
 

 

 

บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและ                        
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลง                      
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ                               
งบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)                                         
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2565 



ณ วนัที ่30 กันยายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,391,150           1,625,570           986,281             570,534             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 38,705               51,118               53,372               49,034               
เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยคา้งรับ 2 -                         -                         75,024               87,990               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ 2 -                         -                         492,283             309,636             
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3 65,192,849         62,103,940         57,137,422         57,904,955         
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 313,846             303,839             313,846             247,087             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุก่อสร้าง 175,550             215,931             175,549             215,931             
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ท่ีถึงกาํหนด
   ภายในหน่ึงปี 110,697             196,206             92,149               178,265             
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4 454,359             291,967             -                         291,967             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 490,776             399,190             244,227             282,127             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 69,167,932         65,187,761         59,570,153         60,137,526         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 2 1,289,326           1,075,181           -                         -                         
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 6,046,375           2,116,325           5,144,545           728,607             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  5 -                         -                         8,137,880           4,627,355           
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 6 1,142,879           1,212,561           -                         3,600                 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,125,060           1,161,123           743,617             764,303             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 368,420             343,697             239,008             213,873             
ค่าความนิยม 92,451               91,135               -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 75,351               69,861               64,324               60,269               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 279,381             122,648             242,527             99,880               
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 32,338               27,390               32,338               27,390               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26,559               24,557               25,015               23,039               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,478,140         6,244,478           14,629,254         6,548,316           
รวมสินทรัพย์ 79,646,072         71,432,239         74,199,407         66,685,842         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่30 กันยายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 7 3,967,713           3,980,821           3,967,713           3,980,821           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 8 2,609,570           2,468,971           1,987,427           2,224,570           
ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 9 10,444,518         6,536,031           10,106,505         6,318,445           
   - หุน้กู้ 10 8,513,512           5,396,274           8,513,512           5,396,274           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 681,225             1,078,916           576,866             976,827             
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,357,244           3,288,668           2,307,760           3,244,673           
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 702,377             694,395             656,431             656,505             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 411,756             372,694             395,856             316,148             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 29,687,915         23,816,770         28,512,070         23,114,263         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 3,801,287           3,976,491           3,801,287           3,976,491           
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 257,960             241,250             231,733             217,130             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 334,408             379,839             28,583               75,251               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 152,631             91,558               144,818             86,096               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,546,286           4,689,138           4,206,421           4,354,968           
รวมหนีสิ้น 34,234,201         28,505,908         32,718,491         27,469,231         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่30 กันยายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(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           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,498,995           1,498,995           1,498,995           1,498,995           
ส่วนเกินทุนหุน้สามญัซ้ือคืน 11 472,132             453,212             410,665             391,745             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย 214,569             214,569             214,569             214,569             
      สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 11 2,959,147           2,999,999           2,959,147           2,999,999           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,072,284         37,824,295         37,706,416         34,847,086         
หุน้ทุนซ้ือคืน 11 (2,959,147)         (2,999,999)         (2,959,147)         (2,999,999)         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (905,573)            (64,581)              (492,808)            121,137             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 44,495,486         42,069,569         41,480,916         39,216,611         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 916,385             856,762             -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 45,411,871         42,926,331         41,480,916         39,216,611         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 79,646,072         71,432,239         74,199,407         66,685,842         

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 11,068,037         7,377,672           10,305,827         6,810,227           
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 64,710               51,997               48,961               45,138               
รายไดอ่ื้น 229,313             92,209               160,665             178,236             
รวมรายได้ 11,362,060         7,521,878           10,515,453         7,033,601           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 6,681,845           4,389,703           6,155,767           4,014,205           
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 46,498               38,612               23,214               19,991               
ค่าใชจ่้ายในการขาย 639,694             440,589             612,008             418,042             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 483,984             403,892             412,310             328,087             
รวมค่าใช้จ่าย 7,852,021           5,272,796           7,203,299           4,780,325           
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,510,039           2,249,082           3,312,154           2,253,276           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 84,797               8,799                 -                         -                         
ตน้ทุนทางการเงิน (75,243)              (64,461)              (73,712)              (63,239)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,519,593           2,193,420           3,238,442           2,190,037           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (729,315)            (455,634)            (668,221)            (421,790)            
กําไรสําหรับงวด 2,790,278           1,737,786           2,570,221           1,768,247           

