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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)             
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนรวม           
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม                               
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี                 
ท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั 
(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                       
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                                   
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12 ในเดือนกนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง                     
ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของการร่วมคา้แห่งหน่ึงเพื่อเขา้ควบคุมการร่วมคา้ดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าว               
อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา                           
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการของการร่วมคา้น้ี ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                                
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ          
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                           
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ือง                             
เหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่งมาก รวมถึงกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขการขายท่ี
หลากหลาย การบนัทึกรายไดแ้ละการแสดงรายการในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงมี
ความส าคญั เน่ืองจากมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขาย เช่น สัญญาซ้ือขายและเอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิ เป็นตน้ 
ท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปี ขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ทดสอบรายการขายโดย
มุ่งเนน้ถึงความถูกตอ้งและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายไดแ้ละการแสดงรายการในงบการเงิน วิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกระทบยอดการขายกบัการรับเงิน เพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้                                                            
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                                                                             
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                            
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                                             
หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ                                                
กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
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พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                             
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                                         
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี                                                    
การตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                                     
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์                                        
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัใน                                           
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้ง
ใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน                                           
หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                                
การควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                               
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน                 
การตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพนัธ์ 2564 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,334,441,774        655,930,891           351,250,527           398,968,930           
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                             665,146,703           -                             -                             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,884,556            22,373,625            5,445,263              6,032,917              
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 -                             -                             69,008,885            148,178,672           
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้และดอกเบ้ียคา้งรับ 6 -                             21,230,858            -                             -                             
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7 59,944,934,557      53,535,366,750      56,650,279,838      50,808,239,741      
เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 206,762,362           554,797,959           187,616,256           546,830,991           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุก่อสร้าง 234,486,985           245,356,075           234,486,985           245,356,075           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 308,098,978           -                             252,009,131           -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 355,122,521           283,592,300           287,808,481           292,603,316           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 62,400,731,733      55,983,795,161      58,037,905,366      52,446,210,642      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                             22,067,581            -                             -                             
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้และดอกเบ้ียคา้งรับ 6 98,705,059            94,731,735            -                             -                             
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 865,403,248           802,883,488           -                             -                             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 1,277,908,929        -                             625,589,288           -                             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุน 10 415,208,540           -                             -                             -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  11 -                             -                             4,386,703,495        3,421,851,015        
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 12, 13 977,821,756           1,083,022,144        3,600,000              -                             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 -                             365,439,083           -                             266,549,461           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 1,186,179,772        1,176,516,226        765,422,158           783,030,086           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 353,775,861           382,190,464           220,356,791           239,680,537           
ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุน
   กบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 12 86,087,232            -                             -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 70,802,493            63,600,831            69,778,889            62,458,687            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 64,507,355            71,391,425            51,257,207            53,473,667            
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 17 385,406,024           440,499,552           385,406,024           440,499,552           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,980,934            25,302,202            21,955,044            22,480,909            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,805,787,203        4,527,644,731        6,530,068,896        5,290,023,914        
รวมสินทรัพย์ 68,206,518,936      60,511,439,892      64,567,974,262      57,736,234,556      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 18 2,992,363,725        993,158,129           2,992,363,725        993,158,129           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 2,397,440,999        2,318,407,118        2,274,167,397        2,169,384,485        
ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 20 8,063,836,900        3,008,014,742        8,063,836,900        2,898,000,000        
   - หุ้นกู้ 21 3,899,613,610        5,199,208,167        3,899,613,610        5,199,208,167        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 748,499,612           620,692,433           631,985,990           591,138,044           
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,835,369,288        4,802,800,153        4,793,994,114        4,773,518,807        
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 608,011,413           489,019,598           574,021,396           460,105,638           
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ 33.2 -                             32,378,336            -                             32,378,336            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 337,275,230           304,781,101           318,373,235           289,535,350           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 23,882,410,777      17,768,459,777      23,548,356,367      17,406,426,956      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 45,837,600            -                             -                             -                             
ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 20 440,946,346           -                             321,974,705           -                             
   - หุ้นกู้ 21 5,934,981,698        4,496,626,201        5,934,981,698        4,496,626,201        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 239,175,456           217,064,844           217,716,746           197,541,668           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 258,781,835           178,802,852           89,575,763            89,468,284            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,508,826              1,361,497              7,753,982              -                             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,928,231,761        4,893,855,394        6,572,002,894        4,783,636,153        
รวมหนีสิ้น 30,810,642,538      22,662,315,171      30,120,359,261      22,190,063,109      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 2,145,691,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,145,691,561        2,145,691,561        2,145,691,561        2,145,691,561        
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
      หุ้นสามญั 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,143,079,330        2,143,079,330        2,143,079,330        2,143,079,330        
ส่วนเกินทุน 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,498,995,415        1,498,995,415        1,498,995,415        1,498,995,415        
   ส่วนเกินทุนหุ้นสามญัซ้ือคืน 453,211,503           453,211,503           391,745,272           391,745,272           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 23 214,569,156           214,569,156           214,569,156           214,569,156           
      ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 24 2,999,998,530        -                             2,999,998,530        -                             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,617,690,167      33,428,316,973      30,155,310,545      31,297,901,722      
หุ้นทุนซ้ือคืน 24 (2,999,998,530)      -                             (2,999,998,530)      -                             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (348,176,469)         (652,173,826)         43,915,283            (119,448)                
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 36,579,369,102      37,085,998,551      34,447,615,001      35,546,171,447      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 816,507,296           763,126,170           -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,395,876,398      37,849,124,721      34,447,615,001      35,546,171,447      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 68,206,518,936      60,511,439,892      64,567,974,262      57,736,234,556      

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 20,336,138,185    23,224,383,505    19,071,054,824    22,270,041,289    
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 251,911,962         333,071,524         184,092,609         189,080,783         
รายไดอ่ื้น 26 381,239,300         399,690,989         214,057,932         243,017,050         
รวมรายได้ 20,969,289,447    23,957,146,018    19,469,205,365    22,702,139,122    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 12,585,180,128    14,080,523,713    11,784,130,688    13,510,169,108    
ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบริการ 168,566,103         199,743,571         79,775,236           82,371,913           
คา่ใชจ่้ายในการขาย 1,346,047,809      1,543,166,478      1,262,520,959      1,463,119,001      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,242,590,872      1,311,917,707      1,047,687,709      1,156,702,532      
รวมค่าใช้จ่าย 15,342,384,912    17,135,351,469    14,174,114,592    16,212,362,554    
ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 5,626,904,535      6,821,794,549      5,295,090,773      6,489,776,568      
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 12, 13 209,157,366         234,382,038         -                           -                           
ตน้ทนุทางการเงิน (242,474,114)       (233,106,734)       (238,593,726)       (231,286,179)       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 5,593,587,787      6,823,069,853      5,056,497,047      6,258,490,389      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (1,266,227,529)    (1,355,010,760)    (1,039,760,898)    (1,268,488,505)    
ก าไรส าหรับปี 4,327,360,258      5,468,059,093      4,016,736,149      4,990,001,884      

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,251,230,493      5,402,757,703      4,016,736,149      4,990,001,884      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 76,129,765           65,301,390           

4,327,360,258      5,468,059,093      
ก าไรต่อหุ้น 29
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2.13                      2.52                      2.02                      2.33                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรส าหรับปี 4,327,360,258      5,468,059,093      4,016,736,149      4,990,001,884      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 249,966,708         (227,889,911)       -                           -                           
ก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           60,782,689           -                           4,336                    
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของตราสารหน้ี
   ท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,312,342             -                           -                           -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 251,279,050         (167,107,222)       -                           4,336                    

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           3,273,613             -                           3,330,085             
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุใน
   ตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่น
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 146,653,291         -                           44,472,418           -                           
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 146,653,291         3,273,613             44,472,418           3,330,085             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 397,932,341         (163,833,609)       44,472,418           3,334,421             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 4,725,292,599      5,304,225,484      4,061,208,567      4,993,336,305      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,652,901,687      5,243,295,783      4,061,208,567      4,993,336,305      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 72,390,912           60,929,701           

