
 

บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวม                                                        
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม                                  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของ                                                           
บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ                                                        
บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                                   
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 8 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของการร่วมคา้แห่งหน่ึงเพื่อเขา้ควบคุมการร่วมคา้ดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการของ                                                         
การร่วมคา้น้ี ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2564 



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,375,587            1,334,442            512,403               351,251               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 39,318                 16,885                 12,863                 5,445                   
เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยคา้งรับ 2 -                           -                           17,128                 -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ 2 -                           -                           -                           69,009                 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3 62,105,658          59,944,935          58,612,367          56,650,280          
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 274,649               206,762               259,970               187,616               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุก่อสร้าง 265,775               234,487               265,775               234,487               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4 311,393               308,099               258,726               252,009               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 368,935               355,122               292,863               287,808               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 64,741,315          62,400,732          60,232,095          58,037,905          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้และดอกเบ้ียคา้งรับ 2 106,868               98,705                 -                           -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 2 908,828               865,403               -                           -                           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 1,224,365            1,277,909            677,203               625,589               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุน 6 513,829               415,209               -                           -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  7 -                           -                           4,386,703            4,386,703            
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 8, 9 1,152,598            977,822               3,600                   3,600                   
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 1,173,973            1,186,180            757,487               765,422               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 350,845               353,776               218,538               220,357               
ผลแตกต่างระหวา่งเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุน
   กบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 8 89,533                 86,087                 -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 69,294                 70,802                 68,299                 69,779                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 65,560                 64,507                 51,493                 51,257                 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 13 350,375               385,406               350,375               385,406               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,880                 23,981                 21,009                 21,956                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,028,948            5,805,787            6,534,707            6,530,069            
รวมสินทรัพย์ 70,770,263          68,206,519          66,766,802          64,567,974          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 14 3,988,967            2,992,364            3,988,967            2,992,364            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 2,177,437            2,397,441            2,077,378            2,274,167            
ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 16 9,983,375            8,063,837            9,894,275            8,063,837            
   - หุน้กู้ 17 2,866,216            3,899,613            2,866,216            3,899,613            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 905,729               748,500               764,966               631,986               
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,849,381            4,835,369            4,810,266            4,793,994            
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 644,535               608,011               609,696               574,021               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 385,315               337,276               361,245               318,373               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 25,800,955          23,882,411          25,373,009          23,548,355          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 47,672                 45,838                 -                           -                           
ส่วนของเงินกูย้ืมสุทธิท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 16 124,499               440,946               -                           321,975               
   - หุน้กู้ 17 5,938,259            5,934,982            5,938,259            5,934,982            
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 240,975               239,175               218,896               217,717               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 279,388               258,782               89,340                 89,576                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,279                   8,509                   7,656                   7,754                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,639,072            6,928,232            6,254,151            6,572,004            
รวมหนีสิ้น 32,440,027          30,810,643          31,627,160          30,120,359          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 2,145,691,561 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,145,692            2,145,692            2,145,692            2,145,692            
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
      หุน้สามญั 2,143,079,330 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,143,079            2,143,079            2,143,079            2,143,079            
ส่วนเกินทุน 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,498,995            1,498,995            1,498,995            1,498,995            
   ส่วนเกินทุนหุน้สามญัซ้ือคืน 453,212               453,212               391,745               391,745               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย 214,569               214,569               214,569               214,569               
      สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 2,999,999            2,999,999            2,999,999            2,999,999            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 33,378,066          32,617,690          30,814,192          30,155,311          
หุน้ทุนซ้ือคืน (2,999,999)           (2,999,999)           (2,999,999)           (2,999,999)           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (164,874)              (348,176)              77,062                 43,916                 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 37,523,047          36,579,369          35,139,642          34,447,615          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 807,189               816,507               -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38,330,236          37,395,876          35,139,642          34,447,615          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 70,770,263          68,206,519          66,766,802          64,567,974          