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,748,880           1,719,594           2,570,221           1,768,247           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 41,398               18,192               

2,790,278           1,737,786           
กําไรต่อหุ้น 13
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.41                   0.88                   1.32                   0.91                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 2,790,278           1,737,786           2,570,221           1,768,247           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 114,017             58,683               -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 114,017             58,683               -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (278,937)            (44,028)              (246,859)            20,720               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (278,937)            (44,028)              (246,859)            20,720               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (164,920)            14,655               (246,859)            20,720               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,625,358           1,752,441           2,323,362           1,788,967           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,585,311           1,734,796           2,323,362           1,788,967           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 40,047               17,645               

2,625,358           1,752,441           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565
(หน่วย: พนับาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 24,575,935         18,055,161         22,568,742         16,824,237         
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 187,238             166,671             144,167             137,016             
รายไดอ่ื้น 691,362             300,085             612,004             369,816             
รวมรายได้ 25,454,535         18,521,917         23,324,913         17,331,069         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 14,868,062 10,869,649         13,483,178         10,055,010         
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 130,581 118,319             62,190               60,260               
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,480,052 1,180,492           1,410,907           1,110,754           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,301,007 1,039,686           1,090,025           863,992             
รวมค่าใช้จ่าย 17,779,702         13,208,146         16,046,300         12,090,016         
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,674,833           5,313,771           7,278,613           5,241,053           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 6 225,034             363,974             -                         -                         
ตน้ทุนทางการเงิน (195,514)            (197,773)            (191,990)            (193,999)            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 7,704,353           5,479,972           7,086,623           5,047,054           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (1,615,682)         (1,245,060)         (1,452,664)         (1,001,518)         
กําไรสําหรับงวด 6,088,671           4,234,912           5,633,959           4,045,536           

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,001,779           4,191,138           5,633,959           4,045,536           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 86,892               43,774               

6,088,671           4,234,912           
กําไรต่อหุ้น 13
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3.08                   2.15                   2.89                   2.08                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบกําไรขาดทุน



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 6,088,671           4,234,912           5,633,959           4,045,536           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 49,980               263,578             -                         -                         
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
   ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (4,036)                -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 49,980               259,542             -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (860,011)            69,615               (601,395)            87,855               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (860,011)            69,615               (601,395)            87,855               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (810,031)            329,157             (601,395)            87,855               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,278,640           4,564,069           5,032,564           4,133,391           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,194,176           4,522,592           5,032,564           4,133,391           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 84,464               41,477               