4,725,292,599      5,304,225,484      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



 

ผลต่างจากการ การเปล่ียนแปลง   ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูมี้
ทุนเรือนหุน้ แปลงค่างบการเงิน มูลค่ายติุธรรมของ การเปล่ียนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส ารอง ส ารอง ท่ีเป็นเงินตรา สินทรัพยท์างการเงิน ส่วนไดเ้สีย องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้สามญัซ้ือคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซ้ือคืน ต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,143,079,330      1,498,995,415      453,211,503         214,569,156         -                           30,165,358,507    -                           (430,670,835)        (86,701,931)           27,934,473           (489,438,293)        33,985,775,618    735,903,895         34,721,679,513    
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           5,402,757,703      -                           -                           -                             -                           -                           5,402,757,703      65,301,390           5,468,059,093      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           3,273,613             -                           (227,889,911)        65,154,378             -                           (162,735,533)        (159,461,920)        (4,371,689)            (163,833,609)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           5,406,031,316      -                           (227,889,911)        65,154,378             -                           (162,735,533)        5,243,295,783      60,929,701           5,304,225,484      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                           -                           -                           -                           -                           (2,143,072,850)     -                           -                           -                             -                           -                           (2,143,072,850)     -                           (2,143,072,850)     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนช าระแลว้ -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           -                           -                           12,000                  12,000                  
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           -                           -                           (33,719,426)          (33,719,426)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,143,079,330      1,498,995,415      453,211,503         214,569,156         -                           33,428,316,973    -                           (658,560,746)        (21,547,553)           27,934,473           (652,173,826)        37,085,998,551    763,126,170         37,849,124,721    

-                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 2,143,079,330      1,498,995,415      453,211,503         214,569,156         -                           33,428,316,973    -                           (658,560,746)        (21,547,553)           27,934,473           (652,173,826)        37,085,998,551    763,126,170         37,849,124,721    
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           4,251,230,493      -                           -                           -                             -                           -                           4,251,230,493      76,129,765           4,327,360,258      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           249,966,708         151,704,486           -                           401,671,194         401,671,194         (3,738,853)            397,932,341         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           4,251,230,493      -                           249,966,708         151,704,486           -                           401,671,194         4,652,901,687      72,390,912           4,725,292,599      
หุน้ทุนซ้ือคืน (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           -                           2,999,998,530      (2,999,998,530)     (2,999,998,530)     -                           -                             -                           -                           (2,999,998,530)     -                           (2,999,998,530)     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                           -                           -                           -                           -                           (2,159,766,483)     -                           -                           -                             -                           -                           (2,159,766,483)     -                           (2,159,766,483)     
ส่วนเกินทุนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
   ในราคาท่ีต  ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             233,877                233,877                233,877                (2,383,877)            (2,150,000)            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนช าระแลว้ -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           -                           -                           30,000                  30,000                  
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           -                           -                           (16,655,909)          (16,655,909)          
โอนก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
   เงินลงทุนในตราสารทุนไปก าไรสะสม (หมายเหตุ 9) -                           -                           -                           -                           -                           97,907,714           -                           -                           (97,907,714)           -                           (97,907,714)          -                           -                           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2,143,079,330      1,498,995,415      453,211,503         214,569,156         2,999,998,530      32,617,690,167    (2,999,998,530)     (408,594,038)        32,249,219             28,168,350           (348,176,469)        36,579,369,102    816,507,296         37,395,876,398    

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
การเปล่ียนแปลง

ทุนเรือนหุ้น มูลคา่ยติุธรรมของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส ารอง ส ารอง สินทรัพยท์างการเงิน รวม
ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั หุ้นสามญัซ้ือคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซ้ือคืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 2,143,079,330         1,498,995,415         391,745,272            214,569,156            -                              28,447,642,603       -                              (123,784)                       32,695,907,992       
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              4,990,001,884         -                              -                                    4,990,001,884         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              3,330,085                -                              4,336                            3,334,421                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              4,993,331,969         -                              4,336                            4,993,336,305         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                              -                              -                              -                              -                              (2,143,072,850)        -                              -                                    (2,143,072,850)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2,143,079,330         1,498,995,415         391,745,272            214,569,156            -                              31,297,901,722       -                              (119,448)                       35,546,171,447       

-                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,143,079,330         1,498,995,415         391,745,272            214,569,156            -                              31,297,901,722       -                              (119,448)                       35,546,171,447       
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              4,016,736,149         -                              -                                    4,016,736,149         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              44,472,418                    44,472,418              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              4,016,736,149         -                              44,472,418                    4,061,208,567         
หุ้นทุนซ้ือคืน (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              -                              2,999,998,530         (2,999,998,530)        (2,999,998,530)        -                                    (2,999,998,530)        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                              -                              -                              -                              -                              (2,159,766,483)        -                              -                                    (2,159,766,483)        
โอนก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของ
   เงินลงทุนในตราสารทุนไปก าไรสะสม (หมายเหตุ 9) -                              -                              -                              -                              -                              437,687                   -                              (437,687)                       -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 2,143,079,330         1,498,995,415         391,745,272            214,569,156            2,999,998,530         30,155,310,545       (2,999,998,530)        43,915,283                    34,447,615,001       

