
 

 

 

บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและ                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง                      
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ                               
งบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)                                         
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2565 



ณ วนัท ี30 มถุินายน 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,702,076           1,625,570           1,200,975           570,534              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 54,082                51,118                70,606                49,034                

เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยคา้งรับ 2 -                          -                          85,756                87,990                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบียคา้งรับ 2 -                          -                          798,695              309,636              

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3 66,317,528         62,103,940         58,617,192         57,904,955         

เงินมดัจาํค่าซือทีดิน 279,554              303,839              278,251              247,087              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุก่อสร้าง 315,014              215,931              315,014              215,931              

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ทีถึงกาํหนด

   ภายในหนึงปี 140,440              196,206              122,488              178,265              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4 787,677              291,967              299,328              291,967              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 707,221              399,190              370,126              282,127              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 71,303,592         65,187,761         62,158,431         60,137,526         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัและดอกเบียคา้งรับ 2 1,109,825           1,075,181           -                          -                          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4 5,595,008           2,116,325           4,708,631           728,607              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุน 5 -                          -                          3,510,525           -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -                          -                          4,627,355           4,627,355           

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 6 1,130,399           1,212,561           -                          3,600                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,134,777           1,161,123           748,923              764,303              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 346,085              343,697              216,971              213,873              

ค่าความนิยม 91,188                91,135                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 71,901                69,861                60,766                60,269                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 210,001              122,648              173,717              99,880                

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 66,194                27,390                66,194                27,390                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 26,238                24,557                24,744                23,039                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,781,616           6,244,478           14,137,826         6,548,316           

รวมสินทรัพย์ 81,085,208         71,432,239         76,296,257         66,685,842         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัท ี30 มถุินายน 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีตวัแลกเงิน 7 3,987,799           3,980,821           3,987,799           3,980,821           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 8 2,522,013           2,468,971           2,029,230           2,224,570           

ส่วนของเงินกูย้ืมทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 9 12,702,455         6,536,031           12,575,316         6,318,445           

   - หุน้กู้ 10 7,937,450           5,396,274           7,937,450           5,396,274           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 766,862              1,078,916           677,321              976,827              

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,207,083           3,288,668           3,153,008           3,244,673           

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 724,477              694,395              681,101              656,505              

หนีสินหมุนเวียนอืน 347,506              372,694              317,506              316,148              

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 32,195,645         23,816,770         31,358,731         23,114,263         

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 4,022,446           3,976,491           4,022,446           3,976,491           

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 251,546              241,250              226,021              217,130              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 329,220              379,839              37,868                75,251                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 134,287              91,558                128,086              86,096                

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 4,737,499           4,689,138           4,414,421           4,354,968           

รวมหนสิีน 36,933,144         28,505,908         35,773,152         27,469,231         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัท ี30 มถุินายน 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564  30 มิถุนายน 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           

ส่วนเกินทุนหุน้สามญัซือคืน 11 472,132              453,212              410,665              391,745              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 214,569              214,569              214,569              214,569              

      สาํรองหุน้ทุนซือคืน 11 2,959,147           2,999,999           2,959,147           2,999,999           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 39,684,698         37,824,295         36,500,392         34,847,086         

หุน้ทุนซือคืน 11 (2,959,147)          (2,999,999)          (2,959,147)          (2,999,999)          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (737,747)             (64,581)               (244,595)             121,137              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,275,726         42,069,569         40,523,105         39,216,611         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 876,338              856,762              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 44,152,064         42,926,331         40,523,105         39,216,611         

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 81,085,208         71,432,239         76,296,257         66,685,842         

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 8,135,662           7,074,967           7,225,450           6,746,110           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 62,174                55,556                47,776                45,998                

รายไดอื้น 357,330              104,973              347,713              68,817                

รวมรายได้ 8,555,166           7,235,496           7,620,939           6,860,925           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 4,924,226           4,247,968           4,286,373           4,031,268           

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 42,652                38,762                19,627                18,827                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 505,194              453,927              480,394              429,550              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 434,996              329,750              357,945              274,707              

รวมค่าใช้จ่าย 5,907,068           5,070,407           5,144,339           4,754,352           

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,648,098           2,165,089           2,476,600           2,106,573           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 82,514                198,589              -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (61,253)               (68,202)               (59,842)               (66,754)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,669,359           2,295,476           2,416,758           2,039,819           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (564,121)             (554,727)             (493,540)             (420,302)             

