

รายช่ือกรรมการ
บริษัท พี.บ.ี เอ็สเตท

จํากัด
บริษัท แอล.

เอสเตท จํากัด
บริษัท เฮาสซ่ิง

คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท จี.เอช.ไอ.

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
บริษัท

 รวยลานลาน จํากัด
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา-
และกําหนดคาตอบแทน

- - - - -

2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - - - -

3. นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง

- - - - -

4. นายปรีชา  ถิรกิจพงศ กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ / กรรมการ
สรรหาและกาํหนด-คาตอบแทน  /
กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูอํานวยการ

5. นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ / กรรมการสรรหาและ-กําหนด
คาตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

6. นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
7. นายวรยุทธ  พงษสุวรรณ กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ /

กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการรองผูอํานวยการ   กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ  กรรมการรองผูอํานวยการ

8. นายสมชาย เลิศวิริยจิตต กรรมการ - - - - -



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 36 จาก 88 หนา

งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีอนุญาต
บริษัท  ปรีชากรุป  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 37 จาก 88 หนา

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุนบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือ
หุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงค
ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 38 จาก 88 หนา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางป 2556 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้และไดมีการปรับยอนหลังผลกระทบของการใช
มาตรฐานการบัญชีดังกลาว

ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขเก่ียวกับเรื่องที่ขาพเจาขอใหสังเกตขางตน

เรื่องอื่น

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (กอนปรับปรุงใหม) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 (กอนปรับปรุงใหม) ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 และลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ตามลําดับ

(นายบรรจง  พิชญประสาธน)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 7147

บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ 2557



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 39 จาก 88 หนา

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย 3
สินทรัพยหมุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 56,888,642.86 78,038,790.75 185,249,164.56 16,717,338.47 28,545,448.42 101,862,553.14
   เงินลงทุนช่ัวคราว 6 155,415,107.53 151,248,982.44 6,100.00 155,415,107.53 151,248,982.44 6,100.00
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 7 3,586,107.48 4,511,405.75 1,997,366.79 3,908,549.14 4,333,005.94 19,441,141.32
   เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - - 4,374,781.94 6,951,439.94 133,763,987.52
   ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 8 397,004,421.52 391,852,110.40 394,329,432.84 345,485,003.93 312,688,404.86 180,191,473.75
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,279,488.26 4,830,288.79 7,088,852.20 4,304,893.16 3,280,114.07 5,367,589.80
            รวมสินทรัพยหมุนเวียน 618,173,767.65 630,481,578.13 588,670,916.39 530,205,674.17 507,047,395.67 440,632,845.53
สินทรัพยไมหมุนเวียน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 9 3,023,685.00 2,710,585.00 5,016,261.91 2,645,685.00 2,332,585.00 3,332,585.00
   เงินลงทุนในบริษัทยอย 4, 10 - - - 135,231,868.20 147,570,240.68 147,570,240.68
   ที่ดินรอการพัฒนา 11 31,681,098.49 37,181,098.49 39,181,098.49 32,640,400.00 32,640,400.00 34,640,400.00
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 12 180,958,042.39 191,396,324.23 201,915,163.38 176,624,227.31 186,339,876.64 196,134,103.46
   อาคาร และอุปกรณ 13 2,655,071.54 3,210,497.97 4,205,382.31 2,618,310.80 3,136,161.16 4,073,676.39
   สินทรัพยไมมีตัวตน 14 191,311.88 306,612.18 384,026.93 189,435.46 302,595.79 377,750.89
   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2, 15 15,648,610.65 9,573,521.91 15,872,852.01 15,136,138.35 8,503,331.20 9,269,978.65
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4 2,019,390.09 2,055,330.99 2,616,159.20 1,434,044.00 1,326,582.00 1,686,582.00
            รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 236,177,210.04 246,433,970.77 269,190,944.23 366,520,109.12 382,151,772.47 397,085,317.07
   รวมสินทรัพย 854,350,977.69 876,915,548.90 857,861,860.62 896,725,783.29 889,199,168.14 837,718,162.60

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 40 จาก 88 หนา

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3
หน้ีสินหมุนเวียน
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 4, 16 15,447,240.03 14,890,981.82 34,261,462.45 11,599,080.09 8,311,210.15 16,950,811.68
   หน้ีสินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 17 20,352,000.00 19,200,000.00 18,912,000.00 20,352,000.00 19,200,000.00 18,912,000.00
   เงนิกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข องกัน 4 - - - 66,162,630.92 72,220,546.27 67,695,495.00
   ภาษีเงนิไดคางจาย 1,587,056.71 5,465,331.92 14,094,695.26 - - 10,545,909.23
   ประมาณการตนทุนโครงการ 19,385,379.31 6,843,893.64 16,950,936.14 16,237,606.24 3,533,400.18 2,062,197.71
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,444,324.96 2,805,653.66 7,222,931.52 8,270,428.51 2,621,537.78 6,470,076.30
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 65,216,001.01 49,205,861.04 91,442,025.37 122,621,745.76 105,886,694.38 122,636,489.92
หน้ีสินไมหมุนเวียน
   เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 17 166,342,900.00 190,334,900.00 116,353,957.00 166,342,900.00 190,334,900.00 116,353,957.00
   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 5,020,356.00 9,434,114.00 7,982,651.00 4,827,999.00 8,545,586.00 7,266,925.00
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,163,709.00 859,600.00 884,600.00 1,163,709.00 857,600.00 882,600.00
            รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 172,526,965.00 200,628,614.00 125,221,208.00 172,334,608.00 199,738,086.00 124,503,482.00
   รวมหน้ีสิน 237,742,966.01 249,834,475.04 216,663,233.37 294,956,353.76 305,624,780.38 247,139,971.92
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
      ทุนจดทะเบียน
       หุนสามัญ 336,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00

      ทุนที่ออกและชําระแลว
       หุนสามัญ 336,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 88,750,822.16 88,750,822.16 88,750,822.16 88,750,822.16 88,750,822.16 88,750,822.16
   กําไรสะสม
      จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21 13,287,118.97 11,537,045.88 11,009,482.40 13,287,118.97 11,537,045.88 11,009,482.40
      ยังไมไดจัดสรร 2, 19 177,984,110.55 190,200,325.82 204,720,755.69 163,145,528.40 146,693,639.72 154,100,319.12
   องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 585,960.00 592,880.00 717,567.00 585,960.00 592,880.00 717,567.00
   รวมสวนของผูถือหุน 616,608,011.68 627,081,073.86 641,198,627.25 601,769,429.53 583,574,387.76 590,578,190.68
   รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 854,350,977.69 876,915,548.90 857,861,860.62 896,725,783.29 889,199,168.14 837,718,162.60

บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 41 จาก 88 หนา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการขาย 3, 4 153,878,541.00 306,778,596.00 100,261,541.00 95,401,016.00
ตนทุนขาย (94,659,822.58) (210,514,451.39) (60,985,614.43) (67,313,902.41)
กําไรข้ันตน 59,218,718.42 96,264,144.61 39,275,926.57 28,087,113.59
รายไดอื่น 4, 23 23,286,692.60 22,820,762.01 72,737,691.81 66,729,210.86
คาใชจายในการขาย 24 (15,132,160.93) (21,076,524.06) (10,967,457.00) (9,387,833.36)
คาใชจายในการบริหาร 4, 24 (55,912,373.61) (64,769,512.92) (63,232,538.44) (58,995,533.00)
ตนทุนทางการเงิน 4, 25 (7,529,255.72) (10,352,192.17) (9,443,238.32) (15,881,688.56)
กําไรกอนภาษีเงินได 3,931,620.76 22,886,677.47 28,370,384.62 10,551,269.53
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 22 2,401,737.06 (20,079,618.86) 6,631,077.15 (630,460.45)
กําไรสําหรับป 6,333,357.82 2,807,058.61 35,001,461.77 9,920,809.08

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 6 (8,650.00) 11,500.00 (8,650.00) 11,500.00
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคา

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 2, 15 1,730.00 (136,187.00) 1,730.00 (136,187.00)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (6,920.00) (124,687.00) (6,920.00) (124,687.00)

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 6,326,437.82 2,682,371.61 34,994,541.77 9,796,122.08

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 3 0.02 0.01 0.10 0.03
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 336,000,000 336,000,000 336,000,000 336,000,000

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) แล ะบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 42 จาก 88 หนา

องคประกอบอืน่
ของ

สวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน่

ทุนเรือนหุน สวนเกิน กําไรสะสม
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย รวมสวนของผูถือหุน