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ 
ก าไรสะสม

บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 5,593,587,787        6,823,069,853        5,056,497,047         6,258,490,389        
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลง
      จากการโอนเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 12,384,542,066      13,918,686,347      11,705,083,154       13,441,891,953      
   โอนกลบัคา่เผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลคา่ของ
      ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ -                              (1,438,027)              -                               (1,438,027)              
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 117,314,009           117,905,999           77,816,595              77,746,273             
   หน้ีสูญ 5,113,804               -                               5,000,000                -                              
   คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 38,594                    -                               -                               -                              
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 1,270,270               -                               1,270,270                -                              
   คา่ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 117,233,947           67,943,507             117,233,947            67,943,507             
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 4,469,412               4,691,586               4,469,412                4,691,586               
   ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ (โอนกลบั) (32,378,336)            541,716                   (32,378,336)            541,716                  
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,546,779             67,231,596             20,256,918              61,097,932             
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,495,484)              22,183,490             (1,495,484)              22,183,490             
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (209,157,366)          (234,382,038)          -                               -                              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                              (106,174)                 -                               -                              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (48,341,856)            -                               -                               -                              
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                              5                              -                               (574,589)                 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,202,032)              (15,054,426)            (1,544,454)              (12,860,292)            
   รายไดเ้งินปันผล (26,966,255)            (5,747,012)              (84,916,039)            (76,425,326)            
   รายไดท้างการเงิน (162,682,615)          (144,039,922)          (42,543,038)            (37,183,331)            
   ตน้ทุนทางการเงิน 288,494,453           220,828,544           229,287,738            220,985,083           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 18,051,387,177      20,842,315,044      17,054,037,730       20,027,090,364      
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,990,536               (3,189,913)              (963,747)                  415,718                  
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (18,221,557,794)     (16,256,914,961)     (17,290,460,686)     (15,216,498,633)     
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 290,070,978           (175,156,294)          298,311,078            (185,488,214)          
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (62,140,419)            (106,025,036)          (62,140,419)            (106,025,036)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,321,268               (2,180,604)              525,865                   (887,354)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 98,881,395             198,461,880           137,424,595            153,410,944           
   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 32,569,135             (41,598,799)            20,475,307              (39,160,476)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 110,063,690           32,541,197             143,226,443            32,759,033             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (436,167)                 (2,704,260)              (81,840)                    -                              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,147,329               564,671                   7,753,982                (270,325)                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 310,297,128           4,486,112,925        308,108,308            4,665,346,021        
   จ่ายดอกเบ้ีย (459,276,826)          (351,903,174)          (399,680,325)          (351,590,432)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,098,765,558)       (1,428,093,718)       (1,007,764,991)       (1,323,413,304)       
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (1,247,745,256)       2,706,116,033        (1,099,337,008)       2,990,342,285        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -                              (33,667,885)            -                               -                              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                              40,994,944             -                               30,127,827             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                              -                               79,160,000              (79,765,000)            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 22,918,800             (21,230,858)            -                               -                              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 700,048,720           -                               10,031,374              -                              
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 22,067,581             (1,018,380)              -                               -                              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้เพ่ิมข้ึน (36,670,080)            (94,731,735)            -                               -                              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมลดลง 68,310,808             33,910,767             -                               -                              
ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,175,832,754)       -                               (575,989,388)          -                              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,182,706,753        -                               5,508,895                -                              
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (415,208,540)          -                               -                               -                              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (222,520,561)          -                               (964,852,480)          (201,053,960)          
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้และบริษทัร่วมลดลง (เพ่ิมข้ึน) 108,623,651           212,203,785           (3,600,000)              -                              
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                              (31,139,765)            -                               -                              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                              43,657,946             -                               43,657,946             
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (14,136,928)            (34,815,380)            (13,896,512)            (36,159,265)            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,623,971)            (55,171,456)            (17,970,145)            (36,630,057)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,028,818)            (14,636,135)            (17,028,818)            (13,460,065)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                              -                               -                               1,400,000               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,933,201               23,365,924             2,234,806                19,156,397             
ดอกเบ้ียรับ 68,305,355             52,786,923             48,487,707              28,577,504             
เงินปันผลรับ 288,783,245           78,122,580             84,916,039              76,425,326             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (441,323,538)          198,631,275           (1,362,998,522)       (167,723,347)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับเจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 6,000,000,000        2,000,000,000        6,000,000,000         2,000,000,000        
เงินสดจ่ายช าระเจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน (4,000,000,000)       (3,000,000,000)       (4,000,000,000)       (3,000,000,000)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 54,470,722,972      19,275,959,234      53,570,911,165       19,238,100,000      
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (48,983,726,030)     (16,340,100,000)     (48,083,099,560)     (16,340,100,000)     
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 5,286,985,462        1,498,100,750        5,286,985,462         1,498,100,750        
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ (5,200,000,000)       (4,500,000,000)       (5,200,000,000)       (4,500,000,000)       
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 30,000                    12,000                     -                               -                              
เงินสดจ่ายซ้ือคืนหุน้ทุน (2,999,998,530)       -                               (2,999,998,530)       -                              
เงินปันผลจ่าย (2,160,181,410)       (2,143,082,300)       (2,160,181,410)       (2,143,082,300)       
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย (16,655,909)            (33,576,435)            -                               -                              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 2,397,176,555        (3,242,686,751)       2,414,617,127         (3,246,981,550)       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (29,596,878)            (61,878,214)            -                               -                              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 678,510,883           (399,817,657)          (47,718,403)            (424,362,612)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 655,930,891           1,055,748,548        398,968,930            823,331,542           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,334,441,774        655,930,891           351,250,527            398,968,930           

-                              -                               -                               -                              
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนเงินลงทุนในการร่วมคา้ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 206,129,762           -                               -                               -                              
   เจา้หน้ีคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 45,837,600 -                               -                               -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

  บริษทั ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย                    
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี 1011                  
อาคารศุภาลยั แกรนด ์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

  เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ
ด าเนินการดงัน้ี 

ก) จ าหน่ายกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารและส่วนควบ รวมถึงสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ของโครงการศุภาลัย            
แกรนด ์ทาวเวอร์ (“โครงการศุภาลยั แกรนด ์ทาวเวอร์”) ใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ศุภาลยั (“SPALIRT”) ในราคาซ้ือขายไม่ต ่ากวา่ 3,000 ลา้นบาท 

ข) เขา้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ SPALIRT ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์
ทั้งหมดท่ีเสนอขายในกรณีท่ี SPALIRT ไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัตั้ง และมีการขายหน่วยลงทุน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน  
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั ศุภาลยัอิสาน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99 99 
บริษทั ภูเก็ต เอสเตท จ ากดั โรงแรมและพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์
ไทย 82 82 

บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 57 57 
บริษทั ศุภาลยั พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั บริหารจดัการโรงแรมและ

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ไทย 100 100 

Supalai Philippines Incorporate ส านกังานให้เช่าและลงทุน
ในหลกัทรัพยต์่าง ๆ 

ฟิลิปปินส์ 100 100 

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ สิงคโปร์ 100 100 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.    
Supalai Australia Holdings Pty Ltd ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd    
Supalai Rippleside Development Pty Ltd ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100 
Supalai Officer Development Pty Ltd ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100 
Supalai Greenvale Development Pty Ltd ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Supalai Rippleside Development Pty Ltd    
Balmoral Quay Pty Ltd พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ออสเตรเลีย 100 - 

ข) กลุ่มบริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) กลุ่มบริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทั                      
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท           
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น             
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดง
ไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.4 บริษทัย่อยมีการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหว่างบริษทัยอ่ยและผูร่้วม
ด าเนินงานอ่ืน (Other joint operators) บริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย                         
แต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนของตนในงบการเงินของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน ส่วนไดเ้สียในการ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ด าเนินงานร่วมกนั 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
Peet No 119 Pty Ltd พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ออสเตรเลีย 50 50 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                                                           
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                                                               
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                                    
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทาง                                                   
การบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและ            
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม                        
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้และบริษทัร่วมและ
เปล่ียนแปลงการแสดงรายการสินทรัพยท์างการเงินในงบการเงินใหม่เท่านั้น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ        
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

 รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั
ได้มีการโอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กล่าวคือ เม่ือมีการ                                        
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหักดว้ยส่วนลด
และค่าใช้จ่ายท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายแทนให้แก่ลูกคา้ เง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นไปตามงวดการจ่ายช าระ                                 
ท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากับลูกค้า จ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัได้รับจากลูกคา้ก่อนการโอนอ านาจควบคุม         
ในสินคา้ใหก้บัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ข) รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

ค) รายไดด้อกเบ้ีย 

 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ถา้มี) มาคูณกับอตัราดอกเบ้ีย                    
ท่ีแทจ้ริง 

ง) เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

จ) ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์

 ในการค านวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัไดท้ าการแบ่งสรร
ตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นท่ี                                                          
ท่ีขาย 

 ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตามสัญญา                                
เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ี                                                  
ส่งมอบ 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

ฉ) ตน้ทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี     
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากัด                             
ในการเบิกใช ้
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4.3 ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า                                           
ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ียจ่ายท่ี
ถือเป็นตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงประมาณการตน้ทุนการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.4 ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหนา้ท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้าย
อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจาก                     
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีระยะเวลาของการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์จะรับรู้ส าหรับตน้ทุนในการได้มาซ่ึง
สัญญามีระยะเวลาหน่ึงปีหรือสั้นกว่า กิจการจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
เม่ือเกิดรายการ 

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
และหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ                                     
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและส านกังานให้เช่าค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม            
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร 20, 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5, 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพพร้อมใชห้รือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ใน                              
สภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ                                
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีไดม้าดว้ยราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 
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4.10 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 

 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บนัทึกเป็นตน้ทุนรอตดับญัชีซ่ึงแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกูใ้นงบแสดงฐานะ
การเงินและทยอยตดัจ าหน่ายเป็นดอกเบ้ียจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองหุ้นกู ้