กาํไรสําหรับงวด 2,105,238           1,740,749           1,923,218           1,619,517           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,075,084           1,730,465           1,923,218           1,619,517           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 30,154                10,284                

2,105,238           1,740,749           

กาํไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.06                    0.89                    0.99                    0.83                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบกาํไรขาดทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2565

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 2,105,238           1,740,749           1,923,218           1,619,517           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (170,007)             49,044                -                          -                          

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี

   ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          1,254                  -                          -                          

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (170,007)             50,298                -                          -                          

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (567,960)             61,331                (360,973)             32,880                

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (567,960)             61,331                (360,973)             32,880                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (737,967)             111,629              (360,973)             32,880                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,367,271           1,852,378           1,562,245           1,652,397           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,336,945           1,844,118           1,562,245           1,652,397           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 30,326                8,260                  

1,367,271           1,852,378           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2565



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 13,507,898         10,677,489         12,262,915         10,014,010         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 122,528              114,674              95,206                91,878                

รายไดอื้น 462,049              207,876              451,339              191,580              

รวมรายได้ 14,092,475         11,000,039         12,809,460         10,297,468         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 8,186,217           6,479,946           7,327,411           6,040,805           

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 84,083                79,707                38,976                40,269                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 840,358              739,903              798,899              692,712              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 817,023              635,794              677,715              535,905              

รวมค่าใช้จ่าย 9,927,681           7,935,350           8,843,001           7,309,691           

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,164,794           3,064,689           3,966,459           2,987,777           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 6 140,237              355,175              -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (120,271)             (133,312)             (118,278)             (130,760)             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,184,760           3,286,552           3,848,181           2,857,017           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (886,367)             (789,426)             (784,443)             (579,728)             

กาํไรสําหรับงวด 3,298,393           2,497,126           3,063,738           2,277,289           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,252,899           2,471,544           3,063,738           2,277,289           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 45,494                25,582                

3,298,393           2,497,126           

กาํไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.67                    1.27                    1.57                    1.17                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 3,298,393           2,497,126           3,063,738           2,277,289           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (64,037)               204,895              -                          -                          

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี

   ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (4,036)                 -                          -                          

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (64,037)               200,859              -                          -                          

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (581,074)             113,643              (354,536)             67,135                

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (581,074)             113,643              (354,536)             67,135                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (645,111)             314,502              (354,536)             67,135                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,653,282           2,811,628           2,709,202           2,344,424           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,608,865           2,787,796           2,709,202           2,344,424           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 44,417                23,832                

2,653,282           2,811,628           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 4,184,760           3,286,552           3,848,181           2,857,017           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสด

   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็น

      ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 8,091,223           6,432,761           7,269,983           6,003,238           

   ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 108,956              127,283              108,956              127,283              

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 59,303                61,551                40,340                39,073                

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -                          (617)                    -                          -                          

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (140,237)             (355,175)             -                          -                          

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 536                     -                          2,285                  -                          

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนัธ์ 3,599                  -                          3,599                  -                          

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 601                     (224)                    (113)                    (88)                      

   ประมาณการหนีสินค่าสาธารณูปโภค 40,756                -                          40,000                -                          

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 13,034                11,285                11,629                10,044                

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (16,779)               6,628                  (16,779)               6,628                  

   รายไดเ้งินปันผล (155,824)             (7,421)                 (190,904)             (55,208)               

   รายไดด้อกเบีย (83,368)               (72,710)               (21,899)               (14,354)               

   ตน้ทุนทางการเงิน 120,271              126,963              118,278              126,534              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 12,226,831         9,616,876           11,213,556         9,100,167           

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 14,996                14,887                (3,612)                 2,168                  

   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (12,029,360)        (8,907,047)          (7,926,627)          (8,208,235)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (256,311)             (57,079)               (82,055)               (38,969)               

   ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ (91,983)               (52,254)               (91,983)               (52,254)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,681)                 647                     (1,705)                 287                     

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (484,055)             (417,409)             (515,884)             (420,365)             

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (81,585)               (283,928)             (91,665)               (286,349)             

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,262                  97,530                22,361                57,638                

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2,738)                 (4,043)                 (2,738)                 (3,843)                 

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,973                  1,286                  1,990                  1,579                  

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (702,651)             9,466                  2,521,638           151,824              

   จ่ายดอกเบีย (102,646)             (168,872)             (97,472)               (167,400)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,227,700)          (834,746)             (1,106,535)          (737,882)             

