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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้น วรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 

 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
19 กุมภาพนัธ์ 2563 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,732,648,593 1,405,924,892 1,311,015,245 1,068,832,065

ลูกหน้ีอ่ืน 4

- บริษทัใหญ่ 7,627                  - 7,627                  -

- บริษทัยอ่ย - - 194,312,082 201,561,666

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 4

- บริษทัใหญ่ 35,790                240                     35,430                240                     

- บริษทัยอ่ย - - 1,413,148,952 1,597,585,594

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2, 18 162,980,205       - 162,412,332 -

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 2, 6, 12 76,464,179,303 71,960,098,823 67,557,525,338 63,711,083,689

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน  842,149,510 1,568,625,194 842,149,510 1,568,625,194

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 490,754,536 302,402,783 476,232,048 286,278,790

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 240,424,027 390,478,556 186,892,069 349,685,525

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 79,933,179,591 75,627,530,488 72,143,730,633 68,783,652,763 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 3,919,998,800 3,199,998,800

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 107,540,634 107,540,634 - -

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2, 18 301,143,273       - 301,143,273       -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 729,015,632       724,277,855       667,070,529 663,643,849

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10, 12 3,358,345,063    3,431,214,575    3,322,911,416 3,406,399,207

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 410,869,911       334,948,471       410,845,002 334,820,169

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 24,361,290         55,164,733         - 31,399,417

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 211,010,230       222,166,363       163,714,430 173,390,831

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,142,286,033 4,875,312,631 8,785,683,450 7,809,652,273 

รวมสินทรัพย์ 85,075,465,624 80,502,843,119 80,929,414,083 76,593,305,036 

31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 6,000,000,000    5,600,000,000    6,000,000,000    5,600,000,000    

เจา้หน้ีการคา้

- บริษทัยอ่ย 4, 13 - - 874,011,493 919,641,511 

- บริษทัอ่ืน 13 2,191,202,897 2,283,753,446 1,953,138,786 2,085,858,415 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัใหญ่ 4 27,368,893         106,979,043       27,368,893         106,979,043       

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 1,663,571,050 2,754,498,008 1,663,571,050 2,754,498,008 

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 12

- บริษทัใหญ่ 16,120,118,941   6,302,341,740    16,120,118,941 6,302,341,740 

- บริษทัยอ่ย - - 2,083,574,044 2,645,840,058 

หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 7,100,000,000 6,400,000,000 7,100,000,000 6,400,000,000 

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 18 2,786,397,740 2,688,995,073 2,777,213,637 2,666,987,030 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 515,480,334 669,238,062 420,340,250 502,003,242 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4, 8, 14 4,153,859,612 3,895,362,858 3,430,384,275 3,164,786,637 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 40,557,999,467 30,701,168,230 42,449,721,369 33,148,935,684 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกูร้ะยะยาว 12 2,000,000,000 9,100,000,000 2,000,000,000 9,100,000,000 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 - - 5,228,580 -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 427,464,067 419,965,497 416,833,969 406,705,351 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 28 23,906,673 73,337,913 23,756,673 72,987,913 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,451,370,740 9,593,303,410 2,445,819,222 9,579,693,264 

รวมหนีสิ้น 43,009,370,207 40,294,471,640 44,895,540,591 42,728,628,948 

31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจาํนวน 2,233 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,232,682,000    2,232,682,000    2,232,682,000    2,232,682,000    

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจาํนวน 2,233 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,232,682,000 2,232,682,000 2,232,682,000 2,232,682,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 16 1,828,229,301 1,828,229,301 1,828,229,301 1,828,229,301 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 228,529,880       228,529,880       228,529,880       228,529,880       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,894,093,585 36,007,648,514 31,744,432,311 29,575,234,907 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 17 (108,106,316) (79,385,458) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 42,075,428,450 40,217,704,237 36,033,873,492 33,864,676,088 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,333,033)          (9,332,758)          - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 42,066,095,417 40,208,371,479 36,033,873,492 33,864,676,088 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 85,075,465,624 80,502,843,119 80,929,414,083 76,593,305,036 

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2, 18 39,885,215,182 44,900,702,742 35,156,143,981 38,375,316,778 

รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ 4 - - 633,484,668 520,597,230 

รายไดเ้งินปันผล 4, 7 - - 1,099,999,725 399,999,900 

รายไดอ่ื้น 4 271,108,841 174,490,111 376,431,869 217,205,953 

รวมรายได้ 40,156,324,023 45,075,192,853 37,266,060,243 39,513,119,861 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 2, 20 25,780,537,514 28,814,573,030 22,738,922,002 24,757,502,008 

ตน้ทุนขายวตัถุดิบ 20 - - 601,666,604 499,384,700 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 2, 20 3,285,468,598 4,395,753,277 2,948,934,770 3,897,211,954 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 20 3,681,482,270 3,968,312,833 3,494,467,557 3,776,855,834 

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 21 230,852,607 230,759,244 309,275,577 309,407,019 