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,602,522            3,620,622            3,267,900            3,425,294            
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 59,118                 72,742                 45,880                 42,527                 
รายไดด้อกเบ้ีย 35,848                 59,941                 7,611                   12,416                 
รายไดอ่ื้น 67,055                 77,852                 115,152               82,074                 
รวมรายได้ 3,764,543            3,831,157            3,436,543            3,562,311            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,231,978            2,298,396            2,009,537            2,177,881            
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 40,945                 42,541                 21,442                 16,631                 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 285,976               254,140               263,162               239,312               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 306,044               250,277               261,198               211,774               
รวมค่าใช้จ่าย 2,864,943            2,845,354            2,555,339            2,645,598            
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 899,600               985,803               881,204               916,713               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 8, 9 156,586               61,213                 -                           -                           
ตน้ทุนทางการเงิน (65,110)                (59,338)                (64,006)                (58,756)                
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 991,076               987,678               817,198               857,957               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (234,699)              (226,306)              (159,426)              (174,607)              
กําไรสําหรับงวด 756,377               761,372               657,772               683,350               

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 741,079               749,956               657,772               683,350               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 15,298                 11,416                 

756,377               761,372               
กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.38                     0.36                     0.34                     0.32                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 756,377               761,372               657,772               683,350               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 155,851               (64,362)                -                           -                           
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารหน้ี
   ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,290)                  (14,578)                -                           -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 150,561               (78,940)                -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน
   ตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 52,312                 (59,395)                34,255                 (3,411)                  
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 52,312                 (59,395)                34,255                 (3,411)                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 202,873               (138,335)              34,255                 (3,411)                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 959,250               623,037               692,027               679,939               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 943,678               624,992               692,027               679,939               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 15,572                 (1,955)                  

959,250               623,037               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

 

ผลต่างจากการ การเปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี
ทุนเรือนหุน้ แปลงค่างบการเงิน มูลค่ายุติธรรมของ การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน สาํรอง สาํรอง ที่เป็นเงินตรา สินทรัพยท์างการเงิน ส่วนไดเ้สีย องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้สามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน ต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ในบริษทัย่อย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,143,079         1,498,995         453,212            214,569            -                         33,428,317       -                         (658,561)            (21,547)                      27,934                  (652,174)                37,085,998          763,126                  37,849,124           
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         749,956            -                         -                          -                                 -                            -                              749,956               11,416                    761,372                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (64,362)              (60,602)                      -                            (124,964)                (124,964)              (13,371)                  (138,335)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         749,956            -                         (64,362)              (60,602)                      -                            (124,964)                624,992               (1,955)                     623,037                
หุน้ทุนซื้อคืน -                         -                         -                         -                         2,116,670         (2,116,670)        (2,116,670)        -                          -                                 -                            -                              (2,116,670)           -                              (2,116,670)           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนชาํระแลว้ -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                                 -                            -                              -                           30                           30                         
บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                                 -                            -                              -                           (16,653)                  (16,653)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 2,143,079         1,498,995         453,212            214,569            2,116,670         32,061,603       (2,116,670)        (722,923)            (82,149)                      27,934                  (777,138)                35,594,320          744,548                  36,338,868           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,143,079         1,498,995         453,212            214,569            2,999,999         32,617,690       (2,999,999)        (408,594)            32,249                        28,169                  (348,176)                36,579,369          816,507                  37,395,876           
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         741,079            -                         -                          -                                 -                            -                              741,079               15,298                    756,377                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         155,851              46,748                        -                            202,599                  202,599               274                         202,873                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         741,079            -                         155,851              46,748                        -                            202,599                  943,678               15,572                    959,250                
บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                                 -                            -                              -                           (24,890)                  (24,890)                
โอนกาํไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
   เงินลงทุนในตราสารทุนไปกาํไรสะสม -                         -                         -                         -                         -                         19,297              -                         -                          (19,297)                      -                            (19,297)                  -                           -                              -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 2,143,079         1,498,995         453,212            214,569            2,999,999         33,378,066       (2,999,999)        (252,743)            59,700                        28,169                  (164,874)                37,523,047          807,189                  38,330,236           