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดมิ 336,000,000.00 88,750,822.16 11,009,482.40 189,874,370.68 (308,900.00) 625,325,775.24
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - - - 14,846,385.01 1,026,467.00 15,872,852.01
ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว 336,000,000.00 88,750,822.16 11,009,482.40 204,720,755.69 717,567.00 641,198,627.25
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนระหวางป

เงินปนผล 19 - - - (16,799,925.00) - (16,799,925.00)
สํารองตามกฎหมาย 21 - - 527,563.48 (527,563.48) - -
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม - - - 2,807,058.61 (124,687.00) 2,682,371.61

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 336,000,000.00 88,750,822.16 11,537,045.88 190,200,325.82 592,880.00 627,081,073.86
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนระหวางป

เงินปนผล 19 - - - (16,799,500.00) - (16,799,500.00)
สํารองตามกฎหมาย 21 - - 1,750,073.09 (1,750,073.09) - -
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม - - - 6,333,357.82 (6,920.00) 6,326,437.82

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 336,000,000.00 88,750,822.16 13,287,118.97 177,984,110.55 585,960.00 616,608,011.68

สวนของบริษัทใหญ

บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556

บาท
งบการเงินรวม



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 43 จาก 88 หนา

องคประกอบอืน่ของ
สวนของผูถือหุน

กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสรจ็อืน่

ทุนเรอืนหุน สวนเกิน กําไรสะสม
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยงัไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย รวมสวนของผูถือหุน

(ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม)
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม 336,000,000.00 88,750,822.16 11,009,482.40 145,856,807.47 (308,900.00) 581,308,212.03
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - - - 8,243,511.65 1,026,467.00 9,269,978.65
ยอดยกมาที่ปรบัปรงุแลว 336,000,000.00 88,750,822.16 11,009,482.40 154,100,319.12 717,567.00 590,578,190.68
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนระหวางป

เงินปนผล 19 - - - (16,799,925.00) - (16,799,925.00)
สํารองตามกฎหมาย 21 - - 527,563.48 (527,563.48) - -
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็รวม - - - 9,920,809.08 (124,687.00) 9,796,122.08

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 336,000,000.00 88,750,822.16 11,537,045.88 146,693,639.72 592,880.00 583,574,387.76
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนระหวางป

เงินปนผล 19 - - - (16,799,500.00) - (16,799,500.00)
สํารองตามกฎหมาย 21 - - 1,750,073.09 (1,750,073.09) - -
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็รวม - - - 35,001,461.77 (6,920.00) 34,994,541.77

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 336,000,000.00 88,750,822.16 13,287,118.97 163,145,528.40 585,960.00 601,769,429.53

บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 44 จาก 88 หนา

บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 3,931,620.76 22,886,677.47 28,370,384.62 10,551,269.53
ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายการตดับัญชี 11,812,832.77 11,997,266.05 11,050,486.22 11,213,501.02
ดอกเบี้ยรับ (4,893,469.88) (3,183,100.33) (5,276,141.31) (8,167,769.26)
ดอกเบี้ยจาย 7,529,255.72 10,352,192.17 9,443,238.32 15,881,688.56
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 21,338.00 (122,302.89) 21,338.00 3,223,727.59
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย (กลับรายการ) (3,252,187.78) 2,431,325.16 9,086,184.70 2,000,000.00
รายไดจากการตดับัญชีหนี้สิน (1,736,011.41) - (913,695.25) -
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน (41,344.32) (68,810.46) (41,346.32) (72,786.52)
เงินปนผลรับ - - (50,000,000.00) (42,000,000.00)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน (กลับรายการ) (4,413,758.00) 1,451,463.00 (3,717,587.00) 1,278,661.00
กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดาํเนินงาน 8,958,275.86 45,744,710.17 (1,977,138.02) (6,091,708.08)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดาํเนินงาน(เพิม่ขึ้น)ลดลง
เงินฝากธนาคารตดิภาระหลักประกัน (313,100.00) 2,305,676.91 (313,100.00) 1,000,000.00
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 757,456.73 (1,171,421.12) 472,998.15 (1,557,281.09)
ตนทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย 10,080,651.37 2,046,807.61 (23,063,636.58) (132,496,931.11)
สินทรัพยหมุนเวยีนอืน่ 869,167.20 4,523,484.51 293,340.48 3,506,290.99
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอืน่ 14,602.90 560,500.00 (128,800.00) 360,000.00

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดาํเนินงานเพิม่ขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ 2,292,994.55 (19,463,365.53) 2,989,263.87 12,345,657.31
ประมาณการตนทุนโครงการ 12,541,485.67 (10,107,042.50) 12,704,206.06 1,471,202.47
หนี้สินหมุนเวยีนอืน่ 5,638,671.30 (4,417,277.86) 5,648,890.73 (3,848,538.52)
หนี้สินไมหมุนเวยีนอืน่ 306,109.00 (25,000.00) 306,109.00 (25,000.00)

เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 41,146,314.58 19,997,072.19 (3,067,866.31) (125,336,308.03)
รับดอกเบี้ย 5,061,311.42 1,840,482.49 5,227,599.96 22,079,561.11
จายภาษีเงินได (8,868,263.56) (24,688,939.43) (1,317,969.57) (11,964,724.49)
เงินสดสุทธไิดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 37,339,362.44 (2,851,384.75) 841,764.08 (115,221,471.41)

บาท



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 45 จาก 88 หนา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 2,600,000.00 126,366,086.61
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิม่ขึ้น - - (23,342.00) (23,642.00)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิม่ขึ้น (4,174,775.09) (151,231,382.44) (4,174,775.09) (151,231,382.44)
อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุนเพิม่ขึ้น (61,422.55) (8,560.00) (61,422.55) (8,560.00)
ซื้อสินทรัพยถาวร (643,113.40) (359,225.71) (643,113.40) (355,725.71)
ซื้อสินทรัพยไมมีตวัตน - (44,298.00) - (44,298.00)
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 42,056.07 74,766.36 42,056.07 74,766.36
รับเงินปนผล - - 1,217,978.30 -

เงินสดสุทธใิชไปในกจิกรรมลงทุน (4,837,254.97) (151,568,699.79) (1,042,618.67) (25,222,755.18)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 42,125,000.00 35,582,915.35
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (100,000.00) (2,300,000.00)
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 100,000,000.00 - 100,000,000.00
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (22,840,000.00) (25,731,057.00) (22,840,000.00) (25,731,057.00)
จายเงินปนผล (16,799,500.00) (16,799,925.00) (16,799,500.00) (16,799,925.00)
เงินจายดอกเบี้ย (14,012,755.36) (10,259,307.27) (14,012,755.36) (23,624,811.48)

เงินสดสุทธไิดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (53,652,255.36) 47,209,710.73 (11,627,255.36) 67,127,121.87
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (21,150,147.89) (107,210,373.81) (11,828,109.95) # (73,317,104.72)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 78,038,790.75 185,249,164.56 28,545,448.42 101,862,553.14
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 56,888,642.86 78,038,790.75 16,717,338.47 # 28,545,448.42

รายการที่ไมเปนตวัเงิน มีดงันี้
ป 2556
1) บริษัทและบริษัทยอยไดมีการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายกับเงินปนผลรับ จํานวนเงิน 48.78 ลานบาท (ดหูมายเหตุ 4)
2) ตนทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยที่เพิม่ขึ้นจากการรวมตนทุนทางการเงินที่ถือเปนรายจายฝายทุน จํานวนเงิน 6.48 ลานบาท (ดหูมายเหตุ 25)

ป 2555
1) บริษัทและบริษัทยอยไดมีการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายกับเงินปนผลรับ จํานวนเงิน 42 ลานบาท (ดหูมายเหตุ 4)

บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556

บาท
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บริษทั ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

1. ขอมูลท่ัวไป

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจหลักในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2539

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ” ( มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือม่ันอยาง
สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซ่ึงไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการ
กําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ การ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต
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เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ไดรวมงบการเงินของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุม
บริษัท” ดังนี้

บริษัทยอย จัดต้ังข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2555 2554
บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100 100
บริษัท จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100 100
บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100 100
บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100 100
บริษัท รวยลานลาน จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100 100

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพ่ือไดมาซ่ึงประโยชน จากกิจกรรมของ
บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่
คลายคลึงกัน

การเปลี่ยนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม

ในป 2556 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบัติ สรุปไดดังนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวย เหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ ไม มีความ

เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่

ไมไดคิดคาเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผูถือหุน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี

เรื่อง

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับ
โอนสินทรัพยทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให กลุมบริษัทตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินไดที่กลุมบริษัทตองไดรับ
หรือจายในอนาคต ตามลําดับ ซ่ึงเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้นและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตน
ไป  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีการปรับปรุงยอนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผูบริหารประมาณผลกระทบตองบการเงินสรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
   ตัดบัญช ีเพิ่มข้ึน 15,648,610.65 9,573,521.91 15,872,852.01 15,136,138.35 8,503,331.20 9,269,978.65
กําไรสะสม เพิ่มข้ึน 14,756,600.65 8,683,241.91 14,846,385.01 14,244,128.35 7,613,051.20 8,243,511.65
องคประกอบอื่นของ
   สวนของผูถือหุน เพิ่มข้ึน 892,010.00 890,280.00 1,026,467.00 892,010.00 890,280.00 1,026,467.00

บาท
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2556 2555 2556 2555
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได เพิ่มข้ึน (ลดลง) 6,073,358.74 (6,163,143.10) 6,631,077.15 (630,460.45)
กําไรสําหรับป เพิ่มข้ึน (ลดลง) 6,070,358.74 (6,163,143.10) 6,631,077.15 (630,460.45)
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน เพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาทตอหุน) 0.0181 (0.0183) 0.0197 (0.0019)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคา
   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,730.00 (136,187.00) 1,730.00 (136,187.00)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบญัชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรบัปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงนิ
งบกระแสเงนิสด
ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนพนักงาน
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เก่ียวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2555)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบญัชี

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรงุ 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2555)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทาน

บริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 ดังตอไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกลาว
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑใน
การจัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม

การรับรูรายได

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายบานพรอมที่ดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยเม่ืองาน
กอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือ

รายไดและตนทุนจากการขายที่ดินเปลา รับรูเปนรายไดและตนทุนขายเม่ือมีการโอน ความเส่ียงและผลตอบแทนที่มี
นัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือ

รายไดคาเชา

รายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจาย
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพ่ือใหเกิดสัญญาเชาเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นรับรู
เปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงคาเชานั้นเกิดขึ้น

รายไดสิทธิการเชารอตัดบัญชี

รายไดคาสิทธิการเชารอตัดบัญชี จะบันทึกตัดบัญชีเปนรายไดตามอายุของสัญญาเชา

เงินปนผลรับ

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล

รายไดอื่นและดอกเบี้ยรับ ถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง

การรับรูคาใชจาย

คาใชจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง

สัญญาเชาดําเนินงาน

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว

ตนทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวน
ในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือ
การผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย ดอกเบี้ยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงิน
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
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ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะส้ัน

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว

กลุมบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดย
สินทรัพยของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุน
จากทั้งพนักงานและกลุมบริษัทที่เก่ียวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงิน
จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวของ

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

หนี้สินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลด
เปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้ สิน
ดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit
Method)

เม่ือผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้นซ่ึงเก่ียวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษทั
ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชนไดมีการจายจริง

เม่ือขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูงสุทธิ
จากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน และเงินฝากธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลาเกินกวา 3 เดือน

เงินลงทุนช่ัวคราว
เงินลงทุนช่ัวคราวที่เปนเงินทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม บริษัทรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาโดยแสดงไวในสวนของผูถือหุน

ราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายใชวิธีถัวเฉล่ีย

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้
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ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยแสดงสุทธิ
จากการตัดบัญชีเปนตนทุนขาย ราคาทุนประกอบดวย ตนทุนในการไดมาซ่ึงที่ดิน การพัฒนาที่ดิน คาออกแบบและ
กอสราง สาธารณูปโภค และคาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเพ่ือการ
ไดมาซ่ึงการพัฒนาโครงการกอนโครงการจะพัฒนาแลวเสร็จ

รายละเอียดการคํานวณราคาทุน

ที่ดิน - ราคาทุนของที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉล่ีย โดยแยกตามเนื้อที่หรือพ้ืนที่
สําหรับขายของแตละโครงการ

งานกอสราง - ตนทุนงานกอสราง ประกอบดวย ตนทุนงานกอสราง และสาธารณูปโภคสวนกลาง ปน
สวนตามเนื้อที่หรือพ้ืนที่สําหรับขาย ตนทุนงานกอสรางบานหรือหองชุด และตนทุนการ
กูยืมที่ถือเปนตนทุนของโครงการปนสวนตามที่เกิดขึ้นจริง

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ เปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักคาใชจายที่จําเปนในการขาย
โดยประมาณ

คาใชจายที่เก่ียวของกับการขาย เชน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บันทึกเปนคาใชจายเม่ือมีการ
ขาย

กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ไวในกําไรหรือขาดทุน

การคํานวณหาตนทุนขายอสังหาริมทรัพย กลุมบริษัทไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวย) ตามเกณฑพ้ืนที่สําหรับขาย

ตนทุนขายของโครงการจะประมาณการตนทุนทั้งหมดที่จะใชในการพัฒนาโครงการจนแลวเสร็จจากประมาณการใน
การประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ

ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุน
ดอกเบี้ยจายเฉพาะที่เกิดจากการกูยืมเพ่ือใชในการไดมาซ่ึงที่ดินและพัฒนาโครงการตาง ๆ ถือเปนสวนหนึ่งของราคาทุน
ของโครงการและจะหยุดบันทึกเม่ือโครงการเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลง ดอกเบี้ยจะถูกบันทึกเปนตนทุนอีกก็ตอเม่ือ
มีกิจกรรมการพัฒนาโครงการอีกครั้งหนึ่ง

เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ท่ีดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา เปนที่ดินที่จะใชพัฒนาตอไปในอนาคต ซ่ึงแสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
ราคาทุนประกอบดวยคาที่ดินและคาใชจายที่เก่ียวของ

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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อาคาร และอุปกรณ
อาคาร และอุปกรณ จะแสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)

คาเส่ือมราคา

คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยโดยประมาณ ดังนี้

จํานวนป
สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 - 20
อาคาร 20
สาธารณูปโภค 5
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5
ยานพาหนะ 5

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน และไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุง
ใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะ
ทําใหกลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี การปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการ
ใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและ
รวมไวอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การดอยคาของสินทรัพย

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม ในกรณีที่มีขอบงช้ี จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวา
สินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โดยไมตองตัดรายการกับสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซ้ือกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยหักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงนินัน้ ๆ
ซ่ึงเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช
ของสินทรัพยแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินได
ในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพยอื่นใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมี
ความเก่ียวของดวย

การกลับรายการดอยคา

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะได
รับคืน

ขาดทนุจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหัก
คาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่เพ่ิมขึ้น
หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการ
บริหารงาน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

คาเส่ือมราคา

คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของอาคารเทากับ 20 ป

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน และอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การลงทุนระหวางกอสราง

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุง
ใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะ
ทําใหกลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี การปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการ
ใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรคอมพิวเตอร ซ่ึงตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุก ารให
ประโยชนเปนเวลา 5 ป
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สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือ
เปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคา
ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากว า โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน
ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา

สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอ ยูกับผูใหเชาจะ
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหกับผูใหเชา จะ
บันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตอง
ถูกจายไปเพ่ือชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ
ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอหนี้สิน

คดีฟองรอง

กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลย
พินิจในการประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการ
ประมาณการไว

ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนที่
เก่ียวกับรายการที่บันทึกในสวนของผูถือหุนใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินไดปจจุบัน คือ ภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจํางวดที่ตองเสียภาษี และการปรับปรุงทาง
ภาษีที่เก่ียวกับรายการในงวดกอน โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกทุกรายการและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกลุมบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวย
ภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลคาตามบัญชีเทาที่จะ
มีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชน

เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี
ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักระหวางป

4. รายการท่ีเกิดขึ้นและยอดคงเหลอืกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกนั
กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ซ่ึงกิจการเหลานี้เก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคา
ตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
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รายการบัญชีที่สําคัญที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2555 2556 2555
รายไดจากการขาย

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน - 18,119,345.00 - -
รายไดอื่น

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน - 200,000.00 - -
ดอกเบ้ียรับ

บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด - - 500,033.86 2,743,263.65
บริษัท รวยลานลาน จํากัด - - - 2,310,203.10
บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด - - 4,601.79 10,364.88