รวมค่าใช้จ่าย 32,978,340,989 37,409,398,384 30,093,266,510 33,240,361,515 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (397,735)             (419,792)             - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 18 7,177,585,299 7,665,374,677 7,172,793,733 6,272,758,346 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (1,523,089,808) (1,549,563,147) (1,231,236,532) (1,175,092,792)
กําไรสําหรับปี 5,654,495,491 6,115,811,530 5,941,557,201 5,097,665,554 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

   ต่างประเทศ (28,720,858) (30,925,892) - -

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง (28,720,858) (30,925,892) - -

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 15 90,203,275 - 84,816,554 -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 (18,040,655) - (16,963,311) -

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง 72,162,620 - 67,853,243 -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 22 43,441,762 (30,925,892) 67,853,243 -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,697,937,253 6,084,885,638 6,009,410,444 5,097,665,554 

การแบ่งปันกําไร 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      5,654,495,491      6,115,811,530      5,941,557,201      5,097,665,554 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
กําไรสําหรับปี      5,654,495,491      6,115,811,530      5,941,557,201      5,097,665,554 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      5,697,937,253      6,084,885,638      6,009,410,444      5,097,665,554 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี      5,697,937,253      6,084,885,638      6,009,410,444      5,097,665,554 

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24 2.53 2.74 2.66 2.28 

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การแปลงค่า รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ หน่วยงาน ของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 31,923,577,604 (48,459,566) 36,164,559,219 (9,332,658) 36,155,226,561 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 25 - - - (2,031,740,620)     - (2,031,740,620) - (2,031,740,620)

   เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย - - - - - - (100)                      (100)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (2,031,740,620)     - (2,031,740,620)     (100)                      (2,031,740,720)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 6,115,811,530       - 6,115,811,530 - 6,115,811,530       
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - -                        (30,925,892) (30,925,892) - (30,925,892)          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 6,115,811,530       (30,925,892)              6,084,885,638       - 6,084,885,638       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 36,007,648,514 (79,385,458) 40,217,704,237 (9,332,758) 40,208,371,479 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การแปลงค่า รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ หน่วยงาน ของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 36,007,648,514 (79,385,458) 40,217,704,237 (9,332,758) 40,208,371,479 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 25 - - - (3,840,213,040)     - (3,840,213,040) - (3,840,213,040)

   เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย - - - - - - (275) (275)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (3,840,213,040)     - (3,840,213,040)     (275)                      (3,840,213,315)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 5,654,495,491       - 5,654,495,491 - 5,654,495,491       
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - 72,162,620           (28,720,858)              43,441,762 - 43,441,762           
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 5,726,658,111       (28,720,858)              5,697,937,253       - 5,697,937,253       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 37,894,093,585 (108,106,316) 42,075,428,450 (9,333,033) 42,066,095,417 

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 26,509,309,973 30,798,751,154 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 25 - - - (2,031,740,620)     (2,031,740,620)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (2,031,740,620)     (2,031,740,620)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 5,097,665,554 5,097,665,554 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 5,097,665,554       5,097,665,554 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 29,575,234,907 33,864,676,088 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 29,575,234,907 33,864,676,088 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 25 - - - (3,840,213,040)     (3,840,213,040)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (3,840,213,040)     (3,840,213,040)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 5,941,557,201 5,941,557,201 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - 67,853,243 67,853,243 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 6,009,410,444       6,009,410,444 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 31,744,432,311 36,033,873,492 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 5,654,495,491    6,115,811,530    5,941,557,201    5,097,665,554    
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 1,523,089,808    1,549,563,147    1,231,236,532    1,175,092,792    
ตน้ทุนทางการเงิน 230,852,607       230,759,244       309,275,577       309,407,019       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 450,034,813       497,060,820       442,550,882       485,872,248       
ดอกเบ้ียรับ (82)                      - (60,244,287)        (66,420,028)        
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของโครงการ
   อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (7,334,092)          902,608              (9,526,468)          625,402              
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (690,479)             645,451              (727,321)             1,044,651           
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 39,475                - 41,035                
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (1,099,999,725)   (399,999,900)      
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (35,901,073)        (38,657,365)        - -
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ (23,975,592)        4,420,118           (23,788,770)        4,420,118           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 397,735              419,792              - -
กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (397,735)             (419,792)             - -