4.11 สัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วนัท่ี
สินทรัพยท่ี์เช่าพร้อมใชง้าน (วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล) ยกเวน้สัญญาเช่าท่ีมีอายไุม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญาเช่า
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัจะบนัทึกค่าเช่าเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และ
ปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก และ
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระในวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรือ 
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่าหากมีการโอน
ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า ดงัน้ี 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า และจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมี 
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ 
ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผูกพนั
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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 สัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ 
ไม่ไดโ้อนไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ 
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบั                                      
กลุ่มบริษทั 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                                       
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน                                                           
การด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมี                                    
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง ผลตอบแทนพิเศษและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงิน                                    
ท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน            
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด                       
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมิน                             
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ                           
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                         
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่
มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่
วดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงกระแสเงินสดนั้นคือการรับช าระเพียง           
เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตน้ดงักล่าวตามช่วงเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหน้ี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์
ทางการเงิน ซ่ึงกระแสเงินสดนั้นคือการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตน้ดงักล่าวตาม
ช่วงเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ทั้งน้ี รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการ
โอนกลบัรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและค านวณดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบั
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอ่ืน ๆ 
จะรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ใน               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอนเข้าไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตัดรายการสินทรัพย์              
ทางการเงินนั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน) 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ได้ถือไว้             
เพื่อคา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็น            
การไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม่มีขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ 
และจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย การค านวณมูลค่า
ราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึง
ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นด้วย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้
การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดหรือ             
มีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนั หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนั ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่             
ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนด
ของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้               
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมด ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากับ
กระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณ
ของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้ กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้ น กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุของลูกหน้ีการค้า                     
โดยอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้
และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้แต่
กรณี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน                   
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อ                         
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ     
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษทัฯจะบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมี             
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการ ให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต                              
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว 

 ในการจดัประเภทส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดท่ีระบุในสัญญาเงินกูน้ั้นๆ 

 การประมาณต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการค านวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณตน้ทุน
ทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุง
ท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง
แตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั  

6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือท่ีดิน - - 19 - ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 7 1 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 3 1 ร้อยละ 1.9 - 2.6 ต่อปี 

   (2562: ร้อยละ 1.9 - 3.8 ต่อปี) 
ค่าบริหารจดัการอาคาร - - 3 3 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ดอกเบ้ียรับ 108 83 - - ร้อยละ 10.0 - 20.0 ต่อปี 

   (2562: ร้อยละ 10.0 - 15.0 ตอ่ปี) 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 107 110 105 110 ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีซ้ือจากรายอ่ืน 
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ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 19)     
บริษทั ดูราฟลอร์ จ ากดั (มีกรรมการร่วมกนั) 26,737 20,448 25,814 20,282 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 

ยอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี                      
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัที่                  

31 ธนัวาคม 
2562 

รายการปรับปรุงจาก
การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั             
(หมายเหตุ 3, 12, 13) 

เพ่ิมขึ้น             
ในระหว่างปี 

ลดลง                    
ในระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ      
ณ วนัที่                  

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่การร่วมค้าและ
ดอกเบีย้ค้างรับ      

The Rippleside Development Joint Venture 21,231 - 20,359 (41,590) - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและ
ดอกเบีย้ค้างรับ      

Ballarat Street Development Pty Ltd 94,732 (37,777) 41,750 - 98,705 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและ
ดอกเบีย้ค้างรับ      

Peet No. 1895 Pty Ltd 583,740 - 123,898 (152,983) 554,655 
Satterley Narangba Pty Ltd 66,293 - 15,288 - 81,581 
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd 146,420 - 29,747 - 176,167 
Satterley Madora Bay Pty Ltd 6,430 (2,306) 48,876 - 53,000 

รวม 802,883 (2,306) 217,809 (152,983) 865,403 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 

ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 
2562 

เพิ่มขึ้น                 
ในระหวา่งปี 

ลดลง                     
ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 
2563 

บริษทั ศุภาลยั พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 27,764 444,241 (452,002) 20,003 
บริษทั ศุภาลยัอิสาน จ ากดั 120,415 355,110 (426,519) 49,006 
บริษทั ภูเก็ต เอสเตท จ ากดั - 9,028 (9,028) - 

รวม 148,179 808,379 (887,549) 69,009 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 157,190 168,869 137,148 151,016 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,823 19,094 4,634 17,297 
รวม 162,013 187,963 141,782 168,313 
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7. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ท่ีดิน 3,517,268 3,475,864 3,248,018 3,450,058 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหวา่งพฒันา 44,816,123 42,697,549 42,118,133 40,389,305 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 11,616,843 7,367,253 11,287,428 6,972,176 
รวม 59,950,234 53,540,666 56,653,579 50,811,539 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของ

โครงการ (5,299) (5,299) (3,299) (3,299) 
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 59,944,935 53,535,367 56,650,280 50,808,240 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้รวมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยค านวณจาก
อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน                              
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ลา้นบาท) 196 132 189 126 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 1.4 - 3.4 1.9 - 3.4 1.4 - 2.6 1.9 - 3.1 

กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองไวก้ับธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนั               
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มื การออกหนงัสือค ้าประกนัและการอาวลัตัว๋สัญญาใชเ้งิน สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 30,555 20,610 29,397 19,877 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562* 2563 2562* 
ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีจะถือจนครบก าหนด 252,009 - 252,009 - 
ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                                                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
พนัธบตัรรัฐบาล 56,090 566,752 - - 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน - 98,395 - - 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 308,099 665,147 252,009 - 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เดิมแสดงเป็นเงินลงทุนชั่วคราว โดยได้จัดประเภทใหม่เป็น
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 

9. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562* 2563 2562* 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 
   ราคาทุนตัดจ าหน่าย     
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั - 22,068 - - 
ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีจะถือจนครบก าหนด - 264,928 - 264,928 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 308 351 308 351 
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 1,277,601 98,890 625,281 - 
ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 1,270 - 1,270 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,277,909 387,507 625,589 266,549 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เดิมแสดงเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัและเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืน โดยไดจ้ดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าการลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนเป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม            
ณ วนัท่ีขาย จ านวน 3,189 ลา้นบาท และโอนก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว              
ท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 98 ลา้นบาท ไปรับรู้ในก าไรสะสมแลว้ นอกจากน้ี ในระหว่าง           
ปี 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนเป็นจ านวน 27 ลา้นบาท 

10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให ้Supalai Australia Holdings Pty Ltd 
ลงทุนเพื่อท าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับ  AW BidCo 1 Pty Ltd ในวงเงิน 53 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ปัจจุบนับริษทัย่อย
ดงักล่าวไดจ่้ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุนแลว้จ านวนประมาณ 18 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และอยูร่ะหวา่งการขอ
อนุมติัการลงทุนกบัทางหน่วยงานราชการของประเทศออสเตรเลีย กลุ่มบริษทัจึงไดแ้สดงจ านวนดงักล่าว
เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุนไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)     

บริษทั ศุภาลยัอิสาน จ ากดั 335 335 331,325 331,325 - 33,132 
บริษทั ภูเก็ต เอสเตท จ ากดั 169 169 215,292 215,292 - - 
บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ ากดั 192 192 175,410 173,010 21,646 43,293 
บริษทั ศุภาลยั พรอพเพอร์ต้ี        
   แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 745 245 744,705 244,985 3,725 - 
Supalai Philippines Incorporate 900 900 432,328 432,328 56,804 - 

 (ลา้นฟิลิปปินส์เปโซ)     
Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. 101 81 2,520,643 2,057,911 - - 

 (ลา้นเหรียญสิงคโปร์)     
รวม   4,419,703 3,454,851 82,175 76,425 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (33,000) (33,000)   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   4,386,703 3,421,851   
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11.1 เ ม่ือวัน ท่ี  29 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ค ร้ัง ท่ี  2/2563 มีมติอนุมัติให้                                                                      
บริษทั ศุภาลัย พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น                                        
ทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว
ครบถ้วนแล้ว และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเ ม่ือวันท่ี                               
17 กุมภาพนัธ์ 2563 

11.2 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้              
ลงทุนเพิ่มเติมใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็นจ านวน 463 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการลงทุน
เพิ่มเติมในการร่วมค้าในประเทศออสเตรเลียและซ้ือส่วนได้เสียท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 ของ The Rippleside 
Development Joint Venture และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับทางหน่วยงานราชการของ
ประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัและ
บริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