5,278,640           4,564,069           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565
(หน่วย: พนับาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 7,704,353           5,479,972           7,086,623           5,047,054           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลง
      จากการโอนเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 14,676,656         10,794,269         13,377,484         9,993,578           
   ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 204,884             185,322             204,884             185,322             
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 90,515               91,777               62,071               59,666               
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                         (623)                   -                         -                         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (225,034)            (363,974)            -                         -                         
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 536                    -                         2,285                 -                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (666)                   (225)                   (1,356)                (79)                     
   ประมาณการหน้ีสินค่าสาธารณูปโภค 57,368               25,000               55,000               25,000               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19,550               16,928               17,443               15,066               
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (24,862)              (42,416)              (24,862)              (42,416)              
   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,423                 -                         1,423                 -                         
   รายไดเ้งินปันผล (156,416)            (19,975)              (183,683)            (184,665)            
   รายไดด้อกเบ้ีย (120,926)            (112,027)            (24,763)              (25,418)              
   ตน้ทุนทางการเงิน 195,514             189,540             191,990             188,309             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 22,422,895         16,243,568         20,764,539         15,261,417         
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,389                 (16,977)              (8,361)                (12,191)              
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (17,262,293)       (13,212,178)       (12,343,012)       (11,929,831)       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (64,176)              (137,781)            11,522               22,385               
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ (124,065)            (72,567)              (123,716)            (72,567)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,002)                (363)                   (1,976)                (663)                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (242,486)            (288,619)            (403,011)            (456,893)            
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (931,424)            (743,834)            (936,913)            (744,236)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 46,308               130,036             78,218               94,885               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,840)                (4,293)                (2,840)                (3,965)                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,705                 1,447                 3,722                 1,824                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,852,011           1,898,439           7,038,172           2,160,165           
   จ่ายดอกเบ้ีย (209,428)            (252,648)            (202,716)            (249,769)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,048,010)         (1,401,607)         (1,891,592)         (1,301,895)         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,594,573           244,184             4,943,864           608,501             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         -                         (182,655)            (279,500)            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (93,284)              65,800               -                         -                         
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี (5,993,015)         (2,341,855)         (5,255,336)         (320,933)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี 889,901             1,487,236           395,103             290,387             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         -                         (3,510,525)         (240,652)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,315                 -                         1,315                 -                         
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2,902)                (32,559)              (2,500)                (32,308)              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64,344)              (30,570)              (52,949)              (23,599)              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,824)              (921)                   (12,487)              (921)                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,500                 668                    1,402                 521                    
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 29,760               58,018               38,175               59,317               
เงินสดรับจากเงินปันผล 466,125             223,168             196,649             38,080               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,779,768)         (571,015)            (8,383,808)         (509,608)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน 5,000,000           8,000,000           5,000,000           8,000,000           
เงินสดจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน (5,000,000)         (7,000,000)         (5,000,000)         (7,000,000)         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 45,936,650         31,518,672         44,012,507         29,743,872         
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (42,029,042)       (29,719,289)       (40,224,447)       (28,110,738)       
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 8,335,896           3,402,266           8,335,896           3,402,266           
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ (5,500,000)         (4,000,000)         (5,500,000)         (4,000,000)         
ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         (1,672)                -                         -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน 59,772               -                         59,772               -                         
เงินปันผลจ่าย (2,828,037)         (1,948,136)         (2,828,037)         (1,948,136)         
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย (24,764)              (24,816)              -                         -                         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,950,475           227,025             3,855,691           87,264               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 300                    57,076               -                         -                         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 765,580             (42,730)              415,747             186,157             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,625,570           1,334,442           570,534             351,251             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 2,391,150           1,291,712           986,281             537,408             

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565
งบกระแสเงินสด (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

 

สาํรองมูลค่ายตุิธรรม
ผลต่างจากการ ของสินทรัพยท์างการเงินส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ แปลงค่างบการเงิน ที่วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน สาํรอง สาํรอง ที่เป็นเงินตรา กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนไดเ้สีย องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้สามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน ต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

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 -                    -                    -                    -                    -                    4,191,138     -                    -                       -                                  -                    -                             4,191,138       43,774             4,234,912       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    263,578           67,876                        -                    331,454                 331,454          (2,297)              329,157          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    4,191,138     -                    263,578           67,876                        -                    331,454                 4,522,592       41,477             4,564,069       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                    -                    -                    -                    -                    (1,948,136)    -                    -                       -                                  -                    -                             (1,948,136)     -                       (1,948,136)     
ส่วนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
   ในราคาที่ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ซื้อ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       -                                  119               119                        119                 (1,791)              (1,672)            
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       -                                  -                    -                             -                     (24,890)            (24,890)          
โอนสาํรองมูลค่ายตุิธรรมไปกาํไรสะสม -                    -                    -                    -                    -                    46,716          -                    -                       (46,716)                       -                    (46,716)                  -                     -                       -                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 2,143,079     1,498,995     453,212        214,569        2,999,999     34,907,408   (2,999,999)    (145,016)          53,409                        28,288          (63,319)                  39,153,944     831,303           39,985,247     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 2,143,079     1,498,995     453,212        214,569        2,999,999     37,824,295   (2,999,999)    (195,560)          102,692                      28,287          (64,581)                  42,069,569     856,762           42,926,331     
กาํไรสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    6,001,779     -                    -                       -                                  -                    -                             6,001,779       86,892             6,088,671       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    49,980             (857,583)                     -                    (807,603)                (807,603)        (2,428)              (810,031)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    6,001,779     -                    49,980             (857,583)                     -                    (807,603)                5,194,176       84,464             5,278,640       
จาํหน่ายหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 11) -                    -                    18,920          -                    (40,852)         40,852          40,852          -                       -                                  -                    -                             59,772            -                       59,772            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                    -                    -                    -                    -                    (2,828,031)    -                    -                       -                                  -                    -                             (2,828,031)     -                       (2,828,031)     
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       -                                  -                    -                             -                     (24,841)            (24,841)          
โอนสาํรองมูลค่ายตุิธรรมไปกาํไรสะสม -                    -                    -                    -                    -                    33,389          -                    -                       (33,389)                       -                    (33,389)                  -                     -                       -                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 2,143,079     1,498,995     472,132        214,569        2,959,147     41,072,284   (2,959,147)    (145,580)          (788,280)                     28,287          (905,573)                44,495,486     916,385           45,411,871     