7,790,571,401 8,360,545,028 6,730,333,621 6,607,748,891 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัใหญ่ (7,627)                 - (7,627)                 -
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 7,249,584           (120,089,264)      
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ (464,123,478)      - (463,555,605)      -
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (3,771,680,364)   (7,638,998,693)   (3,110,591,808)   (6,580,094,997)   
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 726,475,684       (946,141,570)      726,475,684       (946,141,570)      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (188,351,753)      (36,114,239)        (189,953,258)      (37,713,900)        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 150,054,529       (193,127,873)      162,793,456       (200,203,035)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,156,133         24,487,498         9,676,401           17,041,606         
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย - - (45,630,018)        57,057,323         
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน (92,550,549)        (94,399,493)        (132,719,629)      (59,598,956)        
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัใหญ่ (79,610,150)        69,773,294         (79,610,150)        69,773,294         
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน (1,090,926,958)   1,056,625,623    (1,090,926,958)   1,056,625,623    
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 97,402,667         1,627,069,571    110,226,607       1,633,031,879    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 250,830,643       533,450,427       255,579,739       471,920,745       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 79,661,190         46,191,813         77,981,861         45,004,300         
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 3,418,901,368    2,809,361,386    2,967,321,900    2,014,361,939    
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,638,863,879)   (1,172,257,693)   (1,276,271,526)   (722,692,488)      
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ (25,455,648)        (1,917,513)          (25,442,470)        (1,917,513)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,754,581,841 1,635,186,180 1,665,607,904 1,289,751,938 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า - - (720,000,000)      -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (294,496,046)      (234,578,390)      (274,003,564)      (222,248,427)      
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 4,007,744           21,980,095         3,898,707           13,274,568         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (139,103,045)      (57,759,008)        (139,099,045)      (57,759,008)        
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 33,939                - 429                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (538,846)             (16,614,862)        (538,846)             (16,614,862)        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 1,099,999,725    399,999,900       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่ 4 (59,177)               (3,948,638)          (58,817)               (3,948,638)          
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่ 4 23,709                4,673,350           23,709                4,673,350           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 - - (2,929,479,610)   (7,959,532,342)   
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 3,157,921,015    7,669,129,728    
ดอกเบ้ียรับ - - 16,239,442         13,575,111         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (430,165,661) (286,213,514) 214,902,716 (159,450,191)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (973,785,597)      (862,101,598)      (1,038,294,476)   (906,967,578)      
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 25 (3,840,213,040)   (2,031,740,620)   (3,840,213,040)   (2,031,740,620)   
จ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
   อาํนาจควบคุม (275)                    (100)                    - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 4 11,694,225,109   7,494,965,654    11,694,225,109   7,494,965,654    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 4 (1,877,918,676)   (2,653,155,748)   (1,877,918,676)   (2,653,155,748)   
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 - - 2,902,955,011    7,431,085,567    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 - - (3,479,081,368)   (7,075,139,888)   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 400,000,000       2,800,000,000    400,000,000       2,800,000,000    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหุ้นกูร้ะยะยาว (6,400,000,000)   (6,000,000,000)   (6,400,000,000)   (6,000,000,000)   
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (997,692,479) (1,252,032,412) (1,638,327,440) (940,952,613)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 326,723,701 96,940,254 242,183,180 189,349,134 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,405,924,892    1,308,984,638    1,068,832,065    879,482,931       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 1,732,648,593 1,405,924,892 1,311,015,245 1,068,832,065 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 21,943,729         (884,849)             24,295,514         (3,192,237)          
รับโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาก
   โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา - สุทธิ (5,060,118)          (67,055,306)        (3,749,021)          (67,055,306)        

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหต ุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6 โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 
10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13 เจา้หน้ีการคา้ 
14 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
15 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
16 ทุนเรือนหุน้  
17 ส ารอง 
18 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
19 ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
20 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
21 ตน้ทุนทางการเงิน 
22 ภาษีเงินได ้
23 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
24 ก าไรต่อหุ้น 
25 เงินปันผล 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
28 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2563 
 

1 ข้อมลูทั่วไป 
  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของ
บริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 1177 อาคารเพร์ิล แบงกค์อ็ก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 98.23) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย รายละเอียดของบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) 
เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
(“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 3 (ด) 
 
กลุ่มบริษทัประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซ่ึงผลกระทบของการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรกส าหรับสัญญาท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ไม่มีสาระส าคญัต่อ
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ดังนั้ นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562  และ            
ไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2561 ซ่ึงไดเ้คยรายงานไวต้าม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มลูของ TFRS 15 จะไม่ถูกน ามาใชก้บัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
 
ก. การให้สินคา้โดยไม่คิดมูลค่า 

 

ส าหรับสัญญาการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการให้สินคา้โดยไม่คิดมูลคา่ เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแตง่ ตาม TAS 18 
กลุ่มบริษทับันทึกตน้ทุนของรายการเหล่าน้ีเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ทั้งน้ีตาม TFRS 15 ก าหนดให้ตอ้งบันทึก
ตน้ทุนของรายการการให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่าดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยเ์น่ืองจากฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินคา้ท่ีให้โดยไม่คิดมูลคา่เหล่าน้ีเป็นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระหลกั
ท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตามสัญญา การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง และ
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 
 

ข. ค่าใชจ้่ายออกแทนลูกคา้ 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายช าระค่าใชจ้่ายแทนลูกคา้ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าส่วนกลางนิติ
บุคคลของโครงการอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทัรับรู้จ านวนเงินดังกล่าวเป็นตน้ทุนในการจัด
จ าหน่าย ตาม TFRS 15 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้หรือไม่ หาก
ไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกการจ่ายช าระดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้
หรือบริการนั้น ในทางกลบักนั หากกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระ
ดงักล่าวเป็นส่วนหกัจากรายไดซ่ึ้งส่งผลให้รายไดแ้ละตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง 
 