คาเชาจาย
บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด 4,505,826.00 5,934,720.00 4,327,906.00 3,799,680.00

คารับรอง
บริษัท พี แอนด บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด 282,554.90 322,597.86 282,554.90 322,597.86

ดอกเบ้ียจาย
บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด - - 1,297,378.13 5,295,957.95
บริษัท รวยลานลาน จํากัด - - 616,604.47 233,538.44

หนี้สงสัยจะสูญ
บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด - - - 32,902.96
บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด - - - 3,190,824.63

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2555 2556 2555
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 10) - - 135,231,868.20 147,570,240.68
เงินประกันการเชา

บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด 1,401,256.33 1,339,680.00 867,496.33 805,920.00
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

บริษัท พี แอนด บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด - 24,499.95 - 24,499.95
บริษัท ทีเอสเอ แอนด พี จํากัด - 243,000.00 - 243,000.00
บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด 49,703.64 120,000.00 49,703.64 120,000.00
บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด - - 22,000.00 22,000.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555
ผลประโยชนระยะส้ัน 9,540,000.00 9,675,000.00 9,540,000.00 9,675,000.00
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,995,689.00 530,708.42 2,995,689.00 530,708.42
รวม 12,535,689.00 10,205,708.42 12,535,689.00 10,205,708.42

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกนั
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2554 2553 2556 2555
บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด - - 31,089,405.09 33,689,405.09
บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด - - 160,147.55 136,805.55
รวม - - 31,249,552.64 33,826,210.64
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - - (26,874,770.70) (26,874,770.70)
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ - - 4,374,781.94 6,951,439.94

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้

2554 2553 2556 2555
ยอดยกมา - - 26,874,770.70 26,404,667.73
บวก หน้ีสงสัยจะสูญ - - - 470,102.97
ยอดคงเหลือ - - 26,874,770.70 26,874,770.70

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 60 จาก 88 หนา

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2554 2553 2556 2555
ยอดยกมา - - 33,826,210.64 160,168,655.25
เพิ่มข้ึน - - 23,342.00 23,642.00
ลดลง - - (2,600,000.00) (126,366,086.61)
ยอดคงเหลือ - - 31,249,552.64 33,826,210.64

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยคางรับ – กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2554 2553 2556 2555
บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด - - 42,424,823.15 41,924,789.30
บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด - - 36,265.35 31,663.55
รวม 42,461,088.50 41,956,452.85
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุ 10) (41,956,452.85) (41,956,452.85)
ดอกเบ้ียคางรับ – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ - 504,635.65 -

- -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเม่ือทวงถาม อางอิงอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา (ป 2555: อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคารายใหญช้ันดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา
(Minimum Loan Rate: MLR)) และไมมีหลักประกัน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกนั

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555

บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด 50,512,630.92 40,137,630.92
บริษัท รวยลานลาน จํากัด 15,650,000.00 32,082,915.35
รวม 66,162,630.92 72,220,546.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
ดังนี้

2554 2553 2556 2555
ยอดยกมา - - 72,220,546.27 67,695,495.00
เพิ่มข้ึน - - 42,125,000.00 35,582,915.35
ลดลง - - (48,182,915.35) (31,057,864.08)
ยอดคงเหลือ - - 66,162,630.92 72,220,546.27

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางจาย – กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2554 2553 2556 2555

บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด - - 1,693,196.91 395,818.81
บริษัท รวยลานลาน จํากัด 144,126.39 233,583.44
  รวม - - 1,837,323.30 629,402.25

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

บริษัท
บริษัทมีเงินกูยืมจากบริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด และบริษัท รวยลานลาน จํากัด โดยการออก ตั๋วสัญญาใชเงิน
ประเภทเม่ือทวงถาม อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (ป 2555: อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคารายใหญช้ัน
ดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR)) และไมมีหลักประกัน

ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทมีการจายชําระเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายของบริษัท รวยลานลาน จํากัด จํานวนเงิน 48.79
ลานบาท โดยการหักกลบลบหนี้กับเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาว จํานวนเงิน 48.78 ลานบาท และภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จาย จํานวนเงิน 0.01 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 19)

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทมีการจายชําระเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายของบริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด
จํานวนเงิน 42.13 ลานบาท โดยการหักกลบลบหนี้กับเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาว จํานวนเงิน 42 ลานบาท และภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จาย จํานวนเงิน 0.13 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 19)

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เก่ียวของที่จายใหกับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทดวย

คาตอบแทนกรรมการ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวนเงิน 4.74 และ 4.88 ลานบาท ตามลําดับ



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 62 จาก 88 หนา

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท

ช่ือบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
บริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
บริษัท รวยลานลาน จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
บริษัท พี.ลิสซ่ิง จํากัด ไทย บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ผูบริหารและ/หรือผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
บริษัท พี แอนด บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด ไทย บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ผูบริหารและ/หรือผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
บริษัท ทีเอสเอ แอนด พี จํากัด ไทย บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ผูบริหารและ/หรือผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน

นโยบายการกําหนดราคา
รายไดจากการขาย ราคาตลาด เทียบเคียงกับราคาขายกับบุคคลภายนอก
ดอกเบ้ียรับ - ดอกเบ้ียจาย อางอิงอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย
คาเชา อัตราคาเชาตามสัญญา
คารับรอง ราคาตลาด เทียบเคียงกับราคาขายกับบุคคลภายนอก

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555
เงินสด 1,107,898.59 1,247,893.14 172,733.84 183,921.89
เงินฝากธนาคาร 55,780,744.27 76,790,897.61 16,544,604.63 28,361,526.53
รวม 56,888,642.86 78,038,790.75 16,717,338.47 28,545,448.42

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6. เงินลงทุนช่ัวคราว

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555
เงินฝากประจําอายุมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 1 ป 155,406,157.53 151,231,382.44
เงินลงทุนในตราสารทุน 8,950.00 17,600.00
รวม 155,415,107.53 151,248,982.44

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

บาท



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 63 จาก 88 หนา

เงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

ราคาทุน มูลคายุติธรรม ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจรงิ
ตราสารทุน 2556 2555 2556 2555 2556 2555

หลักทรพัยจดทะเบียน 1,469,000.00 1,469,000.00 8,950.00 17,600.00 (1,460,050.00) (1,451,400.00)
เงินลงทุนอ่ืน 3,000,000.00 3,000,000.00 - - (3,000,000.00) (3,000,000.00)
   รวม 4,469,000.00 4,469,000.00 8,950.00 17,600.00 (4,460,050.00) (4,451,400.00)

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมมีรายการ
เคล่ือนไหว ดังนี้

2556 2555
ยอดยกมา 4,451,400.00 4,462,900.00
บวก(หัก) การเปลี่ยนแปลงระหวางปจากการตีราคาหลักทรัพย 8,650.00 (11,500.00)
ยอดคงเหลือ 4,460,050.00 4,451,400.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

บาท
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7. ลูกหนี้การคาและลกูหนีอ้ื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555
ลูกหนี้การคา 81,000.00 81,000.00 - -
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (81,000.00) (81,000.00) - -
ลูกหนี้การคา - สุทธิ - - - -

ลูกหนี้อื่น 1,186,873.77 615,487.38 994,225.19 326,205.97
ดอกเบ้ียคางรับ 945,631.39 1,301,298.68 43,406,719.90 43,358,178.55
รายไดคางรับ 1,683,409.89 2,824,427.26 1,680,701.22 2,821,718.59
รวม 3,815,915.05 4,741,213.32 46,081,646.31 46,506,103.11
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (229,807.57) (229,807.57) (42,173,097.17) (42,173,097.17)
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 3,586,107.48 4,511,405.75 3,908,549.14 4,333,005.94

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 3,586,107.48 4,511,405.75 3,908,549.14 4,333,005.94

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้

2556 2555 2556 2555
ยอดยกมา 310,807.57 433,110.46 42,173,097.17 39,419,472.55
บวก หนี้สงสัยจะสูญ - - - 2,753,624.62
(หัก) กลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (122,302.89) - -
ยอดคงเหลือ 310,807.57 310,807.57 42,173,097.17 42,173,097.17

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท
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8. ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

คอนโดมีเนียม
หมูบานปรีชา หมูบาน หมูบาน หมูบาน คอนโดมีเนียม คอนโดมีเนียม พีจี 2 พระราม 9
ไพรเวทบีช หมูบานปรีชา หมูบานปรีชา ปรีชา ปรีชา ปรีชา พีจี พระราม 9 พีจี พระราม 9 เดอะคอนโด