The Satterley Officer Joint Venture 25 25 81,628 191,592 
The Rippleside Development Joint Venture - 50 - 173,371 
The Satterley Greenvale Joint Venture 25 25 288,387 244,150 
Fyansford Development Pty Ltd 50 50 308,494 298,149 
Ballarat Street Development Pty Ltd 50 50 36,100 (1,381) 

รวม   714,609 905,881 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 และขอ้ 6 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงผลกระทบต่อ
มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ Ballarat Street Development Pty Ltd เพิ่มขึ้นจ านวน 38 ลา้นบาท 
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เ ม่ือวันท่ี  14 กันยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ  Supalai Rippleside Development Pty Ltd                             
ได้มีมติอนุมัติให้ เข้า ซ้ือหุ้นสามัญของ  The Rippleside Development Joint Venture ในส่วนท่ีเหลืออีก                 
ร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจากผูร่้วมทุนการร่วมค้าน้ี โดยมีมูลค่ารวมประมาณ             
13 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ทั้งน้ีภายหลงัจากการเขา้ลงทุน บริษทัย่อยดงักล่าวจะถือหุ้นใน The Rippleside 
Development Joint Venture คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของการร่วมค้าน้ี           
เป็นผลใหเ้ปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัยอ่ย” ในช่ือ Balmoral Quay Pty Ltd 

เ ม่ือวันท่ี  13 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯได้รับโอนหุ้นพร้อมทั้ งช าระค่ า หุ้นดังกล่ าวแล้วจ านวน                     
11 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ส่วนท่ีเหลืออีก 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลียจะช าระภายในปี 2565 

ปัจจุบนั บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา
ของบริษทัยอ่ยดว้ยมูลค่ายติุธรรมให้แลว้เสร็จ ทั้งน้ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมาของ Balmoral Quay Pty Ltd มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญออสเตรเลีย) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,134 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 13 
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 16,925 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 85 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2,202 
เจา้หน้ีการคา้ (564) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,828) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 17,988 
  
มูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษทัยอ่ยถือใน Balmoral Quay Pty Ltd ก่อนการรวมธุรกิจ 8,994 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12,750 
หกั  สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย (17,988) 
ประมาณการผลแตกต่างระหวา่งเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                  
กบัสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ 3,756 

  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,750 
หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (1,134) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9,616 

ขาดทุนของ Balmoral Quay Pty Ltd ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 12 ลา้นบาท และไม่มีรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว 
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12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมคา้ใน
งบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) 
จากเงินลงทุนใน    

การร่วมคา้ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน่จาก    

เงินลงทุนในการร่วมคา้
ในระหว่างปี 

เงินปันผลรับ                       
ในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
The Satterley Officer Joint Venture 53,059 31,511 9,562 990 (172,585) (29,664) 
The Rippleside Development Joint Venture 16,327 17,312 39,964 (13,743) - - 
The Satterley Greenvale Joint Venture  77,858 127,132 69,412 (27,874) (35,866) - 
Fyansford Development Pty Ltd 24,849 40,432 25,406 (22,874) (39,910) - 
Ballarat Street Development Pty Ltd (3,330) (1,416) 3,034 34 - - 
รวม 168,763 214,971 147,378 (63,467) (248,361) (29,664) 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 The Satterley Officer 
Joint Venture 

The Rippleside    
Development Joint Venture 

The Satterley Greenvale               
Development Joint Venture 

Fyansford Development                       
Pty Ltd 

Ballarat Street 
Development Pty Ltd 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 993 1,018 - 449 1,417 1,576 1,630 1,186 104 36 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8 8 - 230 17 17 2 2 306 282 
หน้ีสินหมุนเวียน (675) (260) - (333) (281) (616) (64) (318) (338) (131) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - - - - - - (952) (275) - (189) 
สินทรัพย์ - สุทธ ิ 326 766 - 346 1,153 977 616 595 72 (2) 
สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 25 25 - 50 25 25 50 50 50 50 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในการร่วมค้า 82 192 - 173 288 244 308 298 36 (1) 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 The Satterley Officer 

Joint Venture 
The Rippleside   

Development Joint Venture 
The Satterley Greenvale 

Development Joint Venture 
Fyansford Development  

Pty Ltd 
Ballarat Street  

Development Pty Ltd 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 1,357 922 540 4 990 1,515 234 262 1 1 
ก าไร (ขาดทุน) 212 126 33 35 311 509 50 81 (7) (3) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 38 4 80 (28) 278 (111) 51 (46) 7 - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 250 130 113 7 589 398 101 35 - (3) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์     
Peet No. 1895 Pty Ltd 50 50 184,744 146,247 
Satterley Narangba Pty Ltd 17 17 28,906 16,329 
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd 19 19 14,989 14,595 
Satterley Madora Bay Pty Ltd 11 11 31,601 (30) 
ธุรกิจบริหารจัดการทรัสต์     

บริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 30 - 2,973 - 

รวม    263,213 177,141 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ธุรกิจบริหารจัดการทรัสต์     

บริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 30 - 3,600 - 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 และขอ้ 6 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงผลกระทบต่อ
มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม Satterley Madora Bay Pty Ltd เพิ่มขึ้นจ านวน 2 ลา้นบาท 

  เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2563 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ    
เขา้ลงทุนในบริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท์ จ ากัด (“Adelphi”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุน                  
จดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมด โดย Adelphi เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ของ SPALIRT ซ่ึงมีหน้าท่ีเสาะหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ SPALIRT เข้าลงทุนและด าเนินการบริหารจัดการ SPALIRT รวมทั้ งจัดหา
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นของโครงการศุภาลยั แกรนด ์ทาวเวอร์ 



28 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)     
จากเงินลงทุนใน                   

บริษทัร่วมในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นจาก                              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในระหว่างปี                

เงินปันผลรับ 
ในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
Peet No. 1895 Pty Ltd 37,471 25,248 14,482 (13,490) (13,456) (43,061) 
Satterley Narangba Pty Ltd 10,473 (5,554) 2,104 (1,717) - - 
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd (849) (251) 1,243 6 - - 
Satterley Madora Bay Pty Ltd (6,074) (32) (177) 1 - - 
บริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท                                
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (627) - - - - - 
รวม  40,394 19,411 17,652 (15,200) (13,456) (43,061) 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 Peet No. 1895 

Pty Ltd 
Satterley Narangba 

Pty Ltd 
Peet 2018 No. 1 

Pty Ltd 
Satterley Madora Bay   

Pty Ltd 
บริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท                                

แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 97 96 912 837 1,393 1,119 1,265 1,008 8 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,130 2,165 5 5 - - 5 - - - 
หน้ีสินหมุนเวียน (591) (694) (720) (339) (1,312) (2) (971) (950) - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,266) (1,274) (26) (407) - (1,039) (15) (58) - - 
สินทรัพย์ - สุทธ ิ 370 293 171 96 81 78 284 - 8 - 
สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 50 50 17 17 19 19 11 11 30 - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม 185 147 29 16 15 15 32 - 3 - 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 Peet No. 1895 

Pty Ltd 
Satterley Narangba 

Pty Ltd 
Peet 2018 No. 1 

Pty Ltd 
Satterley Madora Bay 

Pty Ltd 
บริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท                                

แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 751 446 419 92 - - 32 - - - 
ก าไร (ขาดทุน) 75 51 62 (33) (5) (1) (55) - (2) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 29 (27) 12 (10) 7 - 2 - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 104 24 74 (43) 2 (1) (53) - (2) - 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินรอการ

พฒันา 
ท่ีดิน อาคารและ
ส านกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563    
ราคาทุน 7,981 1,733,760 1,741,741 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (555,561) (555,561) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,981 1,178,199 1,186,180 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562    
ราคาทุน 7,981 1,669,157 1,677,138 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (500,622) (500,622) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,981 1,168,535 1,176,516 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินรอการ

พฒันา 
ท่ีดิน อาคารและ
ส านกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563    
ราคาทุน 7,981 1,220,491 1,228,472 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (463,050) (463,050) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,981 757,441 765,422 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562    
ราคาทุน 7,981 1,206,594 1,214,575 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (431,545) (431,545) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,981 775,049 783,030 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,176,516 1,183,245 783,030 765,240 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี 14,137 34,815 13,897 36,159 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันา 
    อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย - 14,209 - 14,209 
จ าหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
    ณ วนัท่ีจ าหน่าย - - - (825) 
เพิ่มจากการรวมธุรกิจ 50,465 - - - 
ค่าเส่ือมราคา (54,938) (55,753) (31,505) (31,753) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,186,180 1,176,516 765,422 783,030 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ท่ีดินรอการพฒันา 18,300 18,300 18,300 18,300 
ท่ีดิน อาคารและส านกังานใหเ้ช่า 2,488,697 2,473,060 1,632,657 1,631,760 

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินรอการพฒันาและ                                                  
ใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ส าหรับอาคารและส านกังานให้เช่า ขอ้สมมติฐานหลกั
ท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ                                           
อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

บริษัทย่อยได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 34 ล้านบาท                                                   
(2562: 35 ลา้นบาท) ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและการออกหนังสือ
ค ้าประกนั 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ              

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุงอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2561 106,927 380,825 154,196 83,558 219,481 73,016 1,018,003 
ซ้ือเพ่ิม 1,715 2,806 3,429 7,092 33,928 6,201 55,171 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (925) (1,348) (9,815) (85) (5,128) (2,854) (20,155) 
โอนไปเป็นตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - (41) - (41) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - (9) - - (9) 
31 ธนัวาคม 2562 107,717 382,283 147,810 90,556 248,240 76,363 1,052,969 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2561 - 191,986 124,600 70,142 175,007 57,638 619,373 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 14,601 5,270 5,704 22,303 7,020 54,898 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (326) (3,550) (85) (5,031) (2,851) (11,843) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - (11) - (11) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - (9) - - (9) 
31 ธนัวาคม 2562 - 206,261 126,320 75,752 192,268 61,807 662,408 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
31 ธนัวาคม 2561 8,371 - - - - - 8,371 
31 ธนัวาคม 2562 8,371 - - - - - 8,371 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2561 98,556 188,839 29,596 13,416 44,474 15,378 390,259 
31 ธนัวาคม 2562 99,346 176,022 21,490 14,804 55,972 14,556 382,190 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2562 (จ านวน 12 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  54,898 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ              
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุงอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2562 107,717 382,283 147,810 90,556 248,240 76,363 1,052,969 
ซ้ือเพ่ิม 519 702 761 3,784 13,578 5,280 24,624 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (41) - (91) (217) (23,562) (8,371) (32,282) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน - 205 - 78 - - 283 
31 ธนัวาคม 2563 108,195 383,190 148,480 94,201 238,256 73,272 1,045,594 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2562 - 206,261 126,320 75,752 192,268 61,807 662,408 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 15,098 2,592 6,059 22,880 5,919 52,548 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (91) (208) (22,881) (8,371) (31,551) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน - 4 - 38 - - 42 

31 ธนัวาคม 2563 - 221,363 128,821 81,641 192,267 59,355 683,447 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
31 ธนัวาคม 2562 8,371 - - - - - 8,371 

31 ธนัวาคม 2563 8,371 - - - - - 8,371 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2562 99,346 176,022 21,490 14,804 55,972 14,556 382,190 

31 ธนัวาคม 2563 99,824 161,827 19,659 12,560 45,989 13,917 353,776 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2563 (จ านวน 11 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  52,548 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ   
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุงอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2561 51,879 205,054 75,739 15,358 179,045 54,797 581,872 
ซ้ือเพ่ิม - - - 1,368 31,264 3,998 36,630 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (9,790) (85) (4,884) (2,334) (17,093) 

31 ธนัวาคม 2562 51,879 205,054 65,949 16,641 205,425 56,461 601,409 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2561 - 82,797 51,001 11,462 138,392 41,724 325,376 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,143 3,803 1,517 20,391 5,924 38,778 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,548) (85) (4,832) (2,332) (10,797) 

31 ธนัวาคม 2562 - 89,940 51,256 12,894 153,951 45,316 353,357 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
31 ธนัวาคม 2561 8,371 - - - - - 8,371 

31 ธนัวาคม 2562 8,371 - - - - - 8,371 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2561 43,508 122,257 24,738 3,896 40,653 13,073 248,125 

31 ธนัวาคม 2562 43,508 115,114 14,693 3,747 51,474 11,145 239,681 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2562 (จ านวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   38,778 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุงอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2562 51,879 205,054 65,949 16,641 205,425 56,461 601,409 
ซ้ือเพ่ิม - - - 1,205 12,332 4,433 17,970 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (91) (217) (23,563) (7,902) (31,773) 

31 ธนัวาคม 2563 51,879 205,054 65,858 17,629 194,194 52,992 587,606 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2562 - 89,940 51,256 12,894 153,951 45,316 353,357 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,143 1,978 1,467 21,155 4,860 36,603 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (91) (209) (22,881) (7,901) (31,082) 

31 ธนัวาคม 2563 - 97,083 53,143 14,152 152,225 42,275 358,878 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
31 ธนัวาคม 2562 8,371 - - - - - 8,371 

31 ธนัวาคม 2563 8,371 - - - - - 8,371 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2562 43,508 115,114 14,693 3,747 51,474 11,145 239,681 

31 ธนัวาคม 2563 43,508 107,971 12,715 3,477 41,969 10,717 220,357 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2563 (จ านวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 36,603 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ    
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 403 388 193 192 

 บริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 1 ลา้นบาทไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 114,707 97,678 112,698 95,669 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (43,905) (34,077) (42,919) (33,210) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 70,802 63,601 69,779 62,459 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 63,601 56,220 62,459 56,214 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 17,029 14,636 17,029 13,460 
ค่าตดัจ าหน่าย (9,828) (7,255) (9,709) (7,215) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 70,802 63,601 69,779 62,459 
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17. ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 440,500 402,418 
เพิ่มขึ้น 62,140 106,025 
ค่าตดัจ าหน่าย (117,234) (67,943) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 385,406 440,500 

18. เจ้าหนีต้ั๋วแลกเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 993,158 
บวก ออกตัว๋แลกเงิน 6,000,000 
หกั  จ่ายคืนตัว๋แลกเงิน (4,000,000) 
บวก ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 45,178 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (45,972) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,992,364 

ตัว๋แลกเงินระยะสั้นดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 และ 1.78 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั                              
ตัว๋แลกเงินดงักล่าวจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2564 และเดือนเมษายน 2564 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 26,737 20,448 25,814 20,282 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,038,192 1,918,350 1,952,844 1,823,740 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 332,512 379,609 295,509 325,362 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,397,441 2,318,407 2,274,167 2,169,384 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 8,504,783 3,008,015 8,385,812 2,898,000 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,063,837) (3,008,015) (8,063,837) (2,898,000) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 440,946 - 321,975 - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,008,015 78,298 2,898,000 - 
บวก กูเ้พิ่ม 54,470,722 19,275,959 53,570,911 19,238,100 
หกั จ่ายคืนเงินกู ้ (48,983,725) (16,340,100) (48,083,099) (16,340,100) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,771 (6,142) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 8,504,783 3,008,015 8,385,812 2,898,000 

เงินกูย้ืมเหล่าน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามสัญญาเงินกูย้ืมหรืออตัราท่ีอา้งอิงกับอตัราดอกเบ้ียเงิน                             
ให้กูย้ืมขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) อตัราดอกเบ้ีย MMR หรืออตัราดอกเบ้ีย BIBOR โดยมีเง่ือนไขการช าระคืน                                   
ร้อยละ 70 ของราคาขายโดยไม่ต ่ากวา่จ านวนท่ีธนาคารก าหนด เม่ือมีการไถ่ถอนโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือแสดง
กรรมสิทธ์ิหอ้งชุด 

เงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่และจะมีในภายหน้าใน
โครงการของกลุ่มบริษทั 

สัญญาเงินกูย้มืส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดัท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติับางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผลและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา                                           
เป็นตน้ 

 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้ สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
วงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 26,487 19,232 25,451 18,619 
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21. หุ้นกู้ 
       (หน่วย: พนับาท) 
       งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

หุ้นกู ้ อายหุุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้
วนัท่ีครบก าหนด    

ไถ่ถอน 
มูลค่าท่ีตราไว ้  
ต่อหน่วย (บาท) 

อตัราดอกเบ้ีย/
อตัราคิดลด 
(ร้อยละต่อปี) ก าหนดช าระดอกเบ้ีย 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกินหน่ึงปี รวม 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกินหน่ึงปี รวม 

หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ           
3/2558 5 ปี  4 กนัยายน 2558 4 กนัยายน 2563 1,000 3.10 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559  
ถึงเดือนกนัยายน 2563 

- - - 1,500,000 - 1,500,000 

1/2560 3 ปี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 17 กุมภาพนัธ์ 2563 1,000 2.60 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 
ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

- - - 2,700,000 - 2,700,000 

2/2560 3 ปี 4 พฤษภาคม 2560 4 พฤษภาคม 2563 1,000 2.59 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560  
ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 

- - - 1,000,000 - 1,000,000 

1/2561 3 ปี 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2564 1,000 2.09 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 
ถึงเดือนมีนาคม 2564 

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

1/2562 3 ปี 19 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2565 1,000 2.16 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
ถึงเดือนสิงหาคม 2565 

- 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 

1/2563 3 ปี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 20 กุมภาพนัธ์ 2566 1,000 1.69 - - 2,500,000 2,500,000* - - - 
2/2563 1 ปี 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2564 1,000 2.00 - 1,000,000 - 1,000,000* - - - 
3/2563 1 ปี 6 เดือน 2 กนัยายน 2563 2 มีนาคม 2565 1,000 2.40 - - 2,000,000 2,000,000* - - - 

รวม  4,000,000 6,000,000 10,000,000 5,200,000 4,500,000 9,700,000 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (1,084) (5,423) (6,507) (792) (3,374) (4,166) 

  ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี  (99,303) (59,595) (158,898) - - - 
สุทธิ  3,899,613 5,934,982 9,834,595 5,199,208 4,496,626 9,695,834 

* หุ้นกูช้นิด Zero Coupon Bond 

ภายใตสั้ญญาหุ้นกูบ้ริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้
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22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในประเทศไทยซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออก
จากงาน แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 217,065 156,630 197,542 140,606 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  19,689 14,356 17,655 12,508 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,857 2,996 2,602 2,601 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 49,879 - 45,989 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
      ทางการเงิน  - (6,929) - (7,286) 
   ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 2,837 - 3,124 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (436) (2,704) (82) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 239,175 217,065 217,717 197,542 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
54 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 51 ลา้นบาท) (2562: 49 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
48 ลา้นบาท) 

 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 
10 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)  

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
อตัราคิดลด 2 2 2 2 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  4 - 6 4 - 6 6 6 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 30 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 
อตัราคิดลด (11) 13 (11) 12 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  13 (12) 12 (11) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 
อตัราคิดลด (11) 12 (10) 11 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  12 (11) 11 (10) 

23. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย                             
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน    
ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯได้จดัสรรส ารองตาม
กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

24. หุ้นทุนซ้ือคืน 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืน
เพื่อบริหารการเงินภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท เป็นจ านวนไม่เกิน 120 ลา้นหุ้น ซ่ึงคิดเป็น                          
ร้อยละ 5.6 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้ งหมด มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีก าหนดระยะเวลาของ                                                                    
การซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 และมีก าหนดระยะเวลาจ าหน่าย                                             
หุน้ซ้ือคืนภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุน้คืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2563 ได้มีมติอนุมติัเพิ่มวงเงิน
ส าหรับโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท เป็นจ านวนไม่เกิน                    
200 ลา้นหุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 9.3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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 รายการกระทบยอดจ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน 

 จ านวนหุ้น ราคาเฉล่ียต่อหุ้น มูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน 
 (หุน้) (บาท) (พนับาท) 

หุ้นทุนซ้ือคืน    
ซ้ือคืนระหวา่งปี 194,938,600 15.39 2,999,999 

จ านวนหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 194,938,600 15.39 2,999,999 

 ทั้ งน้ี บริษัทฯได้กันก าไรสะสมไว้เป็นเงินส ารองเท่ากับจ านวนเงินท่ีได้จ่ายซ้ือหุ้นคืนจนกว่าจะมี                                         
การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไดห้มดหรือลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯได้กันก าไรสะสมเป็นเงินส ารองส าหรับหุ้นซ้ือคืนเป็นจ านวน                                       
3,000 ลา้นบาท โดยรายการส ารองดังกล่าว ได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน” 

25. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

25.1 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตามสัญญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดท่ี้รับรู้ในระหวา่งปีท่ีเคยรวมอยูใ่น         
ยอดยกมาของหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 895 1,307 881 1,292 

25.2 รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียังปฎิบัติไม่เสร็จส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน
ของสัญญาท่ีท ากับลูกค้าจ านวน 37,565 ล้านบาท (2562: 38,655 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ:                 
36,921 ลา้นบาท 2562: 38,257 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ิน
ภายใน 4 ปี 
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26. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรจากการขายตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                     
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 48,342 - - - 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 106 - - 
รายไดด้อกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า              
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10,628 20,066 - - 

รายไดด้อกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 39,143 35,440 39,143 35,440 

อ่ืนๆ 283,126 344,079 174,915 207,577 
รวม 381,239 399,691 214,058 243,017 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 18,583 17,086 17,621 16,019 
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนการพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ (6,019) (2,992) (5,842) (2,534) 
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืน             

ของพนกังาน 579 630 483 527 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 117 118 78 78 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 572 620 530 572 
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 772 921 733 891 
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28. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 1,190,963 1,338,135 1,048,440 1,272,069 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                      

นิติบุคคลของปีก่อน (24) (25) 6 (30) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด               

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ          
ผลแตกต่างชัว่คราว 75,289 16,901 (8,685) (3,550) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 1,266,228 1,355,011 1,039,761 1,268,489 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                

ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 818 - 833 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า                    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - (4,492) - 1 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร                                                 
จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ย       
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11,574 - 11,009 - 

รวม 11,574 (3,674) 11,009 834 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,593,588 6,823,070 5,056,497 6,258,490 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,140,363 1,360,693 1,011,299 1,251,698 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ       

ปีก่อน 404 (25) 6 (30) 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท า            

งบการเงินรวม - (5,870) - - 
ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     

รายไดท่ี้ตอ้งรับรู้ภาษีเพ่ิมเติม 30,246 11,064 30,246 10,436 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 82,169 (8,100) - - 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี (5,767) - (16,435) (15,285) 

อื่นๆ 18,813 (2,751) 14,645 21,670 

รวม 125,461 213 28,456 16,821 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 1,266,228 1,355,011 1,039,761 1,268,489 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 8 - - - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ 960 1,060 660 660 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 854 500 7,054 6,800 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง                                
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 7,727 8,322 - 30 

ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีความ - 6,476 - 6,476 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 47,835 43,413 43,543 39,508 
ขาดทุนสะสมยกมา 3,779 8,276 - - 
อ่ืนๆ 3,344 3,344 - - 

รวม 64,507 71,391 51,257 53,474 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ตน้ทุนท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญารอตดับญัชี (77,081) (88,100) (77,081) (88,100) 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง                                
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (10,979) - (10,979) - 

ก าไรของหน่วยงานในต่างประเทศท่ียงัไม่ไดน้ าส่ง (169,206) (89,335) - - 
อ่ืนๆ (1,516) (1,368) (1,516) (1,368) 