ค. ค่านายหนา้จ่าย 
 
ตาม TAS 18 กลุม่บริษทัรับรู้ค่านายหน้าจ่ายเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่า
นายหน้าดงักล่าวเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (ตน้ทุนของสัญญา) หากคาดว่าจะไดรั้บคืน
ตน้ทุนดงักล่าว กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายตน้ทุนดงักล่าวอยา่งเป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดข้องสัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้ง ค่านายหน้าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดขึ้นหากคาดว่าระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายเท่ากบัหน่ึงปี
หรือส้ันกว่า การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้รับรู้ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพย ์
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 
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(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ        
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง   
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบัญชีถดัไป          
ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุขอ้ 6 การพิจารณามูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา และ 
หมายเหตุขอ้ 15 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบั 

   ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในการร่วมคา้ 
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บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม
จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
  
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุม่บริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทนุท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการ
งานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท า
รายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของเงินลงทนุท่ีบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียของกลุม่บริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วม
คา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการ
ในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระส าคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานตา่งประเทศนั้นตอ้ง
ถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู่ 
กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

รายการที่เป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการ
ช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว่้าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทาง
การเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ี
มีสภาพคล่องสูง 
 

(ง) ลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ี
จะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

(จ) ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นจากการท าสัญญากบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ
สามารถเรียกเก็บตน้ทุนดงักล่าวได ้
 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าตดั
จ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิให้กบัผูซ้ื้อแลว้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดข้องสัญญานั้น 
 

(ฉ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพื่อการขายใน
การด าเนินธุรกิจปกติ อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กว่า มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บคือราคาขายโดยประมาณหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการขาย 
 
ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาประกอบดว้ย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการไดม้า 
ค่าใชจ้่ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพื่อใชใ้นโครงการ
อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ 
 
ตน้ทุนของวสัดุก่อสร้างค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเคล่ือนท่ี 
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ตน้ทุนของบ้านตัวอย่างและโครงการระหว่างการพฒันาค านวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซ่ึงได้รับการปรับปรุงให้
ใกล้เคียงกับราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดับก าลงัการพฒันา
ตามปกติ 
 
ตน้ทุนของท่ีดินค านวณโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง 
 

(ช) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการบนัทึก
บญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุน
ท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 
(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมขึ้น
หรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและท่ีดินและอาคารเพื่อให้เช่าวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารเพื่อใหเ้ช่า 20 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดิน 
 

(ฌ) ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูยื้ม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุน
ของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อม
บ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
คา่เส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน
ในการเปล่ียนแทนอื่นหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10 ปี 
อาคารและส่วนตกแต่ง 2 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5 ปี 
สาธารณูปโภคส่วนกลาง  20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและส่วนตกแต่ง จากเดิม
ประมาณอายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร คือ 20 และ 30 ปี เปล่ียนเป็น 40 ปี และส่วนตกแต่งของอาคารจาก 3 ปี เปล่ียนเป็น 
10 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ             
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ้่ายอื่นรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าตัดจ าหน่าย 
 
คา่ตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอื่นท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เท่ากบั 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูง
กว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้ง
ปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบั
มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไร
หรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ์ื่น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลงั  และ
การเพ่ิมขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสาร
ทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก
รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคนื ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า
มาก่อน 
 

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่แสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้ างานให้กบักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้
มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็น
ประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
ใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่าย
สุทธิและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

  

 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างาน
ของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หาก
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้
ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฑ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    
 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนักงาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกบัการ
เพ่ิมขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย
จะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บ
สิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไข
การบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิจะถูกวดัค่าเพื่อให้สะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการ
ปรับปรุงส าหรับผลต่างระหว่างจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

มูลค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายให้แก่พนกังานจากราคาหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพร้อม ๆ ไปกบัการ
เพ่ิมขึ้นในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานมีสิทธิไดรั้บช าระอยา่งไม่มีเง่ือนไข หน้ีสินถูกวดัมูลค่าใหม่ทกุ ๆ วนัท่ี
ในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุน 
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(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้น
จ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ้่ายพิจารณา
จากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึง
มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อ
ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ หากมี
การใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมิน
หลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่า
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
  

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา
เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่าง
กนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ี
อยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

(ด) รายได้ 
 
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมี
สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินค้าซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกค้า 
ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ
ไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้
ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ 
 
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายไดจ้ากการขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิให้กบัผูซ้ื้อ
แลว้ 
 
เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้า 
 
เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกคา้รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทั โอนการควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้ หากเงินรับล่วงหน้า
ดงักล่าวมีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั รายการดงักล่าวจะมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกกบัหน้ีสินตามสัญญาโดย
ใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัท่ีไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการ
มีองคป์ระกอบของการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 12 เดือน 
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นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อ
แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละ
ตน้ทนุท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้
เม่ือมีการให้บริการ   
 