ระยอง รมเกลา 1 รมเกลา 2 ราม 1 ราม 3 สุวินทวงศ อาคาร เอ อาคาร บี เรสซิเดนท รวม
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 82,595,923.38 24,195,032.10 82,632,444.72 26,768,310.07 - 44,574,314.54 14,329,197.63 13,267,767.56 148,406,060.65 436,769,050.65
เพิ่มข้ึน - 1,195,793.26 23,541,919.36 801,082.02 175,578,102.88 - - 186,315.58 9,656,828.90 210,960,042.00
โอนเขา - - - - - - - - - -
จําหนาย - (18,437,315.50) (33,271,572.63) (19,830,914.48) - (3,260,529.61) - (3,381,547.28) (137,744,806.31) (215,926,685.81)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 82,595,923.38 6,953,509.86 72,902,791.45 7,738,477.61 175,578,102.88 41,313,784.93 14,329,197.63 10,072,535.86 20,318,083.24 431,802,406.84
เพิ่มข้ึน - 184,763.32 12,867,399.43 - 80,575,870.75 11,608.25 154,880.00 249,792.46 311,638.62 94,355,952.83
โอนเขา - ท่ีดินรอการพัฒนา - 5,500,000.00 - - - - - - - 5,500,000.00
จําหนาย (6,681,767.78) (5,500,000.00) (51,688,496.35) - (4,072,362.21) (10,450,589.50) (1,795,875.87) (1,275,545.81) (16,491,191.97) (97,955,829.49)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 75,914,155.60 7,138,273.18 34,081,694.53 7,738,477.61 252,081,611.42 30,874,803.68 12,688,201.76 9,046,782.51 4,138,529.89 433,702,530.18
คาเผื่อการลดมูลคาของโครงการ
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 (37,883,003.63) (3,748,651.40) - (807,962.78) - - - - - (42,439,617.81)
เพิ่มข้ึน - - - (430,514.83) - - - - - (430,514.83)
จําหนาย - 2,919,836.20 - - - - - - - 2,919,836.20
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (37,883,003.63) (828,815.20) - (1,238,477.61) - - - - - (39,950,296.44)
เพิ่มข้ึน - - - - - - - - - -
จําหนาย 3,252,187.78 - - - - - - - - 3,252,187.78
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (34,630,815.85) (828,815.20) - (1,238,477.61) - - - - - (36,698,108.66)
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 44,712,919.75

-
6,124,694.66 72,902,791.45

-
6,500,000.00 175,578,102.88 - 41,313,784.93 14,329,197.63

-
10,072,535.86 - 20,318,083.24 - 391,852,110.40

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 41,283,339.75
-

6,309,457.98 34,081,694.53
-

6,500,000.00 252,081,611.42 - 30,874,803.68 12,688,201.76
-

9,046,782.51 - 4,138,529.89 - 397,004,421.52

งบการเงินรวม
บาท



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)
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หมูบานปรีชา หมูบานปรีชา หมูบานปรีชา หมูบานปรีชา หมูบานปรีชา คอนโดมีเนียม
ไพรเวทบีช ระยอง รมเกลา 1 รมเกลา 2 ราม 1 ราม 3 พีจี พระราม 9 อาคาร เอ รวม

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 82,595,923.38 23,235,730.59 82,632,444.72 19,029,832.46 - 14,329,197.63 221,823,128.78
เพิ่มข้ึน - 1,195,793.26 23,541,919.36 801,082.02 175,578,102.88 - 201,116,897.52
จําหนาย - (18,437,315.50) (33,271,572.63) (19,830,914.48) - - (71,539,802.61)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 82,595,923.38 5,994,208.35 72,902,791.45 - 175,578,102.88 14,329,197.63 351,400,223.69
เพิ่มข้ึน - 184,763.32 12,867,399.43 - 80,575,870.75 154,880.00 93,782,913.50
จําหนาย (6,681,767.78) - (51,688,496.35) - (4,072,362.21) (1,795,875.87) (64,238,502.21)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 75,914,155.60 6,178,971.67 34,081,694.53 - 252,081,611.42 12,688,201.76 380,944,634.98
คาเผื่อการลดมูลคาของโครงการ
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 (37,883,003.63) (3,748,651.40) - - - - (41,631,655.03)
เพิ่มข้ึน - - - - - - -
จําหนาย - 2,919,836.20 - - - - 2,919,836.20
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (37,883,003.63) (828,815.20) - - - (38,711,818.83)
เพิ่มข้ึน - - - - - - -
จําหนาย 3,252,187.78 - - - - 3,252,187.78
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (34,630,815.85) (828,815.20) - - - - (35,459,631.05)
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 44,712,919.75 5,165,393.15 72,902,791.45 - 175,578,102.88 14,329,197.63 312,688,404.86
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 41,283,339.75 5,350,156.47 34,081,694.53 - 252,081,611.42 12,688,201.76 345,485,003.93

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)
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บริษัทและบริษัท รวยลานลาน จํากัด ไดจดจํานองที่ดินของโครงการบางสวน พรอมส่ิงปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมี
ขึ้นตอไปในภายหนาของโครงการดังกลาว เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในป 2555 บริษัท รวย
ลานลาน จํากัด ไดปลอดการจํานองหลักประกันดังกลาวแลว (ดูหมายเหตุ 17)

ในระหวางป 2556 และ 2555 บริษัทไดรวมดอกเบี้ยเงินกูยืมเปนสวนหนึ่งของตนทุนการพัฒนาโครงการ จํานวนเงิน
6.48 ลานบาท และ 0.07 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

9. เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555
ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน (ดูหมายเหตุ 28) 3,023,685.00 2,710,585.00 2,645,685.00 2,332,585.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

เพื่อเปนหลักประกัน



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 68 จาก 88 หนา

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

(หนวย: บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
บรษิัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด 2,000,000.00 2,000,000.00 100 100 2,000,000.00 2,000,000.00 (2,000,000.00) (2,000,000.00) - -
บรษิัท จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100 5,000,000.00 5,000,000.00 (4,972,635.51) (4,903,191.51) 27,364.49 96,808.49
บรษิัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 100,000,000.00
บรษิัท แอล.เอสเตท จํากัด 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) (5,000,000.00) - -
บรษิัท รวยลานลาน จํากัด 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100 48,398,548.00 48,398,548.00 (13,194,044.29) (925,115.81) 35,204,503.71 47,473,432.19
รวม 160,398,548.00 160,398,548.00 (25,166,679.80) (12,828,307.32) 135,231,868.20 147,570,240.68

มูลคาตามบัญชีสุทธิคาเผ่ือการดอยคาทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) วิธีราคาทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาเผื่อการดอยคามีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้

2556 2555
ยอดยกมา 12,828,307.32 12,828,307.32
บวก การเปลี่ยนแปลงในระหวางป 12,338,372.48 -
ยอดคงเหลือ 25,166,679.80 12,828,307.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ผลขาดทุนสะสมจากบริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด และบริษัท แอล.เอสเตท จํากัด มี
จํานวนมากกวามูลคาเงินลงทุน จํานวนเงิน 68.83 ลานบาท ซ่ึงบริษัทไดบันทึกผลตางดังกลาวของเงินลงทุนในบริษัท
ยอยดังกลาวสุทธิจาก “เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกันและดอกเบี้ยคางรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน (ดู
หมายเหตุ 4)

11. ท่ีดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 67,897,438.49 61,518,870.00
เพิ่มข้ึน - -
จําหนาย/โอน - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 67,897,438.49 61,518,870.00
เพิ่มข้ึน - -
โอนออก - ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (5,500,000.00) -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 62,397,438.49 61,518,870.00
คาเผื่อการลดมูลคา
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 (28,716,340.00) (26,878,470.00)
เพิ่มข้ึน (2,000,000.00) (2,000,000.00)
จําหนาย - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (30,716,340.00) (28,878,470.00)
เพิ่มข้ึน - -
จําหนาย - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (30,716,340.00) (28,878,470.00)

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 37,181,098.49 32,640,400.00
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 31,681,098.49 32,640,400.00

บาท

บริษัทไดจดจํานองที่ดินรอการพัฒนาบางสวนเพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)

บริษัทไดวาจางบริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระใหทําการประเมินราคาที่ดินรอการ
พัฒนา มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 32 ลานบาท ซ่ึงมีราคาประเมินเทากับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท โดยพิจารณาจากราคา
ตลาดตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555
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12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด รวม
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 26,080,500.19 193,342,651.82 7,226,324.94 226,649,476.95
เพิ่มข้ึน - 8,560.00 - 8,560.00
จําหนาย - - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 26,080,500.19 193,351,211.82 7,226,324.94 226,658,036.95
เพิ่มข้ึน - 61,422.55 - 61,422.55
จําหนาย - - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 26,080,500.19 193,412,634.37 7,226,324.94 226,719,459.50
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 23,289,048.55 1,445,265.02 24,734,313.57
คาเส่ือมราคา - 9,802,786.82 724,612.33 10,527,399.15
จําหนาย - - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 33,091,835.37 2,169,877.35 35,261,712.72
คาเส่ือมราคา - 9,777,071.88 722,632.51 10,499,704.39
จําหนาย - - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 42,868,907.25 2,892,509.86 45,761,417.11

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 26,080,500.19 160,259,376.45 5,056,447.59 191,396,324.23
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 26,080,500.19 150,543,727.12 4,333,815.08 180,958,042.39

บาท
งบการเงินรวม
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ท่ีดิน อาคาร รวม
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 26,080,500.19 193,342,651.82 219,423,152.01
เพิ่มข้ึน - 8,560.00 8,560.00
จําหนาย - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 26,080,500.19 193,351,211.82 219,431,712.01
เพิ่มข้ึน - 61,422.55 61,422.55
จําหนาย - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 26,080,500.19 193,412,634.37 219,493,134.56
คาเสือ่มราคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 23,289,048.55 23,289,048.55
คาเสื่อมราคา - 9,802,786.82 9,802,786.82
จําหนาย - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 33,091,835.37 33,091,835.37
คาเสื่อมราคา - 9,777,071.88 9,777,071.88
จําหนาย - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 42,868,907.25 42,868,907.25

มูลคาสทุธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 26,080,500.19 160,259,376.45 186,339,876.64
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 26,080,500.19 150,543,727.12 176,624,227.31

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท
บริษัทไดวาจางบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน  ฟลลิปส จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระใหทําการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 185.45 ลานบาท ซ่ึงมีราคาประเมินเทากับ จํานวนเงิน 280.71
ลานบาท โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555

บริษัทไดประมาณการมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 5.82 ลานบาท ซ่ึงมีมูลคา
ประมาณการเทากับ จํานวนเงิน 9.14 ลานบาท โดยพิจารณาจากราคาตลาด ตามพ้ืนที่ใกลเคียง

บริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางที่มีอยูแลว และที่จะมีขึ้นตอไปภายหนา เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)
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บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพ้ืนที่สํานักงาน ดังตอไปนี้

อัตราคาเชาและบริการตอเดือน
ผูเชา ระยะเวลา (บาท) หมายเหตุ

สัญญาใหเชาพื้นท่ีสํานักงาน บริษัทอื่น 2 ป 294,600.00 -
หนวยงานราชการ 1 ป 669,720.00 -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

บริษัทยอย

บริษัทยอยไดประมาณการมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 4.33 ลานบาท ซ่ึงมีมูลคา
ประมาณการเทากับ จํานวนเงิน 16.81 ลานบาท โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามพ้ืนที่ใกลเคียง
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13. อาคารและอปุกรณ
อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

สวนปรับปรุง เครื่องตกแตงและ
อาคารเชา อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 6,521,729.14 13,381,363.99 10,940,028.61 30,843,121.74
เพิ่มข้ึน - 357,235.71 1,990.00 359,225.71
จําหนาย - (3,959.00) (250,000.00) (253,959.00)
โอน/ปรับปรุง (3,226,672.63) (478,169.17) - (3,704,841.80)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 3,295,056.51 13,256,471.53 10,692,018.61 27,243,546.65
เพิ่มข้ึน 319,041.90 324,071.50 - 643,113.40
จําหนาย - (35,456.44) - (35,456.44)
โอน/ปรับปรุง - - (270,000.00) (270,000.00)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 3,614,098.41 13,545,086.59 10,422,018.61 27,581,203.61
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 3,182,450.34 11,950,905.04 11,362,132.77 26,495,488.15
คาเสื่อมราคา 148,670.79 607,958.98 595,594.75 1,352,224.52
จําหนาย - (1,980.16) (3,100,266.44) (3,102,246.60)
โอน/ปรับปรุง (296,483.14) (415,934.25) - (712,417.39)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 3,034,637.99 12,140,949.61 8,857,461.08 24,033,048.68
คาเสื่อมราคา 70,814.00 536,736.19 590,277.89 1,197,828.08
จําหนาย - (34,745.69) (269,999.00) (304,744.69)
โอน/ปรับปรุง - - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 3,105,451.99 12,642,940.11 9,177,739.97 24,926,132.07

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 260,418.52 1,115,521.92 1,834,557.53 3,210,497.97
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 508,646.42 902,146.48 1,244,278.64 2,655,071.54

งบการเงินรวม
บาท
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สวนปรับปรุง เครื่องตกแตงและ
อาคารเชา อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 2,736,794.65 11,186,479.59 9,422,038.61 23,345,312.85
เพิ่มข้ึน - 353,735.71 1,990.00 355,725.71
จําหนาย - (3,959.00) (250,000.00) (253,959.00)
โอน/ปรับปรุง 58,261.86 (58,261.86) - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 2,795,056.51 11,477,994.44 9,174,028.61 23,447,079.56
เพิ่มข้ึน 319,041.90 324,071.50 - 643,113.40
จําหนาย - (12,986.44) (270,000.00) (282,986.44)
โอน/ปรับปรุง - - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 3,114,098.41 11,789,079.50 8,904,028.61 23,807,206.52
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 2,385,968.20 9,887,719.56 6,997,948.70 19,271,636.46
คาเสื่อมราคา 148,670.79 551,065.93 591,524.38 1,291,261.10
จําหนาย - (1,980.16) (249,999.00) (251,979.16)
โอน/ปรับปรุง - - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 2,534,638.99 10,436,805.33 7,339,474.08 20,310,918.40
คาเสื่อมราคา 70,814.00 499,162.12 590,277.89 1,160,254.01
จําหนาย - (12,277.69) (269,999.00) (282,276.69)
โอน/ปรับปรุง - - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2,605,452.99 10,923,689.76 7,659,752.97 21,188,895.72

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 260,417.52 1,041,189.11 1,834,554.53 3,136,161.16
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 508,645.42 865,389.74 1,244,275.64 2,618,310.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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2556 2555 2556 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม
แสดงไวในคาใชจายในการขายและบริหาร 1,197,828.08 1,348,154.15 1,160,254.01 1,291,261.10

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชกีอนหักคาเสื่อมราคาสะสม ไดตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาท้ังจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 20,597,687.00 20,699,840.21 16,981,313.62 17,099,153.03

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน ดังตอไปนี้

อัตราตอเดือน
ผูใหเชา ระยะเวลา (บาท) หมายเหตุ

สัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงาน (ผูเชา)
     บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด 3 ป 530,973.00 -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 740,366.06 676,257.00
ซื้อ 44,298.00 44,298.00
จําหนาย - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 784,664.06 720,555.00
ซื้อ - -
จําหนาย - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 784,664.06 720,555.00
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 356,339.13 298,506.11
คาตัดจําหนาย 121,712.75 119,453.10
จําหนาย - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 478,051.88 417,959.21
คาตัดจําหนาย 115,300.30 113,160.33
จําหนาย - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 593,352.18 531,119.54

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 306,612.18 302,595.79
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 191,311.88 189,435.46

บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร

2556 2555 2556 2555
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
     ไดแสดงไวในคาใชจายในการบริหาร 115,300.30 121,712.75 113,160.33 119,453.10

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท
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15. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดรอการตดับัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15,648,610.65 9,573,521.91 15,136,138.35 8,503,331.20

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชีทีเ่กิดขึน้ในระหวางปมีดงันี้

บาท

กําไร กําไร

ณ วันที่ 1 กําไร (ขาดทุน) ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 กําไร (ขาดทุน) ณ วันที่ 31

มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ธนัวาคม 2556 มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ธนัวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 890,280.00 - 1,730.00 892,010.00 890,280.00 - 1,730.00 892,010.00

ที่ดินรอการพัฒนา 6,143,268.00 - - 6,143,268.00 5,775,694.00 - - 5,775,694.00

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 523,391.11 (416,964.21) - 106,426.90 - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,886,822.80 (882,751.60) - 1,004,071.20 1,709,117.20 (743,517.40) - 965,599.80