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (2,032,997)          (994,152)             1,317,631           (753,458)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน -                          -                          (489,055)             (57,000)               

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง 32,072                52,696                -                          -                          

ซือเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี (4,782,467)          (1,473,328)          (4,162,702)          (38,591)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี 443,151              1,017,686           58,930                7,741                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุนเพิมขึน -                          (392,629)             (3,510,525)          (238,980)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,315                  -                          1,315                  -                          

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,725)                 (656)                    (1,722)                 (495)                    

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,290)               (15,412)               (20,822)               (12,892)               

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,156)                 (2,120)                 (6,018)                 (2,120)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 214                     483                     120                     347                     

เงินสดรับจากดอกเบีย 8,865                  17,846                13,354                17,549                

เงินสดรับจากเงินปันผล 240,725              182,679              56,946                38,081                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,094,296)          (612,755)             (8,060,179)          (286,360)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเจา้หนีตวัแลกเงิน 2,000,000           6,000,000           2,000,000           6,000,000           

เงินสดจ่ายชาํระคืนเจา้หนีตวัแลกเงิน (2,000,000)          (5,000,000)          (2,000,000)          (5,000,000)          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 29,386,723         26,425,084         28,373,773         25,331,374         

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (23,220,334)        (22,793,294)        (22,116,902)        (21,772,837)        

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 4,518,833           1,943,915           4,518,833           1,943,915           

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ (2,000,000)          (3,100,000)          (2,000,000)          (3,100,000)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน 59,772                -                          59,772                -                          

เงินปันผลจ่าย (1,462,487)          (974,068)             (1,462,487)          (974,068)             

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย (24,771)               (24,815)               -                          -                          

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 7,257,736           2,476,822           7,372,989           2,428,384           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (53,937)               39,350                -                          -                          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธิ 1,076,506           909,265              630,441              1,388,566           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 1,625,570           1,334,442           570,534              351,251              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,702,076           2,243,707           1,200,975           1,739,817           

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2565

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

 

สาํรองมูลคา่ยติุธรรม

ผลตา่งจากการ ของสินทรัพยท์างการเงิน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุน้ แปลงคา่งบการเงิน ทีวดัมูลคา่ยติุธรรมผา่น การเปลียนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน สาํรอง สาํรอง ทีเป็นเงินตรา กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ส่วนไดเ้สีย องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั หุน้สามญัซือคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซือคืน ตา่งประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 -                     -                     -                     -                     -                     2,471,544       -                     -                         -                                      -                     -                            2,471,544         25,582                2,497,126         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     204,895              111,357                           -                     316,252                 316,252            (1,750)                 314,502            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     2,471,544       -                     204,895              111,357                           -                     316,252                 2,787,796         23,832                2,811,628         

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 15) -                     -                     -                     -                     -                     (974,068)         -                     -                         -                                      -                     -                            (974,068)           -                          (974,068)           

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                                      -                     -                            -                        (24,890)               (24,890)             

โอนสาํรองมูลคา่ยติุธรรมไปกาํไรสะสม -                     -                     -                     -                     -                     43,039            -                     -                         (43,039)                            -                     (43,039)                  -                        -                          -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 2,143,079       1,498,995       453,212          214,569          2,999,999       34,158,205     (2,999,999)      (203,699)            100,567                           28,169            (74,963)                  38,393,097        815,449               39,208,546        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 -                     -                     -                     -                     -                     3,252,899       -                     -                         -                                      -                     -                            3,252,899         45,494                3,298,393         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (64,037)              (579,997)                          -                     (644,034)                (644,034)           (1,077)                 (645,111)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     3,252,899       -                     (64,037)              (579,997)                          -                     (644,034)                2,608,865         44,417                2,653,282         

จาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 11) -                     -                     18,920            -                     (40,852)           40,852            40,852            -                         -                                      -                     -                            59,772              -                          59,772              

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 15) -                     -                     -                     -                     -                     (1,462,480)      -                     -                         -                                      -                     -                            (1,462,480)        -                          (1,462,480)        

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                                      -                     -                            -                        (24,841)               (24,841)             

โอนสาํรองมูลคา่ยติุธรรมไปกาํไรสะสม -                     -                     -                     -                     -                     29,132            -                     -                         (29,132)                            -                     (29,132)                  -                        -                          -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 2,143,079       1,498,995       472,132          214,569          2,959,147       39,684,698     (2,959,147)      (259,597)            (506,437)                          28,287            (737,747)                43,275,726        876,338               44,152,064        