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  
เม่ือสัญญาเป็นไปตามเกณฑ์ส าหรับการขายสินคา้ หรือถ้าอ านาจในการควบคุม ความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญั
ของความเป็นเจา้ของของงานระหว่างก่อสร้างถูกโอนให้กบัผูซ้ื้อในคราวเดียว เช่น เม่ือก่อสร้างเสร็จ หรือ หลงัการส่งมอบ 
ในกรณีน้ีรายไดจ้ะรับรู้เม่ือเป็นไปตามเกณฑก์ารขายสินคา้และบริการดงักล่าวขา้งตน้ 
 

(ต) รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าใช้จ่าย
เร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้
เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
 

(ถ) เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(ท) ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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(ธ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
การบันทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   
 

(น) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการ
ยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบัการใช้สินทรัพยท่ี์มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะ
รับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(บ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หน้ีสิน และจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไร
ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว่้าจะไม่มี
การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้
ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และ
อาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดย
ขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงิน
ไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณา
จากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใชจ้ริง  
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(ป) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของ
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี 
 

(ผ) บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอ้ิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อ
บุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(ฝ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินท่ีส านักงานใหญ่ รายได้และค่าใช้จ่าย
ส านกังานใหญ่และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
รายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี 

 
 ประเทศที่จัดตั้ง /  

ช่ือกิจการ สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
   
บริษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 98.23 
บริษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จ ากดั มลัดีฟส์ เป็นสาขาของบริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์ 
   เนชัน่แนล จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ที ซี ที จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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 ประเทศที่จัดตั้ง /  
ช่ือกิจการ สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

   
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน ส่ัง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษทั (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  
ขายวตัถดิุบ  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม                                                          
ขายท่ีดิน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) อตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกูล้บ

ดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 
เงินปันผลรับ ตามจ านวนประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริหารงาน อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดค้่าบริหารงาน 0.02  -  0.02  - 
คา่บริหารจดัการ 111.17  106.98  111.17  106.98 
ดอกเบ้ียจ่าย 409.18  182.67  409.18  182.67 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายวตัถุดิบ -  -  633.48  520.60 
ขายท่ีดิน -  -  58.30  13.75 
ดอกเบ้ียรับ -  -  60.24  66.42 
รายไดค้่าบริหารงาน -  -  66.48  - 
เงินปันผลรับ -  -  1,100.00  400.00 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  88.75  86.64 
        
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันอ่ืน        
รายไดค้่าบริหารงาน 2.24  4.41  2.24  4.41 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 1.86  -  1.86  - 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 148.24  152.56  114.25  117.58 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
    ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 144.80  157.40  144.80  157.40 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5.48  6.18  5.48  6.18 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 150.28  163.58  150.28  163.58 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
ลูกหนี้อืน่ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ ่ 0.01  -  0.01  - 
บริษทัยอ่ย -  -  194.31  201.56 
รวม 0.01  -  194.32  201.56 
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 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 
รายการเคลื่อนไหวของ ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
   เงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
2562          
บริษทัใหญ ่          
   - เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 4.0  -  0.06  (0.02)  0.04 
          

2561          
บริษทัใหญ ่          
   - เงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  0.72  3.95  (4.67)  - 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการเคลื่อนไหวของ ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
   เงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
2562          
บริษทัใหญ ่          
   - เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 4.0  -  0.06  (0.02)  0.04 
          

บริษทัยอ่ย          
   - เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 4.0  1,483.63  2,929.48  (3,157.92)  1,255.19 
   - ดอกเบ้ียคา้งรับ   113.96      157.96 
   1,597.59      1,413.15 

รวม   1,597.59      1,413.19 
          

2561          
บริษทัใหญ่          
   - เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน -  0.72  3.95  (4.67)  - 
          

บริษทัยอ่ย          
   - เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 4.2  1,193.22  7,959.54  (7,669.13)  1,483.63 
   - ดอกเบ้ียคา้งรับ   61.11      113.96 
   1,254.33      1,597.59 

รวม   1,255.05      1,597.59 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 
   (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น) 

       

กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.39  40.95  32.33  31.88 

        

เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  874.01  919.64 

        
เจ้าหนี้อื่น        
บริษทัใหญ ่ 27.37  106.98  27.37  106.98 

 
 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 
รายการเคลือ่นไหวของ ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
   เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
2562          
บริษทัใหญ ่          
   - เงินกูย้ืมระยะส้ัน 4.0  6,300.05  11,694.23  (1,877.92)  16,116.36 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   2.29      3.76 
รวม   6,302.34      16,120.12 

          
2561          
บริษทัใหญ่          
   - เงินกูย้ืมระยะส้ัน 4.2  1,458.24  7,494.97  (2,653.16)  6,300.05 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   13.92      2.29 
รวม   1,472.16      6,302.34 
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 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการเคลื่อนไหวของ ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
   เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
2562          
บริษทัใหญ ่          
   - เงินกูย้ืมระยะส้ัน 4.0  6,300.05  11,694.23  (1,877.92)  16,116.36 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   2.29      3.76 
   6,302.34      16,120.12 
บริษทัยอ่ย          
   - เงินกูย้ืมระยะส้ัน 4.0  2,583.22  2,902.95  (3,479.08)  2,007.09 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   62.62      76.48 
   2,645.84      2,083.57 