รวม (258,782) (178,803) (89,576) (89,468) 
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29. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีถือโดยผู ้ถือหุ้น (ไม่รวมจ านวน                               
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนในระหวา่งปี) 

การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงการค านวณได้
ดงัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 4,251,230 5,402,758 4,016,736 4,990,002 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,992,164 2,143,079 1,992,164 2,143,079 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 2.13 2.52 2.02 2.33 
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30. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ                   
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6 

 ขอ้มูลรายได ้ก าไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและ 

การบริหารจดัการ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากภายนอก 20,548 23,471 40 86 - - 20,588 23,557 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7 1 22 4 (29) (5) - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 20,555 23,472 62 90 (29) (5) 20,588 23,557 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 5,268 6,451 (27) (27) 5 (2) 5,246 6,422 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
   รายไดอ่ื้น       381 400 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม      209 234 
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (243) (233) 
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (1,266) (1,355) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย     (76) (65) 
ก าไรส าหรับปี     4,251 5,403 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและ 

การบริหารจดัการ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 59,696 53,372 275 166 (26) (3) 59,945 53,535 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,213 1,205 - - (27) (28) 1,186 1,177 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  226 246 102 110 26 26 354 382 
สินทรัพยอ่ื์น 15,392 12,223 589 130 (9,259) (6,936) 6,722 5,417 

รวมสินทรัพย ์ 76,527 67,046 966 406 (9,286) (6,941) 68,207 60,511 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 20,410 23,399 
ออสเตรเลีย 178 158 
รวม 20,588 23,557 

   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี)   

ประเทศไทย 3,399 2,493 
ฟิลิปปินส์ 9 - 
ออสเตรเลีย 2,333 1,963 
รวม 5,741 4,456 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยและพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 10 (2562: ร้อยละ 2 - 10) ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหาร                               
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
จ านวน 29 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 28 ลา้นบาท) (2562: 27 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 26 ลา้นบาท) 
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32. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                  

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 1,285,843 0.60 
เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
   เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 857,230 0.40 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  2,143,073 1.00 

    
เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
   เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 1,185,699 0.60 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
   เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 974,067 0.50 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  2,159,766 1.10 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัและการค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายจ่ายฝ่ายทุน     

สัญญาก่อสร้างโครงการ 11,862 11,220 11,721 11,045 
สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 1,631 1,537 1,458 1,496 

วงเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ยัง
ไม่ได้เรียกช าระ (ล้านเหรียญออสเตรเลีย)     

เงินลงทุนในทุนเรือนหุน้ 37 2 - - 
วงเงินให้กูย้มื 5 7 - - 

การค า้ประกัน     
หนงัสือค ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค 2,020 1,642 1,881 1,533 
หนงัสือค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ 21 26 21 26 
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33.2 คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ เก่ียวกบัการผิดสัญญา การเลิกสัญญาการเรียกเงินคืนและค่าเสียหาย ซ่ึงมี
ทุนทรัพยร์วมเป็นจ านวนเงินประมาณ 360 ลา้นบาท และคดียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกาซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัคาดวา่กลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

34. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารทุน 1,278 - - 1,278 
เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล - 56 - 56 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 2,507 2,507 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กู ้ - 9,896 - 9,896 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 98 567 - 665 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 99 - - 99 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 2,491 2,491 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กู ้ - 9,748 - 9,748 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารทุน 625 - - 625 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,651 1,651 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กู ้ - 9,896 - 9,896 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,650 1,650 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กู ้ - 9,748 - 9,748 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั
การเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากมีการลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน ตราสารทุนและ
ตราสารหน้ีภาคเอกชนเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  อตัราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย                             

 2563 2562 2563 2562 

 
(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 13 9 29.8674 29.9767 

 ริงกิต 87 - 7.3346 7.2154 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อก าไรก่อนภาษีของ                 
กลุ่มบริษทั 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ สินทรัพย  ์           
และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี            
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                     
ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า       ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ียท่ี 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริงต่อปี 
       (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,236 98 1,334 0.05 - 0.40 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 308 - - - - 308 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 17 17 - 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่การร่วมคา้ - 99 - - - 99 20.00 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัร่วม - 636 229 - - 865 10.00 - 13.00 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 1,278 1,278 หมายเหตุ 9 
 308 735 229 1,236 1,393 3,901  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 2,992 - - - - 2,992 หมายเหตุ 18 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 2,397 2,397 หมายเหตุ 19 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 8,505 - 8,505 หมายเหตุ 20 
หุ้นกู ้ 3,900 5,935 - - - 9,835 หมายเหตุ 21 
 6,892 5,935 - 8,505 2,397 23,729  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า       ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ียท่ี 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริงต่อปี 
       (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 360 296 656 0.10 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว 567 - - - 98 665 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 22 22 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 21 - - - - 21 15.00 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 22 - 22 1.20 - 1.30 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่การร่วมคา้ - - - - 95 95 - 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัร่วม - - 730 - 73 803 10.00 - 12.00 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 267 - - 98 365 13.00 
 588 267 730 382 682 2,649  
หนี้สินทางการเงิน        
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 993 - - - - 993 หมายเหตุ 18 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 2,101 2,101 หมายเหตุ 19 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 3,008 - 3,008 หมายเหตุ 20 
หุ้นกู ้ 5,199 4,497 - - - 9,696 หมายเหตุ 21 
 6,192 4,497 - 3,008 2,101 15,798  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ียท่ี 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริงต่อปี 
      (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 254 97 351 0.05 - 0.15 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 5 5 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 69 - 69 1.90 - 2.57 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 252 - - - 252 หมายเหตุ 8 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 626 626 หมายเหตุ 9 
 252 - 323 728 1,303  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 2,992 - - - 2,992 หมายเหตุ 18 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 2,274 2,274 หมายเหตุ 19 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - - 8,386 - 8,386 หมายเหตุ 20 
หุ้นกู ้ 3,900 5,935 - - 9,835 หมายเหตุ 21 
 6,892 5,935 8,386 2,274 23,487  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ียท่ี 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริงต่อปี 
      (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 260 139 399 0.13 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 6 6 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 148 - 148 1.85 - 3.75 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 267 - - 267 13.00 
 - 267 408 145 820  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 993 - - - 993 หมายเหตุ 18 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 1,952 1,952 หมายเหตุ 19 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - - 2,898 - 2,898 หมายเหตุ 20 
หุ้นกู ้ 5,199 4,497 - - 9,696 หมายเหตุ 21 
 6,192 4,497 2,898 1,952 15,539  
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 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทั 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้ เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน เงินกูย้ืมธนาคาร
และการออกหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไป
ช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีความสามารถใน
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลายหลายอยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ี
ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,397,441 - - 2,397,441 
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน - 2,992,364 - 2,992,364 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 8,063,837 440,946 8,504,783 
หุ้นกู ้ - 3,899,613 5,934,982 9,834,595 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 2,397,441 14,955,814 6,375,928 23,729,183 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,274,167 - - 2,274,167 
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน - 2,992,364 - 2,992,364 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 8,063,837 321,975 8,385,812 
หุ้นกู ้ - 3,899,613 5,934,982 9,834,595 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 2,274,167 14,955,814 6,256,957 23,486,938 
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36. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
   หุน้กู ้ 9,835 9,896 9,696 9,748 

 กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และ
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ี แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีไดรั้บ
การยอมรับโดยทัว่ไป ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

จ) เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ฉ) หุน้กูแ้สดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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37. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.82:1 0.60:1 0.87:1 0.62:1 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

38.1 เ ม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์  2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 2/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย                           
เงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากก าไรสุทธิของบริษัทฯให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญ    
รวมเงินปันผลทั้งส้ิน 1,948 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในระหว่าง            
ปี 2563 แลว้ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท             
คิดเป็นเงินปันผลจ านวน 974 ลา้นบาท ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
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