-                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

จดัสรรแลว้ 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
สาํรองมูลค่ายตุิธรรม

ของสินทรัพยท์างการเงิน
ทุนเรือนหุ้น ที่วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน สาํรอง สาํรอง กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น รวม
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นสามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น

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 -                            -                            -                            -                            -                            4,045,536              -                            -                                       4,045,536              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            87,855                              87,855                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            4,045,536              -                            87,855                              4,133,391              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            -                            -                            (1,948,136)             -                            -                                       (1,948,136)             
โอนสาํรองมูลค่ายตุิธรรมไปกาํไรสะสม -                            -                            -                            -                            -                            9,796                     -                            (9,796)                               -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 2,143,079              1,498,995              391,745                 214,569                 2,999,999              32,262,507            (2,999,999)             121,975                            36,632,870            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 2,143,079              1,498,995              391,745                 214,569                 2,999,999              34,847,086            (2,999,999)             121,137                            39,216,611            
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            5,633,959              -                            -                                       5,633,959              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (601,395)                           (601,395)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            5,633,959              -                            (601,395)                           5,032,564              
จาํหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 11) -                            -                            18,920                   -                            (40,852)                  40,852                   40,852                   -                                       59,772                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            -                            -                            (2,828,031)             -                            -                                       (2,828,031)             
โอนสาํรองมูลค่ายตุิธรรมไปกาํไรสะสม -                            -                            -                            -                            -                            12,550                   -                            (12,550)                             -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 2,143,079              1,498,995              410,665                 214,569                 2,959,147              37,706,416            (2,959,147)             (492,808)                           41,480,916            

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

จดัสรรแลว้ 
กาํไรสะสม

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                                       
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 Supalai Australia Holdings Pty Ltd (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน
กบั Mirvac McCormacks Road Pty Limited เพื่อท าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศออสเตรเลีย
ร่วมกัน  การร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกัน  (Joint Operation)                                    
ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัจ านวนร้อยละ 50 ตามสญัญาร่วมทุน 

1.3 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้ตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนด
ราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 1 1 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 4 2 
รายไดเ้งินปันผล - - 4 129 
รายไดค่้าบริหารจดัการโครงการ - - 9 - 
ค่าบริหารจดัการอาคาร - - 1 1 
รายการธุรกจิกับกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดด้อกเบ้ีย 39 30 - - 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 45 43 45 42 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 1 1 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 9 2 
รายไดเ้งินปันผล - - 52 179 
รายไดค่้าบริหารจดัการโครงการ - - 33 - 
ค่าบริหารจดัการอาคาร - - 3 3 
รายการธุรกจิกับกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดด้อกเบ้ีย 105 89 - - 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 122 113 117 111 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ยอดคงค้างกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 29,060 - 

เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยคา้งรับ - - 75,024 87,990 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 8)     

บริษทั ดูราฟลอร์ จ ากดั (มีกรรมการร่วมกนั) 36,455 36,582 35,586 36,451 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                      

30 กนัยายน 2565 
 (ตรวจสอบแลว้)    

บริษทัยอ่ย 309,636 673,272 (490,625) 492,283 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึน              ลดลง                     

ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี                  

30 กนัยายน 2565 

 (ตรวจสอบแลว้)    
การร่วมคา้ 143,153 33,307 - 176,460 
บริษทัร่วม 932,028 222,926 (42,088) 1,112,866 
รวม 1,075,181 256,233 (42,088) 1,289,326 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,671 43,498 40,420 39,004 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,303 766 1,126 714 
รวม 47,974 44,264 41,546 39,718 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 145,611 137,202 129,299 123,602 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,909 2,297 3,376 2,142 
รวม 149,520 139,499 132,675 125,744 

3. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                              
30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 62,103,940 57,904,955 
ตน้ทุนท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 8,930,334 5,024,979 
ตน้ทุนงานก่อสร้างเพิ่มข้ึน 8,721,081 7,492,472 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีถือเป็นตน้ทุนเพิ่มข้ึน 100,207 95,185 
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับงวด (14,676,656) (13,377,484) 
โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,685) (2,685) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 16,628 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 65,192,849 57,137,422 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
ท่ีจดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนั 25,559,263 23,197,907 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
เงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ลา้นบาท) 100 136 95 131 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 1.6 - 3.4 1.4 - 3.4 1.6 - 2.1 1.4 - 2.2 

4. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีจะถือจนครบก าหนด - 291,967 - 291,967 
ตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 341 351 341 351 
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 6,500,393 2,115,974 5,144,204 728,256 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - สุทธิ 6,500,734 2,408,292 5,144,545 1,020,574 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หมุนเวียน 454,359 291,967 - 291,967 
ไม่หมุนเวียน 6,046,375 2,116,325 5,144,545 728,607 

 6,500,734 2,408,292 5,144,545 1,020,574 

ตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัท่ี 1 และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 บริษทัฯจ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็น
จ านวน 3,511 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรับการลงทุนท าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศออสเตรเลีย 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และบริษทัย่อยดังกล่าวได้                              
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบัทางหน่วยงานราชการของประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของ Supalai Philippines, Inc. (“บริษทัยอ่ย”) 
มีมติอนุมติัให้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการกบัหน่วยงานราชการของประเทศฟิลิปปินส์ภายในวนัท่ี                                                                 
31 ธนัวาคม 2565 อยา่งไรก็ตาม การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด 

6. เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,212,561 3,600 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,851) (3,600) 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวด 225,034 - 
เงินปันผลรับส าหรับงวด (309,710) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 16,845 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 1,142,879 - 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2565 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ
ยกเลิกการจดัตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยศุ์ภาลยั (“SPALIRT”) โดยการจ าหน่ายโครงการ                        
ศุภาลยั แกรนด ์ทาวเวอร์ ใหแ้ก่ SPALIRT และอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ของ SPALIRT ในราคา 1.3 ลา้นบาท บริษทัฯไดด้ าเนินการ
จ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ และรับรู้ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 
0.5 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจ: 2.3 ลา้นบาท) ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบนั 

ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมค านวณจากงบการเงิน                     
ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกิจการดงักล่าว ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่มี
ความแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัหากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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7. เจ้าหนีต้ั๋วแลกเงิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเจา้หน้ีตัว๋แลกเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 3,980,821 
บวก  ออกตัว๋แลกเงิน 5,000,000 
หกั     จ่ายคืนตัว๋แลกเงิน (5,000,000) 
บวก  ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 36,280 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (49,388) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 3,967,713 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ตัว๋แลกเงินระยะสั้นดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.10 และ 1.70 ต่อปี และจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2566 และเดือนกรกฎาคม 2566 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 36,455 36,582  35,586 36,451 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,061,419 1,920,579 1,583,749 1,791,143 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 49,226 48,525 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน 93,095 41,480 86,946 35,796 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 369,375 421,805 281,146 361,180 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,609,570 2,468,971 1,987,427 2,224,570 
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9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 10,444,518 6,536,031 10,106,505 6,318,445 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (10,444,518) (6,536,031) (10,106,505) (6,318,445) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ - - - - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 6,536,031 6,318,445 
บวก กูเ้พิ่ม 45,936,650 44,012,507 
หกั  จ่ายคืนเงินกู ้ (42,029,042) (40,224,447) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 879 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 10,444,518 10,106,505 

วงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 20,031,810 18,565,971 

 เง่ือนไขต่างๆท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้เช่น อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืน การจดจ านองค ้าประกนั ขอ้ปฏิบติั
และขอ้จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

10. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 12,314,799 9,372,765 
หกั      ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,513,512) (5,396,274) 
หุน้กู ้- สุทธิ 3,801,287  3,976,491 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 9,372,765 
บวก ออกจ าหน่ายเพิ่ม 8,335,896 
 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 5,121 
 ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี 111,132 
หกั     ไถ่ถอนหุน้กูคื้น (5,500,000) 
     ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (10,115) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 12,314,799 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้
วนัท่ีครบก าหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบ้ีย/
อตัราคิดลด 
(ร้อยละต่อปี) 

มูลค่าเสนอขาย 
(ลา้นบาท) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(ลา้นบาท) 

1/2565* 2 ปี 1 มีนาคม 2565 1 มีนาคม 2567 1.44 1,943 2,000 
2/2565-1* 1 ปี 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2566 1.23 1,976 2,000 
2/2565-2 2 ปี 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2567 2.13 600 600 
3/2565-1* 1 ปี 16 วนั 8 สิงหาคม 2565 24 สิงหาคม 2566 1.88 981 1,000 
3/2565-2* 2 ปี 8 สิงหาคม 2565 8 สิงหาคม 2567 2.58 475 500 
4/2565-1 1 ปี 1 กนัยายน 2565 1 กนัยายน 2566 1.77 1,600 1,600 
4/2565-2* 2 ปี 1 เดือน 1 กนัยายน 2565 3 ตุลาคม 2567 2.38 761 800 
รวม     8,336 8,500 

*Zero Coupon Bond 

ภายใตส้ัญญาหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและ                    
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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11. หุ้นทุนซ้ือคืน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้ทุนซ้ือคืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน 
(ลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน 
(ลา้นบาท) 

ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 
(ลา้นบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 195 3,000 3,000 
จ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนระหวา่งงวด  (3) (41) (41) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 192 2,959 2,959 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2565 ได้มีมติอนุมติัให้จ าหน่าย            
หุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 194,938,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด              
โดยการน า เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประ เทศไทยในระหว่างวัน ท่ี  8 มีนาคม  2565                                                     
ถึงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2566 และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นทุนซ้ือคืนจะตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 85 
ของราคาปิดของหุ้นของบริษทัฯเฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขายล่าสุด บริษทัฯไดเ้ร่ิมขายหุ้นทุนซ้ือคืนตั้งแต่                     
วนัท่ี 11 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งหมดจ านวน 3 ลา้นหุ้น คิดเป็นมูลค่าขายรวม            
60 ลา้นบาท โดยบนัทึกผลต่างระหวา่งมูลค่าขายรวมของหุน้ทุนซ้ือคืนและมูลค่าซ้ือรวมของหุน้ทุนซ้ือคืน
จ านวน 19 ล้านบาท ใน “ส่วนเกินทุนหุ้นสามญัซ้ือคืน” และได้โอนกลบัส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน                     
41 ลา้นบาท จาก “ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน” ไปยงั “ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร” 

บริษทัฯไดก้นัก าไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ารองเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุน้คืนจนกวา่จะมีการจ าหน่ายหุน้
ท่ีซ้ือคืนไดห้มดหรือลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี  

เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 10/2565 ได้มีมติอนุมัติให้เปล่ียน                                        
วิธีการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นดงัต่อไปน้ี 

1. การน าเสนอขายหุน้ทุนซ้ือคืนจ านวน 190,015,700 หุน้ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระหวา่ง
วนัท่ี 18 - 25 ตุลาคม 2565 และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นทุนซ้ือคืนจะตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 
85 ของราคาปิดของหุน้ของบริษทัฯเฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขายล่าสุด 

2. การน าเสนอขายหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 2,268,400 หุ้น ต่อกรรมการและพนักงานของบริษทัฯในวนัท่ี                 
18 ตุลาคม 2565 และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นทุนซ้ือคืนจะตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบัราคาปิดของหุ้น
ของบริษทัฯเฉล่ีย 7 วนัท าการซ้ือขายล่าสุด 