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

จดัสรรแลว้ 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษทั ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลง

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายตุิธรรมของ
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน สาํรอง สาํรอง สินทรัพยท์างการเงิน รวม
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นสามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,143,079              1,498,995              391,745                 214,569                 -                            31,297,902            -                            (119)                                 35,546,171            
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            683,350                 -                            -                                      683,350                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (3,411)                              (3,411)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            683,350                 -                            (3,411)                              679,939                 
หุ้นทุนซื้อคืน -                            -                            -                            -                            2,116,670              (2,116,670)             (2,116,670)             -                                      (2,116,670)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2,143,079              1,498,995              391,745                 214,569                 2,116,670              29,864,582            (2,116,670)             (3,530)                              34,109,440            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,143,079              1,498,995              391,745                 214,569                 2,999,999              30,155,311            (2,999,999)             43,916                             34,447,615            
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            657,772                 -                            -                                      657,772                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            34,255                             34,255                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            657,772                 -                            34,255                             692,027                 
โอนกาํไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของ
   เงินลงทุนในตราสารทุนไปกาํไรสะสม -                            -                            -                            -                            -                            1,109                     -                            (1,109)                              -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 2,143,079              1,498,995              391,745                 214,569                 2,999,999              30,814,192            (2,999,999)             77,062                             35,139,642            

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

จดัสรรแลว้ 
กาํไรสะสม

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 991,076               987,678               817,198               857,957               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง
      จากการโอนเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,209,280            2,285,102            1,991,099            2,164,481            
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 28,683                 29,364                 19,153                 19,427                 
   ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 55,463                 8,925                   55,463                 8,925                   
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 1,547                   1,109                   1,547                   1,109                   
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,642                   5,629                   5,021                   5,064                   
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (11,020)                (28,037)                (11,020)                (28,037)                
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (156,586)              (61,213)                -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (47)                       (14)                       (47)                       (14)                       
   รายไดเ้งินปันผล -                           (2,860)                  (49,688)                (21,646)                
   รายไดด้อกเบ้ีย (35,848)                (59,941)                (7,611)                  (12,416)                
   ตน้ทุนทางการเงิน 61,242                 56,378                 61,166                 56,307                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 3,149,432            3,222,120            2,882,281            3,051,157            
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (3,067)                  (57,952)                995                      (360)                     
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (4,294,178)           (4,659,506)           (3,912,246)           (4,521,677)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (126,634)              368,484               (109,529)              396,694               
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ (20,432)                (4,456)                  (20,432)                (4,456)                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,101                   (690)                     947                      (733)                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (195,396)              (336,742)              (172,181)              (278,619)              
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 14,012                 145,463               16,272                 139,960               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 105,228               118,113               78,547                 95,165                 
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (3,842)                  -                           (3,842)                  -                           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (230)                     3,250                   (98)                       3,355                   
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (1,374,006)           (1,201,916)           (1,239,286)           (1,119,514)           
   จ่ายดอกเบ้ีย (106,000)              (143,455)              (105,693)              (143,353)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (83,958)                (55,041)                (35,482)                (36,663)                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,563,964)           (1,400,412)           (1,380,461)           (1,299,530)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                           -                           69,000                 28,160                 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้เพิ่มข้ึน -                           (13,006)                -                           -                           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน -                           (7,486)                  -                           -                           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                           22,068                 -                           -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้เพิ่มข้ึน -                           (10,077)                -                           -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมลดลง (เพิ่มข้ึน) 16,160                 (70,541)                -                           -                           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) 109,231               (702,849)              (7,962)                  (258,220)              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน (82,003)                -                           -                           -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                           -                           -                           (499,970)              
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (140)                     (7,384)                  (26)                       (7,381)                  
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,612)                  (5,644)                  (6,722)                  (3,436)                  
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,172)                  (305)                     (1,172)                  (305)                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 48                        28                        48                        28                        
ดอกเบ้ียรับ 3,251                   18,424                 3,509                   5,557                   
เงินปันผลรับ 23,378                 8,004                   32,560                 21,646                 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 60,141                 (768,768)              89,235                 (713,921)              
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับเจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 3,000,000            2,000,000            3,000,000            2,000,000            
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน (2,000,000)           -                           (2,000,000)           -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 13,009,817          12,760,545          12,521,274          12,683,000          
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (11,411,488)         (9,635,512)           (11,012,811)         (9,634,000)           
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,943,915            2,373,677            1,943,915            2,373,677            
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ (3,000,000)           (2,700,000)           (3,000,000)           (2,700,000)           
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           30                        -                           -                           
เงินสดจ่ายซ้ือคืนหุน้ทุน -                           (2,097,105)           -                           (2,097,105)           
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย (24,817)                (16,655)                -                           -                           
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,517,427            2,684,980            1,452,378            2,625,572            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 27,541                 (25,751)                -                           -                           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 41,145                 490,049               161,152               612,121               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,334,442            655,931               351,251               398,969               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,375,587            1,145,980            512,403               1,011,090            