รวม   8,948.18      18,203.69 

          

2561          
บริษทัใหญ ่          
   - เงินกูย้ืมระยะส้ัน 4.2  1,458.24  7,494.97  (2,653.16)  6,300.05 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   13.92      2.29 
   1,472.16      6,302.34 
          
บริษทัยอ่ย          
   - เงินกูย้ืมระยะส้ัน 4.2  2,227.27  7,431.09  (7,075.14)  2,583.22 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   30.10      62.62 
   2,257.37      2,645.84 

รวม   3,729.53      8,948.18 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
เงินประกันผลงานค้างจ่าย  
    (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น) 

 
 

   
 

 

บริษทัยอ่ย -  -  5.71  5.71 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ค่าเช่าค้างจ่าย (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)        
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.53  11.39  5.53  11.39 

 
สัญญาส าคัญที่มีกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั  

 
(ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านักงาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวข้อง) กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอื่น 

ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยผูใ้ห้เช่าส่งมอบสถานท่ีเช่า
ให้กบักลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 คา่เช่าและค่าบริการตามสัญญา มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
สัญญาเช่าอาคารส านักงาน        
ภายใน 1 ปี 122.39  149.59  95.20  116.36 
1 - 5 ปี -  122.39  -  95.20 
รวม 122.39  271.98  95.20  211.56 

 
(ข) บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีกับกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 

ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ค่าเช่าตามสัญญา มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
สัญญาให้เช่าพืน้ที ่        
ภายใน 1 ปี 1.86  1.86  1.86  1.86 
1 - 5 ปี 1.71  3.57  1.71  3.57 
รวม 3.57  5.43  3.57  5.43 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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(ค) บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดภาระจ ายอมในท่ีดินบางส่วนซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 
15.3 ลา้นบาท และ 2,087.1 ลา้นบาท (2561: 15.3 ล้านบาท และ 1,886.7 ล้านบาท) ตามล าดบั ให้แก่โครงการของกลุ่ม
บริษทัเพื่อด าเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีก าหนดเวลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจ ายอมในท่ีดินรวมถึงยกท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์เป็นจ านวนเงิน 1.2 ลา้นบาท และ 396.2 
ลา้นบาท (2561: - ล้านบาท และ 174.0 ล้านบาท) ตามล าดบั โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1.2 ลา้นบาท และ 
415.0 ลา้นบาท (2561: - ล้านบาท และ 175.7 ล้านบาท) ตามล าดบั 
 

(ง) บริษทัมีสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษทัย่อยวงเงินรวม 3,100 ล้านบาท และมีสัญญากู้ยืมเงินจากบริษทัย่อยวงเงินรวม 
4,000 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกช าระเงินคืน
ไดท้นัที และบริษทัยอ่ยมีสัญญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 
 

(จ) บริษทัมีสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษทัใหญ่วงเงินรวม 500 ล้านบาท และมีสัญญากู้ยืมเงินจากบริษทัใหญ่วงเงินรวม 
19,300 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกช าระเงินคืน
ไดท้นัที และบริษทัใหญ่มีสัญญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 

 
(ฉ) บริษทัมีสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่นวงเงินรวม 102 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกูล้บ

ดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกช าระเงินคืนไดท้นัที และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่นมีสัญญาการใชเ้งิน
ทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 10  4  10  3 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,002  52  890  33 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 524  499  300  443 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า 83  91  -  - 
เช็คในมือ 70  753  68  583 
อื่น ๆ 44  7  43  7 
รวม 1,733  1,406  1,311  1,069 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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6 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (ล้านบาท) 
วสัดุก่อสร้าง  431  589  416  571 
บา้นตวัอยา่ง  1,675  1,411  1,478  1,342 
โครงการระหว่างการพฒันา         
- ท่ีดิน  36,223  36,258  32,822  32,408 
- ค่าปรับปรุงท่ีดิน  2,160  1,846  1,760  1,578 
- คา่ก่อสร้าง  5,509  5,961  4,984  5,515 
- ค่าสาธารณูปโภค  2,999  2,609  2,574  2,313 
- คา่โสหุ้ยการก่อสร้าง  2,777  2,556  2,590  2,395 
- ค่าดอกเบ้ีย  1,010  842  1,034  874 
  50,678  50,072  45,764  45,083 
ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบา้นเพื่อขาย  15,580  10,014  14,114  8,673 
ท่ีดินรอการพฒันา  8,199  9,980  5,802  8,068 
รวม  76,563  72,066  67,574  63,737 
หัก  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของ         
           โครงการอสังหาริมทรัพย ์         
           ระหว่างการพฒันา  (99)  (106)  (16)  (26) 
สุทธ ิ  76,464  71,960  67,558  63,711 

         
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ 
 ตน้ทุนการพฒันาระหว่างปี  

 
21 

 
730 

  
598 

  
730 

  
597 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้ืม  
 (ร้อยละต่อปี) 