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

จดัสรรแลว้ 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

บริษทั ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สาํรองมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท์างการเงิน

ทุนเรือนหุน้ ทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน สาํรอง สาํรอง กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน รวม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้สามญัซือคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซือคืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 -                             -                             -                             -                             -                             2,277,289               -                             -                                        2,277,289               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             67,135                               67,135                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             2,277,289               -                             67,135                               2,344,424               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             -                             -                             (974,068)                -                             -                                        (974,068)                

โอนสาํรองมูลค่ายุติธรรมไปกาํไรสะสม -                             -                             -                             -                             -                             5,073                     -                             (5,073)                                -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 2,143,079               1,498,995               391,745                  214,569                  2,999,999               31,463,605             (2,999,999)             105,978                             35,817,971             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 -                             -                             -                             -                             -                             3,063,738               -                             -                                        3,063,738               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (354,536)                            (354,536)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             3,063,738               -                             (354,536)                            2,709,202               

จาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 11) -                             -                             18,920                    -                             (40,852)                  40,852                    40,852                    -                                        59,772                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             -                             -                             (1,462,480)             -                             -                                        (1,462,480)             

โอนสาํรองมูลค่ายุติธรรมไปกาํไรสะสม -                             -                             -                             -                             -                             11,196                    -                             (11,196)                              -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 2,143,079               1,498,995               410,665                  214,569                  2,959,147               36,500,392             (2,959,147)             (244,595)                            40,523,105             

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

จดัสรรแลว้ 

กาํไรสะสม

บริษัท ศุภาลัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                                       
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด                                
ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ                                 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน                                    
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั 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 (“บริษทัย่อย”) ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน
กบั Mirvac McCormacks Road Pty Limited เพื่อท าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศออสเตรเลีย
ร่วมกัน  การร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมการงานประเภทการด า เนินงานร่วมกัน  (Joint Operation)                                    
ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัจ านวนร้อยละ 50 ตามสัญญาร่วมทุน 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้ตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนด
ราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 3 - 
รายไดเ้งินปันผล - - 15 - 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 24 - 
ค่าบริหารจดัการอาคาร - - 1 1 
รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ดอกเบ้ียรับ 34 30 - - 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 39 32 36 31 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 5 - 
รายไดเ้งินปันผล - - 48 50 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 24 - 
ค่าบริหารจดัการอาคาร - - 2 2 
รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ดอกเบ้ียรับ 66 59 - - 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 76 70 72 69 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทัยอ่ย - - 85,756 87,990 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 8)     

บริษทั ดูราฟลอร์ จ ากดั (มีกรรมการร่วมกนั) 27,380 36,582 26,147 36,451 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                      

30 มิถุนายน 2565 
 (ตรวจสอบแลว้)    

บริษทัยอ่ย 309,636 537,101 (48,042) 798,695 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบีย้ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มขึ้น              ลดลง                     

ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี                  

30 มิถุนายน 2565 

 (ตรวจสอบแลว้)    
การร่วมคา้ 143,153 12,532 - 155,685 
บริษทัร่วม 932,028 54,184 (32,072) 954,140 

รวม 1,075,181 66,716 (32,072) 1,109,825 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 54,172 49,584 49,714 45,604 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,303 765 1,125 714 
รวม 55,475 50,349 50,839 46,318 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 98,940 93,704 88,879 84,598 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,606 1,531 2,250 1,428 
รวม 101,546 95,235 91,129 86,026 

3. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                              
30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 62,103,940 57,904,955 
ตน้ทุนท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มขึ้น 6,669,488 3,074,725 
ตน้ทุนงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 5,576,403 4,851,902 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีถือเป็นตน้ทุนเพิ่มขึ้น 58,765 55,593 
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวด (8,091,223) (7,269,983) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 155 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 66,317,528 58,617,192 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ท่ีจดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนั 

 
26,500,386 

 
24,771,116 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยค านวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ
เงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ลา้นบาท) 59 91 56 87 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 1.6 - 3.4 1.4 - 3.4 1.6 - 1.8 1.4 - 2.2 
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4. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีจะถือจนครบก าหนด 299,328 291,967 299,328 291,967 
ตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 335 351 335 351 
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 6,083,022 2,115,974 4,708,296 728,256 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - สุทธิ 6,382,685 2,408,292 5,007,959 1,020,574 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หมุนเวียน 787,677 291,967 299,328 291,967 
ไม่หมุนเวียน 5,595,008 2,116,325 4,708,631 728,607 