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย                    
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 1011                  
อาคารศุภาลยั แกรนด ์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

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

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

ข) เขา้ลงทุนในหน่วยทรัสตข์อง SPALIRT ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์
ทั้งหมดท่ีเสนอขายในกรณีท่ี SPALIRT ไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัตั้ง และมีการขายหน่วยลงทุน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมิน     
ผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน                                        
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มี                                                 
การเปล่ียนแปลง 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน                                       
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด                                
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ                                 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน                                    
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงิน
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ย
ในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16 เ ร่ือง สัญญาเช่า                                           
ฉบับปรับปรุง ซ่ึงได้ให้ข้อยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดในทางปฏิบัติส าหรับผูเ้ช่าท่ีได้รับผลกระทบจาก                        
การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                             
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - - 1 ร้อยละ 2.2 ต่อปี 
        (2563: ร้อยละ 1.9 - 2.2 ต่อปี) 
ค่าบริหารจดัการอาคาร - - 1 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับุคคลและ                                                        
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

     

ดอกเบ้ียรับ 29 26 - - ร้อยละ 10.0 - 20.0 ต่อปี 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 38 17 38 17 ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีซ้ือจากรายอ่ืน 
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 ยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั ศุภาลยั พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั - - 17,128 - 

     
     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 15)     

บริษทั ดูราฟลอร์ จ ากดั (มีกรรมการร่วมกนั) 34,030 26,737 33,717 25,814 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 
2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                      

31 มีนาคม 
2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั ศุภาลยั พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 20,003 142,187 (162,190) - 
บริษทั ศุภาลยัอิสาน จ ากดั 49,006 148,580 (197,586) - 

รวม 69,009 290,767 (359,776) - 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 

ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 
2563 เพิ่มข้ึน              ลดลง                     

ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี                  

31 มีนาคม 
2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    
การร่วมค้า     
Ballarat Street Development Pty Ltd 98,705 8,163 - 106,868 

     
บริษัทร่วม     
Peet No. 1895 Pty Ltd 554,655 39,436 - 594,091 
Satterley Narangba Pty Ltd 81,581 5,291 (16,160) 70,712 
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd 176,167 11,605 - 187,772 
Satterley Madora Bay Pty Ltd 53,000 3,253 - 56,253 
รวม 865,403 59,585 (16,160) 908,828 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 44,120 35,023 38,994 30,495 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 766 1,206 714 1,158 
รวม 44,886 36,229 39,708 31,653 
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3. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                           
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 59,944,935 56,650,280 
ตน้ทุนท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 1,030,512 847,112 
ตน้ทุนงานก่อสร้างเพิ่มข้ึน 3,260,985 3,064,088 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีถือเป็นตน้ทุนเพิ่มข้ึน 43,851 41,986 
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับงวด (2,209,280) (1,991,099) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 34,655 - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 62,105,658 58,612,367 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
เงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน              
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ลา้นบาท) 44 30 42 29 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 1.4 - 3.4 1.8 - 3.4 1.4 - 2.2 1.8 - 2.3 

กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองไวก้ับธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนั                  
วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มื การออกหนงัสือค ้าประกนั และการอาวลัตัว๋สญัญาใชเ้งิน สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 28,248 30,555 27,153 29,397 
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4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีจะถือจนครบก าหนด 258,726 252,009 258,726 252,009 
ตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
พนัธบตัรรัฐบาล 52,667 56,090 - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 311,393 308,099 258,726 252,009 

5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 341 308 341 308 
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 1,224,024 1,277,601 676,862 625,281 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,224,365 1,277,909 677,203 625,589 

6. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงนิลงทุน 

ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั Supalai Australia Holdings Pty Ltd จ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมจ านวนประมาณ                                
4 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เพื่อใช้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมในการท าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ร่วมกบั AW BidCo 1 Pty Ltd ในวงเงิน 53 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุนแลว้จ านวน
ประมาณ 22 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และอยูร่ะหวา่งการขออนุมติัการลงทุนกบัทางหน่วยงานราชการของ
ประเทศออสเตรเลีย กลุ่มบริษทัจึงไดแ้สดงจ านวนดงักล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุนไวใ้นงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน 
เงินปันผลส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 2564 2563 
  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั ศุภาลยัอิสาน จ ากดั 331,325 331,325 - - 
บริษทั ภูเกต็ เอสเตท จ ากดั 215,292 215,292 - - 
บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ ากดั 175,410 175,410 32,560 21,646 
บริษทั ศุภาลยั พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 744,705 744,705 17,128 - 
Supalai Philippines Incorporate 432,328 432,328 - - 
Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. 2,520,643 2,520,643 - - 
รวม 4,419,703 4,419,703 49,688 21,646 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (33,000) (33,000)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 4,386,703 4,386,703   

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัและ
บริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั เงินลงทุนดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 

The Satterley Officer Joint Venture 111,268 81,628 
The Satterley Greenvale Joint Venture 322,119 288,387 
Fyansford Development Pty Ltd 402,352 308,494 
Ballarat Street Development Pty Ltd 36,310 36,100 
รวม 872,049 714,609 
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 เ ม่ือวัน ท่ี  14 กันยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ  Supalai Rippleside Development Pty Ltd                             
ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ The Rippleside Development Joint Venture ในส่วนท่ีเหลืออีก                 
ร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดจากผูร่้วมทุนการร่วมคา้น้ี โดยมีมูลค่ารวมประมาณ             
13 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ทั้งน้ีภายหลงัจากการเขา้ลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะถือหุ้นใน The Rippleside 
Development Joint Venture คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของการร่วมคา้น้ี           
เป็นผลใหเ้ปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัยอ่ย” ในช่ือ Balmoral Quay Pty Ltd 

เ ม่ือวันท่ี  13 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯได้รับโอนหุ้นพร้อมทั้ งช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วจ านวน                                   
11 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ส่วนท่ีเหลืออีก 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลียจะช าระภายในปี 2565 

ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งด าเนินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา
ของบริษทัยอ่ยดว้ยมูลค่ายติุธรรมใหแ้ลว้เสร็จ  

8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้าค านวณจากงบการเงิน                         
ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกิจการดงักล่าว ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่มี
ความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญหากงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย                         
ผูส้อบบญัชี 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

ส าหรับงวดสามเดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นจากเงินลงทุน 
ในการร่วมคา้ส าหรับงวด