3. หากครบก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแล้ว  ถ้าบริษทัฯจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนไม่หมด                          
ใหบ้ริษทัฯลดทุนท่ีช าระแลว้ และด าเนินการจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัตดัหุน้ดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2565 บริษทัฯได้จ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 2,258,800 หุ้นให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดราคาใช้สิทธิหุ้นละ 18.86 บาท คิดเป็นเงินมูลค่าขายรวม 43 ลา้นบาท 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดต้ดัหุ้นซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายไม่หมดจ านวน 190,025,300 หุ้นและไดโ้อนกลบัส ารองหุ้น
ทุนซ้ือคืนทั้งจ านวนจาก “ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน” ไปยงั “ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร” 
บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2565 โดยรายการ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั 

12. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 736,646 464,196 684,263 433,645 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (7,331) (8,562) (16,042) (11,855) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 729,315 455,634 668,221 421,790 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (60,838) 3,062 (62,053) 3,998 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 1,659,800 1,238,311 1,488,493 1,031,135 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (44,118) 6,749 (35,829) (29,617) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 1,615,682 1,245,060 1,452,664 1,001,518 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (162,445) 16,504 (153,486) 19,514 
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13. ก าไรต่อหุ้น 

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

การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 
2564 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 2,748,880 1,719,594 2,570,221 1,768,247 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,950,795 1,948,141 1,950,795 1,948,141 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.41 0.88 1.32 0.91 

  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 6,001,779 4,191,138 5,633,959 4,045,536 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,949,688 1,948,141 1,949,688 1,948,141 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 3.08 2.15 2.89 2.08 
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14. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ โรงแรมและการบริหารจดัการ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้         
รายไดจ้ากภายนอก 11,123,478 7,427,714 9,269 1,955 - - 11,132,747 7,429,669 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 240 240 852 852 (1,092) (1,092) - - 

รายได้ทั้งส้ิน 11,123,718 7,427,954 10,121 2,807 (1,092) (1,092) 11,132,747 7,429,669 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 3,293,745 2,171,610 (13,019) (14,737) - - 3,280,726 2,156,873 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       229,313 92,209 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม      84,797 8,799 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (75,243) (64,461) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (729,315) (455,634) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย      (41,398) (18,192) 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ      2,748,880 1,719,594 
 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ โรงแรมและการบริหารจดัการ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้         
รายไดจ้ากภายนอก 24,737,361 18,214,158 25,812 7,674 - - 24,763,173 18,221,832 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 720 720 2,556 2,556 (3,276) (3,276) - - 

รายได้ทั้งส้ิน 24,738,081 18,214,878 28,368 10,230 (3,276) (3,276) 24,763,173 18,221,832 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 7,022,915 5,057,585 (39,444) (43,899) - - 6,983,471 5,013,686 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       691,362 300,085 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม      225,034 363,974 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (195,514) (197,773) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (1,615,682) (1,245,060) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (86,892) (43,774) 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ       6,001,779 4,191,138 
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15. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                      

   เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 974,068 0.50 
เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 974,068 0.50 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2564  1,948,136 1.00 

    
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                      

   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 1,462,480 0.75 
เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 1,365,551 0.70 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2565  2,828,031 1.45 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัและการค า้ประกนั 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
รายจ่ายฝ่ายทุน     
     สัญญาก่อสร้างโครงการ 8,514 7,931 8,206 7,733 
     สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 4,439 4,378 2,630 2,099 
วงเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
   ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ (ล้านเหรียญออสเตรเลยี) 

    

     ทุนเรือนหุน้ 78 38 - - 
การค า้ประกนั     
     หนงัสือค ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค 2,929 2,559 2,371 2,216 
     หนงัสือค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ 21 21 21 21 
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16.2 คดฟ้ีองร้อง 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ เ ก่ียวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญา                                      
การเรียกเงินคืนและค่าเสียหาย ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมเป็นจ านวนเงินประมาณ 799 ล้านบาท และคดียงัอยู่                      
ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม                         
ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่ากลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจาก
คดีฟ้องร้องดงักล่าว 

17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

17.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้กูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้และเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม                    
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 บริษทัฯไดมี้การท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหน้ีสินทางการเงินท่ี
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

วนัครบก าหนด 
ตามสัญญา 

มูลค่าสญัญา 
(ลา้นบาท) 

ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรม 
ของตราสารอนุพนัธ ์

(ลา้นบาท) 
9 พฤษภาคม 2567 600 1 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัท่ี 2 และไม่มีการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 
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