 6,382,685 2,408,292 5,007,959 1,020,574 

ตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัท่ี 1 และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

5. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 บริษทัฯจ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็น
จ านวน 3,511 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรับการลงทุนท าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศออสเตรเลีย 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวอยู่ระหวา่ง
การจดทะเบียนเพิ่มทุนกบัทางหน่วยงานราชการของประเทศสิงคโปร์ บริษทัฯจึงไดแ้สดงจ านวนดงักล่าว
เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุนไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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6. เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,212,561 3,600 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,851) (3,600) 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวด 140,237 - 
เงินปันผลรับส าหรับงวด (221,093) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 545 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 1,130,399 - 

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2565 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ
ยกเลิกการจดัตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยศ์ุภาลยั (SPALIRT) โดยการจ าหน่ายโครงการ                        
ศุภาลยั แกรนด ์ทาวเวอร์ ใหแ้ก่ SPALIRT และอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั อเดลฟี เรียล เอสเตท 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตข์อง 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 าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกิจการดงักล่าว ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่มี
ความแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัหากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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7. เจ้าหนีต้ั๋วแลกเงิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเจา้หน้ีตัว๋แลกเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 3,980,821 
บวก  ออกตัว๋แลกเงิน 2,000,000 
หกั     จ่ายคืนตัว๋แลกเงิน (2,000,000) 
บวก  ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหน้า 22,884 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (15,906) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 3,987,799 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ตัว๋แลกเงินระยะสั้นดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.05 และ 1.10 ต่อปี และจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 27,380 36,582 26,147 36,451 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,769,746 1,920,579 1,395,027 1,791,143 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 48,554 48,525 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน 384,151 41,480 378,424 35,796 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 292,182 421,805 229,632 361,180 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,522,013 2,468,971 2,029,230 2,224,570 
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9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 12,702,455 6,536,031 12,575,316 6,318,445 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (12,702,455) (6,536,031) (12,575,316) (6,318,445) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ - - - - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 6,536,031 6,318,445 
บวก กูเ้พิ่ม 29,386,723 28,373,773 
หกั  จ่ายคืนเงินกู ้ (23,220,334) (22,116,902) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 35 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 12,702,455 12,575,316 

วงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 17,406,434 16,750,652 

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

10. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 11,959,896 9,372,765 
หกั      ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,937,450) (5,396,274) 
หุน้กู ้- สุทธิ 4,022,446 3,976,491 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 9,372,765 
บวก ออกจ าหน่ายเพิ่ม 4,518,833 
 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 3,052 
 ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี 70,452 
หกั     ไถ่ถอนหุน้กูค้ืน (2,000,000) 
     ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (5,206) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 11,959,896 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้
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 
รวม     4,519 4,600 

*Zero Coupon Bond 

ภายใตส้ัญญาหุ้นกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและ                     
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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11. หุ้นทุนซ้ือคืน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน 
(ลา้นหุ้น) 

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 มิถุนายน 2565 192 2,959 2,959 

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

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งหมดจ านวน 3 ลา้นหุ้น คิดเป็นมูลค่าขายรวม            
60 ลา้นบาท โดยบนัทึกผลต่างระหว่างมูลค่าขายรวมของหุ้นทุนซ้ือคืนและมูลค่าซ้ือรวมของหุ้นทุนซ้ือคืน
จ านวน 19 ล้านบาทใน “ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน” และได้โอนกลับส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน                     
41 ลา้นบาท จาก “ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน” ไปยงั “ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร” 

บริษทัฯไดก้นัก าไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ารองเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืนจนกวา่จะมีการจ าหน่ายหุ้น
ท่ีซ้ือคืนไดห้มดหรือลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี  
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12. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 567,316 543,140 505,213 429,306 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,195) 11,587 (11,673) (9,004) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 564,121 554,727 493,540 420,302 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (99,500) 4,655 (92,003) 7,230 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 923,154 774,115 804,230 597,490 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (36,787) 15,311 (19,787) (17,762) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 886,367 789,426 784,443 579,728 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (101,607) 13,442 (91,433) 15,516 
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13. ก าไรต่อหุ้น 