เงินมัดจํารับลวงหนา 129,760.00 250,340.00 - 380,100.00 128,240.00 251,860.00 - 380,100.00
ผลขาดทุนทางภาษีเงินได - 7,122,734.55 - 7,122,734.55 - 7,122,734.55 - 7,122,734.55
   รวม 9,573,521.91 6,073,358.74 1,730.00 15,648,610.65 8,503,331.20 6,631,077.15 1,730.00 15,136,138.35

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

กําไร กําไร

ณ วันที่ 1 กําไร (ขาดทุน) ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 กําไร (ขาดทุน) ณ วันที่ 31

มกราคม 2555 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ธนัวาคม 2555 มกราคม 2555 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,026,467.00 - (136,187.00) 890,280.00 1,026,467.00 - (136,187.00) 890,280.00

ที่ดินรอการพัฒนา 6,604,758.20 (461,490.20) - 6,143,268.00 6,182,048.10 (406,354.10) - 5,775,694.00

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 4,552,671.59 (4,029,280.48) - 523,391.11 - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,836,009.73 50,813.07 - 1,886,822.80 1,671,392.75 37,724.45 - 1,709,117.20

เงินมัดจํารับ 1,852,945.49 (1,723,185.49) - 129,760.00 390,070.80 (261,830.80) - 128,240.00
   รวม 15,872,852.01 (6,163,143.10) (136,187.00) 9,573,521.91 9,269,978.65 (630,460.45) (136,187.00) 8,503,331.20

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555

เจาหน้ีการคา 5,197,234.70 4,559,207.26 3,686,569.89 2,812,424.20

เจาหน้ีอื่น 3,484,198.80 1,745,086.66 3,397,066.30 1,230,755.56
เงินประกันผลงาน 3,550,000.01 3,802,509.50 - -
คาใชจายคางจาย 3,215,806.52 4,784,178.40 4,515,443.90 4,268,030.39
รวม 10,250,005.33 10,331,774.56 7,912,510.20 5,498,785.95

รวมท้ังหมด 15,447,240.03 14,890,981.82 11,599,080.09 8,311,210.15

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

17. เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 186,694,900.00 209,534,900.00
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (20,352,000.00) (19,200,000.00)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 166,342,900.00 190,334,900.00

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนีด้ังนี้
อางอิงอัตรา

วงเงิน ชําระคืนภายใน ดอกเบ้ีย
(ลานบาท) 2556 2555 ระยะเวลา ตอป (รอยละ)

บริษัท
ธนาคาร 192 90.33 109.53 31 มี.ค. 2558 MLR ผอนชําระทุก 3 เดือน รวม 29 งวด ตั้งแต

เดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนมีนาคม 2558
งวดท่ี 1 - 4 ผอนชําระงวดละ 1.44 ลานบาท
งวดท่ี 5 - 8 ผอนชําระงวดละ 2.40 ลานบาท
งวดท่ี 9 - 12 ผอนชําระงวดละ 3.36 ลานบาท
งวดท่ี 13 - 16 ผอนชําระงวดละ 3.55 ลานบาท
งวดท่ี 17 - 20 ผอนชําระงวดละ 3.84 ลานบาท
งวดท่ี 21 - 24 ผอนชําระงวดละ 4.80 ลานบาท
งวดท่ี 25 - 28 ผอนชําระงวดละ 5.09 ลานบาท
งวดท่ี 29 ชําระสวนท่ีเหลือ 94.08 ลานบาท

ธนาคาร 385 96.36 100.00 36 เดือนนับแต MLR โดยการปลอดจํานองท่ีดิน นับจากวันเบิกเงินกู
วันเบิกเงินกู ครัง้แรกเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 36 เดือน

ครัง้แรก
รวม 186.69 209.53

ผูใหกู
มูลหนี้ (ลานบาท)

การชําระหนี้

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2555
ยอดยกมา 209,534,900.00 135,265,957.00
เพิ่มข้ึน - 100,000,000.00
ลดลง (22,840,000.00) (25,731,057.00)
ยอดคงเหลือ 186,694,900.00 209,534,900.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

บาท

บริษัทไดจดจํานองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัท (ดูหมายเหตุ12) เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน

บริษัทและบริษัท รวยลานลาน จํากัด ไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของโครงการที่มีอยูแลวและที่จะมี
ขึ้นตอไปในภายหนา (ดูหมายเหตุ 8) และที่ดินรอการพัฒนา (ดูหมายเหตุ 11) เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด และกรรมการบริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืม
จากสถาบันการเงินบางสวน ในป 2555 บริษัท รวยลานลาน จํากัด ไดจายชําระเงินกูยืมครบทั้งจํานวนและ
ปลอดการจํานองหลักประกันและการค้ําประกันแลว
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18. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2555 2556 2555

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 9,434,114.00 7,982,651.00 8,545,586.00 7,266,925.00
คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :

ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 905,764.00 1,119,385.00 753,020.00 976,357.00
ตนทุนดอกเบี้ย 392,459.00 332,078.00 355,496.00 302,304.00
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (1,127,960.62) - (975,966.45) -
ผลประโยชนพนักงานที่จายในปปจจุบัน (300,000.00) - (300,000.00) -
ผลประโยชนพนักงานที่พนสภาพปปจจุบัน (4,284,020.38) - (3,550,136.55) -

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,020,356.00 9,434,114.00 4,827,999.00 8,545,586.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 5,020,356.00 9,434,114.00 4,827,999.00 8,545,586.00
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - ที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 5,020,356.00 9,434,114.00 4,827,999.00 8,545,586.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให
สิทธิแกพนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวา
อัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน
ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ (แสดงดวยคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก) มีดังนี้

2556 2555
อัตราคิดลด รอยละ 4.67 รอยละ 4.16
อัตราการข้ึนเงินเดือน รอยละ 3.96 รอยละ 5.00
อัตราการลาออก รอยละ 0 - 43 รอยละ 0 - 15
อัตราทุพพลภาพ รอยละ 10 ของอัตรามรณะ รอยละ 5 ของอัตรามรณะ
อัตรามรณะ ตารางมรณะป 2551 ตารางมรณะป 2540

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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19. การจายเงินปนผล
บริษัท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปน
จํานวนเงิน 16.80 ลานบาท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปน
จํานวนเงิน 16.80 ลานบาท

บริษัทยอย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท รวยลานลาน จํากัด เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2556 มีมติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัตราหุนละ 250 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2555 มีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตราหุนละ 42 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 42 ลานบาท

20. สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบญัญัติแหงพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บรษิัทเสนอขายหุนสูง
กวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษทัจะตองนําคาหุนสวนเกินนีต้ั้งเปนทนุสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”)
สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได

21. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด บริษทัตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไม
นอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน

22. ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณขึ้นในอัตราที่
กําหนดโดยกรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนคาใชจายทั้งจํานวนในแตละปบัญชีและบันทึกภาระสวนที่คางจาย
เปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

การลดภาษีเงินไดนติิบคุคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เปน
อัตรารอยละ 23 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และ
อัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
เปนตนไป
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รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่รบัรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

ภาษีเงินไดปจจุบัน
สําหรับปปจจุบัน (3,671,621.68) (13,916,475.76) - -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางช่ัวคราว 6,073,358.74 (4,226,658.10) 6,631,077.15 444,780.20
การลดอัตราภาษีเงินได - (1,936,485.00) - (1,075,240.65)
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 2,401,737.06 (20,079,618.86) 6,631,077.15 (630,460.45)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่รบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 มีดังนี้

บาท

2556 2555

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,730.00 (136,187.00)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษทีี่แทจริง

อัตราภาษี อัตราภาษี
(รอยละ) บาท (รอยละ) บาท

กําไรกอนภาษีเงินได 3,931,620.76 22,886,677.47

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได (20) (786,324.15) (23) (5,263,935.82)
รายไดท่ีใหถือเปนรายไดทางภาษีเงินได (736,700.31) 5,509,446.37
รายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายทางภาษีเงินได (2,322,853.96) (1,629,477.33)
รายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินได 10,000,000.00 9,660,000.00
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชใีนการจัดทํางบการเงินรวม (8,219,203.14) (15,070,830.39)
ผลขาดทุนในบริษัทยอย (27,145.43) (746,837.73)
ผลขาดทุนปปจจุบัน (1,579,394.69) (6,374,840.86)
ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน (93) (3,671,621.68) (61) (13,916,475.76)
การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชัว่คราว 6,073,358.74 (4,226,658.10)
การลดอัตราภาษีเงินได - (1,936,485.00)
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 61 2,401,737.06 (88) (20,079,618.86)