  
2.90 

  
2.70 

  
2.90 

  
2.70 

(กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็น 
 มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

  
(7) 

  
1 

  
(10) 

  
1 

 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (โครงการ) 

จ านวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา        
ทาวน์เฮา้ส์ 120  146  101  122 
บา้นเด่ียว 36  42  32  38 
บา้นแฝด 21  28  17  21 
คอนโดมิเนียม 22  21  22  21 
รวม 199  237  172  202 
 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) ไดใ้ช้เป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร   
(ดูหมายเหตุขอ้ 12)  
 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
วิธีราคาทนุ 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง      
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั ให้บริการ บริหารจดัการ ตกแต่งบา้น

และรับเหมาก่อสร้าง 
 

ไทย 
 

100.00 
  

100.00 
  

100.0 
  

100.0 
  

100.0 
  

100.0 
  

- 
  

- 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99  800.0  800.0  800.0  800.0  400.0  - 
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99  800.0  800.0  800.0  800.0  700.0  400.0 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  500.0  500.0  500.0  500.0  -  - 
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  1,000.0  1,000.0  1,000.0  1,000.0  -  - 
บริษทั พฤกษา เวนเจอร์ วนั จ ากดั * ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  -  720.0  -  720.0  -  -  - 
                  

 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
วิธีราคาทุน 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อยทางอ้อม                  
บริษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
 

อินเดีย 
 

100.00 
  

100.00 
  

9.8 
  

9.8 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั อินเดีย 100.00  100.00  0.7  0.7  -  -  -  - 
บริษทั พฤกษา เวียดนาม จ ากดั ** พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั   
 

เวยีดนาม 
 

100.00 
  

100.00 
  

177.8 
  

177.8 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ ากดั *** ให้บริการและบริหารจดัการ ไทย -  100.00  -  2.5  -  -  -  - 
บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่    

จ ากดั **** 
 
รับเหมาก่อสร้าง 

 
ไทย 

 
51.00 

  
51.00 

  
5.0 

  
5.0 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม           3,920.0  3,200.0  1,100.0  400.0 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
* - ในปี 2562 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทั พฤกษา เวนเจอร์ วนั จ ากดั ในอตัราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 และมีทุนจดทะเบียน
จ านวน 800 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัช าระค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 720 ลา้นบาท 
** - การถือหุ้นในบริษทั พฤกษา เวียดนาม จ ากดั สัดส่วนการถือหุ้นตามขอ้ตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการช าระค่าหุ้นครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัถือหุ้นทางออ้มในบริษทั พฤกษา เวียดนาม จ ากดั ร้อยละ 
100 เน่ืองจากผูร่้วมทุนยงัมิไดช้ าระค่าหุ้นในส่วนของตน 
*** - บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ ากดั ไดช้ าระบญัชีเรียบร้อยแลว้ และได้จดทะเบียนช าระบญัชีเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 ทั้งน้ี บริษทัย่อยทางตรงของบริษทัไดจ้ าหน่ายส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ในบริษทั พฤกษา       
โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ ากดั ในเดือนเมษายน 2562 
**** - บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลกิบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี     
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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8 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทนุส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
การร่วมค้าทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)                     
บริษทั พฤกษา เอชดี
ซี เฮาส์ซิง จ ากดั * 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 
มลัดีฟส์ 

 
80.00 

  
80.00 

  
129.6 

  
129.6 

  
129.6 

  
129.6 

  
107.5 

  
107.5 

  
- 

  
- 

บริษทั พฤกษา ลกัซ์
โซร่า เฮาส์ซิง 
จ ากดั 

 
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 
 

อินเดีย 

 
 

50.00 

  
 

50.00 

  
 

0.3 

  
 

0.3 

  
 

0.3 

  
 

0.3 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
รวม           129.9  129.9  107.5  107.5  -  - 

 
ทั้งน้ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทุนท่ีก าหนดให้บริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
* - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัย่อยทางตรงของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นทั้งหมดในบริษทั พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จ ากดั โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้ายหุ้นทั้งหมดให้แก่คู่สัญญา ซ่ึงเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็น
จ านวนเงิน 110 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นล่วงหนา้เป็นจ านวนเงิน 88 ลา้นบาท โดยบนัทึกภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระค่าหุ้นส่วน
ท่ีเหลือแลว้ในเดือนมกราคม 2563 เงินลงทุนดงักล่าวอยูร่ะหว่างด าเนินการโอนหุ้นให้แก่คู่สัญญา 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 788  693 
เพ่ิมขึ้น 17  17 
รับโอนจากโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 117  117 
โอนไปโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา (13)  (13) 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 909  814 
เพ่ิมขึ้น 1  1 
รับโอนจากโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 5  3 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 915  818 

    

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 147  113 
รับโอนจากโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 38  37 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 185  150 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1  1 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 186  151 
    