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

การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 
2564 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 2,075,084 1,730,465 1,923,218 1,619,517 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,950,100 1,948,141 1,950,100 1,948,141 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.06 0.89 0.99 0.83 

  
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 3,252,899 2,471,544 3,063,738 2,277,289 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,949,126 1,948,141 1,949,126 1,948,141 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.67 1.27 1.57 1.17 
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14. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ โรงแรมและการบริหารจดัการ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้         
รายไดจ้ากภายนอก 8,189,323 7,127,693 8,513 2,830 - - 8,197,836 7,130,523 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 240 240 852 852 (1,092) (1,092) - - 

รายได้ทั้งส้ิน 8,189,563 7,127,933 9,365 3,682 (1,092) (1,092) 8,197,836 7,130,523 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 2,303,827 2,075,127 (13,059) (15,011) - - 2,290,768 2,060,116 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       357,330 104,973 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม      82,514 198,589 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (61,253) (68,202) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (564,121) (554,727) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย      (30,154) (10,284) 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ      2,075,084 1,730,465 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ โรงแรมและการบริหารจดัการ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้         
รายไดจ้ากภายนอก 13,613,883 10,786,444 16,543 5,719 - - 13,630,426 10,792,163 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 480 480 1,704 1,704 (2,184) (2,184) - - 

รายได้ทั้งส้ิน 13,614,363 10,786,924 18,247 7,423 (2,184) (2,184) 13,630,426 10,792,163 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 3,729,170 2,885,975 (26,425) (29,162) - - 3,702,745 2,856,813 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       462,049 207,876 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม      140,237 355,175 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (120,271) (133,312) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (886,367) (789,426) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (45,494) (25,582) 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ       3,252,899 2,471,544 
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15. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

   เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 974,068 0.50 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2564  974,068 0.50 

    
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                      

   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 1,462,480 0.75 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2565  1,462,480 0.75 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัและการค า้ประกนั 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
รายจ่ายฝ่ายทุน     
     สัญญาก่อสร้างโครงการ 9,136 7,931 8,731 7,733 
     สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 4,354 4,378 2,558 2,099 
วงเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
   ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ (ล้านเหรียญออสเตรเลีย) 

    

     ทุนเรือนหุน้ 70 38 - - 
การค า้ประกัน     
     หนงัสือค ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค 2,733 2,559 2,348 2,216 
     หนงัสือค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ 21 21 21 21 
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16.2 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ท่ีเกีย่วกบัการร่วมการงานและบริษัทร่วม 

กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมการงาน          
และบริษทัร่วมเป็นจ านวน 4 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค่าบริหารจดัการโครงการและค่าใชจ่้าย
ในการขายตามสัญญาขาย 

16.3 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ  เก่ียวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญา                                      
การเรียกเงินคืนและค่าเสียหาย ซ่ึงมีทุนทรัพย์รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 775 ล้านบาท และคดียงัอยู่                      
ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซ่ึงผลของคดีย ังไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม                         
ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่ากลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจาก
คดีฟ้องร้องดงักล่าว 

17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

17.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้กูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้และเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้ นลงตาม                    
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 บริษทัฯไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหน้ีสินทางการเงินท่ี
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

วนัครบก าหนด 
ตามสัญญา จ านวนสัญญา มูลค่าสัญญา 

ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรม 
ของตราสารอนุพนัธ์ 

เดือนพฤษภาคม 2567 1 600 ลา้นบาท 4 ลา้นบาท 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัท่ี 2 และไม่มีการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

18 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ก) เ ม่ื อวัน ท่ี  22 กรกฎาคม  2565 ท่ี ประ ชุมผู ้ ถื อ หุ้นประจ า ปี  2565 ของ  Supalai Philippines, Inc.                            
(“บริษทัย่อย”) มีมติอนุมติัให้จดทะเบียนเลิกกิจการกบัหน่วยงานราชการของประเทศฟิลิปปินส์ภายใน
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การเลิกกิจการของบริษทัย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด 

ข) เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2565 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 1,366 ลา้นบาท จากก าไรส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (ไม่รวมจ านวนหุน้ทุนท่ีบริษทัฯซ้ือคืนตามโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อ
บริหารทางการเงิน) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 กนัยายน 2565 และจะบนัทึกบญัชีในไตรมาส
ท่ีสามของปีปัจจุบนั 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
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