งบการเงินรวม
2556 2555

อัตราภาษี อัตราภาษี
(รอยละ) บาท (รอยละ) บาท

กําไรกอนภาษีเงินได 28,370,384.62 10,551,269.53

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได (20) (5,674,076.92) (23) (2,426,791.99)
รายไดท่ีใหถือเปนรายไดทางภาษีเงินได (240,801.70) 255,115.66
รายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายทางภาษีเงินได (2,128,129.51) (1,113,482.81)
รายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินได 10,000,000.00 9,660,000.00
ผลขาดทุนปปจจุบัน (1,956,991.87) (6,374,840.86)
ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน - - - -
การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชัว่คราว 6,631,077.15 444,780.20
การลดอัตราภาษีเงินได - (1,075,240.65)
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 23 6,631,077.15 (6) (630,460.45)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555



บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนา 84 จาก 88 หนา

23. รายไดอื่น

รายไดอื่น สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555
รายไดจากการใหเชาและบริการ 15,899,761.87 15,340,598.92 15,899,761.87 15,340,598.92
ดอกเบ้ียรับ 4,893,469.88 3,183,100.33 5,276,141.31 8,167,769.26
เงินปนผลรับ - - 50,000,000.00 42,000,000.00
รายไดอื่น 2,496,460.85 4,297,062.76 1,564,788.63 1,220,842.68
รวม 23,289,692.60 22,820,762.01 72,740,691.81 66,729,210.86

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

24. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 23,721,965.35 24,312,827.87 21,254,960.35 20,365,012.21
คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 11,812,832.77 11,997,266.05 11,050,486.22 11,213,501.02
คาเชาทรพัยสิน 6,821,386.64 7,847,594.39 6,385,146.25 5,290,411.12
คาสงเสรมิการขาย 481,345.75 1,018,184.78 315,940.55 717,492.07
คาท่ีปรกึษา 864,000.00 864,000.00 864,000.00 864,000.00
คารกัษาความปลอดภัย 668,472.45 440,131.58 668,472.45 197,415.00
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,194,547.00 10,016,758.00 3,308,630.00 3,148,233.00
คาสาธารณูปโภค 7,053,578.48 6,411,631.50 7,010,831.35 5,946,844.41
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาสินทรพัย 21,338.00 2,430,514.83 12,359,710.48 5,223,727.59

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. ตนทุนทางการเงิน

ตนทุนทางการเงนิ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

2556 2555 2556 2555
ดอกเบ้ียจาย 14,010,030.43 9,022,945.64 15,924,013.03 14,552,442.03
คาธรรมเนียมทางการเงิน - 1,400,479.41 - 1,400,479.41
รวม 14,010,030.43 10,423,425.05 15,924,013.03 15,952,921.44
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนรายจายฝายทุน (6,480,774.71) (71,232.88) (6,480,774.71) (71,232.88)
สุทธิ 7,529,255.72 10,352,192.17 9,443,238.32 15,881,688.56

 บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.
2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปน
กองทุนสําหรับเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับ
อนุญาต

27. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

ขอมูลสวนงานดําเนนิงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรพัยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนนิงานของ
บริษทั คือ กรรมการบรษิัท

กลุมบริษัทดําเนนิกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น กลุมบรษิัทมีสวนงาน
ธุรกิจเพียงสวนงานเดียว

กลุมบริษัทดําเนนิธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนัน้ กลุมบริษทัมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว
28. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

บริษัท
28.1 ภาระผูกพันจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันระบบสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 26.26 ลานบาท

(ดูหมายเหตุ 9)
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28.2 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญา ดังตอไปนี้

28.2.1 สัญญาเชาพ้ืนที่และบริการกับบริษัท พี.ลิสซ่ิง จํากัด อัตราคาเชาและบริการเดือนละ 0.53 ลาน
บาท (ดูหมายเหตุ 13) ดังนี้

ลานบาท
ระยะเวลา คาเชาจาย

ระยะเวลาท่ีไมเกิน 1 ป 6.37

28.2.2 สัญญากอสรางกับบริษัทอื่น มูลคาคงเหลือ 88.86 ลานบาท

28.2.3 สัญญางานสาธารณูปโภค มูลคาคงเหลือ 3.82 ลานบาท

บริษัทยอย
28.3 ภาระผูกพันจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันระบบสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 0.38 ลานบาท

(ดูหมายเหตุ 9)

หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น

บริษัท
บริษัทมีคดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ดังนี้

- คดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาหรือฐานความผิดจางทําของ ทนุทรพัย จาํนวนเงนิ
0.46 ลานบาท ศาลช้ันตนพิพากษายกฟอง และศาลอุทธรณพิพากษาแกเปนวาใหบริษัทชําระเงิน
จํานวนเงิน 0.31 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย ปจจุบันคดีความดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ฎีกา

- คดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาหรือฐานความผิด ซ้ือขาย จางทําของ ทุนทรัพย
จํานวนเงิน 0.51 ลานบาท ศาลช้ันตนพิพากษายกฟอง และศาลอุทธรณพิพากษายืน ปจจุบันคดีความ
ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา

- คดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาหรือฐานความผิด ซ้ือขาย จางทําของ ทุนทรัพย
จํานวนเงิน 0.19 ลานบาท ศาลช้ันตนพิพากษายกฟอง และศาลอุทธรณพิพากษายืน ทั้งนี้ คดีความ
ดังกลาวไดถึงที่สุดแลว

บริษัทยอย

- บริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด มีคดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ทุนทรัพย จํานวน
เงิน 0.78 ลานบาท ศาลช้ันตนพิพากษายกฟอง ทั้งนี้ คดีความดังกลาวไดถึงที่สุดแลว

อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของกลุมบริษัท ประเมินผลกระทบจากคดีความฟองรองดังกลาวกลุมบริษัทจะไมได
รับความเสียหาย

29. เครื่องมือทางการเงิน

กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา
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นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของขอมูลทางบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชซ่ึงรวมถึงเกณฑในการรับรูรายไดและคาใชจายเก่ียวกับ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 3

ความเส่ียงเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินที่มีสาระสําคัญของกลุมบริษัท สรุปไดดังตอไปนี้

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหนี้และความ
เช่ือม่ันของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทน
ของเงินทุน ซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน ซ่ึง
ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือความเส่ียงที่คูคาไมสามารถชําระหนี้ทําใหบริษัทเกิดความสูญเสียทางการเงินได
บริษัทไดมีนโยบายในการปองกันความเส่ียงนี้โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคู คา บริษัทเช่ือวามูลคา
สูงสุดของความเส่ียง คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย คือความเส่ียงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

กลุมบริษัทกูยืมเงินมาเพ่ือใชในการดําเนินงานและพัฒนาโครงการ ซ่ึงตองจายดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบ
ลอยตัว  กลุมบริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินใดเพ่ือลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่จะ
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเส่ียงดานสภาพคลอง
ความเส่ียงดานสภาพคลอง หรือความเส่ียงที่กิจการจะเผชิญกับความยุงยากในการระดมทุนใหเพียงพอและทัน
ตอเวลาตอภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน ความเส่ียงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการที่กิจการไม
สามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนช่ัวคราว
ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ความสามารถในการระดมทุนใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทยอย บริษัทอื่น
และการรับชําระมูลคาของโครงการที่เสร็จและลงนามในสัญญาซ้ือขายแลวจากลูกคา

มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน สวนหนี้สินระยะยาว
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในทองตลาด ฝายบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคาตามบัญชี
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หนา 88 จาก 88 หนา

30. การจัดประเภทรายการใหม

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพ่ือให
สอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินปปจุบัน ดังนี้

กอนจัด จัดประเภท หลังจัด กอนจัด จัดประเภท หลังจัด
ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 6,663,472.64 (2,152,066.89) 4,511,405.75 5,679,849.33 (1,346,843.39) 4,333,005.94
สินทรพัยหมุนเวียนอ่ืน 2,678,221.90 2,152,066.89 4,830,288.79 1,933,270.68 1,346,843.39 3,280,114.07
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 17,696,635.48 (2,805,653.66) 14,890,981.82 10,932,747.93 (2,621,537.78) 8,311,210.15
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - 2,805,653.66 2,805,653.66 - 2,621,537.78 2,621,537.78

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 มีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เพ่ืออนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 16.80 ลานบาท

32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557