สามเดือนส้ินสุด                                
วนัท่ี 31 มีนาคม 

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
The Satterley Officer Joint Venture 49,245 (4,086) 3,773 (7,954) (23,378) (5,144) 
The Rippleside Development Joint Venture - (5,467) - (7,257) - - 
The Satterley Greenvale Joint Venture 21,764 30,864 11,968 (11,011) - - 
Fyansford Development Pty Ltd 80,007 41,744 13,851 (13,464) - - 
Ballarat Street Development Pty Ltd (1,215) (1,386) 1,425 83 - - 

รวม 149,801 61,669 31,017 (39,603) (23,378) (5,144) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์   
Peet No. 1895 Pty Ltd 195,566 184,744 
Satterley Narangba Pty Ltd 37,967 28,906 
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd 15,444 14,989 
Satterley Madora Bay Pty Ltd 28,913 31,601 
ธุรกจิบริหารจัดการทรัสต์   
บริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 2,659 2,973 

รวม  280,549 263,213 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ราคาทุน 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ธุรกจิบริหารจัดการทรัสต์   

บริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 3,600 3,600 
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9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส าหรับงวดสามเดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 
Peet No. 1895 Pty Ltd 3,365 (3) 7,457 (6,213) 
Satterley Narangba Pty Ltd 7,753 221 1,308 (698) 
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd (142) (33) 597 (620) 
Satterley Madora Bay Pty Ltd (3,877) (641) 1,189 14 
บริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (314) - - - 

รวม 6,785 (456) 10,551 (7,517) 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมค านวณจากงบการเงินซ่ึงได้จดัท าข้ึนโดย                           
ฝ่ายบริหารของกิจการดงักล่าว ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่มีความแตกต่างอยา่ง
เป็นสาระส าคญั หากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                                 
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,186,180 765,422 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 140 26 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิ                             
ตามบญัชี 

(698) - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (13,669) (7,961) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,020 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,173,973 757,487 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 34 ลา้นบาท                            
ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและการออกหนงัสือค ้าประกนั 
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11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 353,776 220,357 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,612 6,722 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                                     
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

698 - 

จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                       
ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1) (1) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,334) (8,540) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 94 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 350,845 218,538 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 1 ลา้นบาท ไปจดจ านองไวก้บัธนาคาร
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564                       
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 70,802 69,779 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1,172 1,172 
ค่าตดัจ าหน่าย (2,680) (2,652) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 69,294 68,299 
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13. ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 385,406 
เพิ่มข้ึน 20,432 
ค่าตดัจ าหน่าย (55,463) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 350,375 

14. เจ้าหนีต้ั๋วแลกเงิน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเจ้าหน้ีตั๋วแลกเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564                                                      
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,992,364 
บวก  ออกตัว๋แลกเงิน 3,000,000 
หกั     จ่ายคืนตัว๋แลกเงิน (2,000,000) 
บวก  ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 14,730 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (18,127) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 3,988,967 

ตั๋วแลกเ งินดังกล่าวมีอัตราดอกเ บ้ีย ร้อยละ  1.48 ถึง  1.78 ต่อปี  และไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน                                          
ตัว๋แลกเงินดงักล่าวจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2564 และเดือนตุลาคม 2564 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 34,030 26,737 33,717 25,814 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,985,417 2,038,192 1,911,594 1,952,844 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 157,990 332,512 132,067 295,509 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,177,437 2,397,441 2,077,378 2,274,167 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 10,107,874 8,504,783 9,894,275 8,385,812 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,983,375) (8,063,837) (9,894,275) (8,063,837) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 124,499 440,946 - 321,975 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564                                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 8,504,783 8,385,812 
บวก กูเ้พิ่ม 13,009,817 12,521,274 
หกั  จ่ายคืนเงินกู ้ (11,411,488) (11,012,811) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4,762 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 10,107,874 9,894,275 
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 เงินกูย้ืมเหล่าน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามสัญญาเงินกูย้ืมหรืออตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย                     
เงินให้กูย้ืมขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) หรืออตัราดอกเบ้ีย MMR โดยมีเง่ือนไขการช าระคืนร้อยละ 70 ของ
ราคาขาย และไม่ต ่ากวา่จ านวนท่ีธนาคารก าหนดเม่ือมีการไถ่ถอนโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิ
หอ้งชุด 

 เงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ละจะมีในภายหนา้ใน
โครงการของกลุ่มบริษทั 

 สัญญาเงินกูย้ืมส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดัท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติับางประการตามท่ีระบุ                                         
ในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผลและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นตน้ 

 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม              

2564 
31 ธนัวาคม                    

2563 
31 มีนาคม       

2564 
31 ธนัวาคม                    

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
วงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 20,661 26,487 19,819 25,451 

17. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 8,804,475 9,834,595 
หกั หุน้กูส่้วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,866,216) (3,899,613) 
หุน้กู ้- สุทธิ 5,938,259 5,934,982 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 9,834,595 
บวก ออกจ าหน่ายเพิ่ม 1,943,915 
 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,547 
 ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี 26,879 
หกั     ไถ่ถอนหุน้กูคื้น (3,000,000) 
     ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (2,461) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 8,804,475 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ประเภท Zero Coupon Bond ไม่ด้อยสิทธิและ                  
ไม่มีหลกัประกนั อายุ 1 ปี 6 เดือน มูลค่าเสนอขายรวม 1,944 ลา้นบาท (2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท) เทียบเท่าอตัราคิดลดร้อยละ 1.90 ต่อปี และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 

ภายใตส้ัญญาหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและ                    
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

18. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 230,975 227,857 168,184 177,882 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,724 (1,551) (8,758) (3,275) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 234,699 226,306 159,426 174,607 

ภาษีเงนิได้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 8,787 (14,849) 8,286 (852) 
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19. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (ไม่รวมจ านวน                               
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนในระหวา่งงวด) 

การค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงการ
ค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 741,079 749,956 657,772 683,350 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,948,141 2,108,135 1,948,141 2,108,135 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.38 0.36 0.34 0.32 
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20. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ โรงแรมและการบริหารจดัการ การตดัรายการบญัชีระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายได้         
รายไดจ้ากภายนอก 3,658,751 3,676,620 2,889 16,744 - - 3,661,640 3,693,364 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 240 240 852 852 (1,092) (1,092) - - 

รายได้ทั้งส้ิน 3,658,991 3,676,860 3,741 17,596 (1,092) (1,092) 3,661,640 3,693,364 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 810,848 857,291 (14,151) (9,281) - - 796,697 848,010 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       102,903 137,793 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       156,586 61,213 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (65,110) (59,338) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (234,699) (226,306) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย      (15,298) (11,416) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ       741,079 749,956 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนั 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
รายจ่ายฝ่ายทุน     

สญัญาก่อสร้างโครงการ 11,298 11,862 11,110 11,721 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 2,322 1,631 2,191 1,458 

วงเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ยงั
ไม่ได้เรียกช าระ (ล้านเหรียญออสเตรเลยี)     

เงินลงทุนในทุนเรือนหุน้ 33 37 - - 
วงเงินใหกู้ย้มื 2 2 - - 

การค า้ประกนั     
หนงัสือค ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค 2,021 2,020 1,862 1,881 
หนงัสือค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ 21 21 21 21 

21.2 คดฟ้ีองร้อง 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ  เ ก่ียวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญา                                      
การเรียกเงินคืนและค่าเสียหาย ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมเป็นจ านวนเงินประมาณ 362 ล้านบาท และคดียงัอยู่                      
ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม                         
ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่ากลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจาก
คดีฟ้องร้องดงักล่าว 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปีจาก                                                                            
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 
1,948 ล้านบาท และเน่ืองจากบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ                                                                     
คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท                                          
ไปแล้วในเดือนกันยายน 2563 บริษทัฯจึงยงัคงต้องจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนหลงัของปี 2563                       
ในอัตราหุ้นละ  0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 974 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใน                                           
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 และเงินปันผลน้ีจะถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
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