มูลค่าสุทธิทางบญัชี    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 641  580 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 724  664 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 729  667 
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,079.9 ลา้น
บาท และ 1,010.2 ลา้นบาท (2561: 1,074.3 ล้านบาท และ 1,005.9 ล้านบาท) ตามล าดบั ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั โดยมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาเสนอขายของ
สินทรัพย์ท่ี มีลักษณะคล้ายคลึงกับสินทรัพย์ท่ีประเมินมูลค่าในบริเวณใกล้เคียงกัน การวัดมูลค่ายุ ติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที่ 3 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชใ้น
อนาคต และท่ีดินและอาคารเพื่อให้เช่า 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
 

 งบการเงินรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 847  1,771  2,832  362  17  37  125  5,991 
เพ่ิมขึ้น -  8  96  55  -  1  76  236 
โอน 5  36  55  14  -  -  (111)  (1) 
จ าหน่าย -  (8)  (108)  (25)  -  (9)  -  (150) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561                
   และ 1 มกราคม 2562 852  1,807  2,875  406  17  29  90  6,076 
เพ่ิมขึ้น -  25  63  28  -  1  199  316 
โอน 11  101  29  14  -  -  (156)  (1) 
จ าหน่าย -  -  (23)  (12)  -  (5)  -  (40) 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 863  1,933  2,944  436  17  25  133  6,351 

 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและ             

   ขาดทุนจากการด้อยค่า             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 20  560  1,479  223  17  29  -  2,328 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  128  251  55  -  3  -  442 
จ าหน่าย -  (4)  (88)  (23)  -  (8)  -  (123) 
กลบัรายการขาดทุนจาก         
การดอ้ยค่า 

 
- 

  
(2) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(2) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561                
   และ 1 มกราคม 2562 25  682  1,642  255  17  24  -  2,645 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  78  249  51  -  2  -  385 
จ าหน่าย -  -  (21)  (12)  -  (4)  -  (37) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 30  760  1,870  294  17  22  -  2,993 

 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

51 

 งบการเงินรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 827  1,211  1,353  139  -  8  125  3,663 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561                
   และ 1 มกราคม 2562 827  1,125  1,233  151  -  5  90  3,431 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 833  1,173  1,074  142  -  3  133  3,358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

52 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 847  1,771  2,757  338  17  32  124  5,886 
เพ่ิมขึ้น -  8  89  48  -  1  76  222 
โอน 5  36  55  14  -  -  (111)  (1) 
จ าหน่าย -  (8)  (80)  (22)  -  (8)  -  (118) 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561                
   และ 1 มกราคม 2562 852  1,807  2,821  378  17  25  89  5,989 
เพ่ิมขึ้น -  19  61  18  -  1  199  298 
โอน 11  100  29  14  -  -  (155)  (1) 
จ าหน่าย -  -  (21)  (11)  -  (5)  -  (37) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 863  1,926  2,890  399  17  21  133  6,249 

 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและ             

   ขาดทุนจากการด้อยค่า             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 20  557  1,430  203  17  26  -  2,253 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 5  129  242  53  -  2  -  431 
จ าหน่าย -  (4)  (66)  (21)  -  (8)  -  (99) 
กลบัรายการขาดทุนจาก         
การดอ้ยค่า 

 
- 

  
(2) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(2) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561                
   และ 1 มกราคม 2562 25  680  1,606  235  17  20  -  2,583 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  79  244  47  -  2  -  377 
จ าหน่าย -  -  (20)  (10)  -  (4)  -  (34) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 30  759  1,830  272  17  18  -  2,926 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       เคร่ืองตกแตง่         
   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 827  1,214  1,327  135  -  6  124  3,633 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561                
   และ 1 มกราคม 2562 827  1,127  1,215  143  -  5  89  3,406 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 833  1,167  1,060  127  -  3  133  3,323 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัและกลุ่มบริษทัก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 840 
ลา้นบาท และ 869 ลา้นบาท (2561: 682 ล้านบาท และ 704 ล้านบาท) ตามล าดบั  
 
การค า้ประกัน 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,139 ลา้นบาท (2561: 1,196 ล้านบาท) ไดใ้ช้เป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและส่วนตกแต่ง ราคาทุน 
1,133 ล้านบาท ส าหรับกลุ่มบริษัทและบริษัท จากเดิมประมาณอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร คือ 20 ปี และ 30 ปี 
เปล่ียนเป็น 40 ปี และส่วนตกแต่งของอาคารจาก 3 ปี เปล่ียนเป็น 10 ปี บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยใช้วิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ค่าเส่ือมราคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและส่วนตกแต่งใหม่จะ
เท่ากบัปีละ 28 ลา้นบาท โดยค่าเส่ือมราคาลดลงจ านวน 58 ลา้นบาท จากอายกุารให้ประโยชน์เดิม 
 

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 635  620 
เพ่ิมขึ้น 57  57 
โอน 1  1 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 693  678 

เพ่ิมขึ้น 139  139 
โอน 1  1 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 833  818 

    

ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 303  288 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 55  55 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 358  343 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 64  64 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 422  407 
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งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที ่1 มกราคม 2561 332  332 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 335  335 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 411  411 

 
12    หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงินรวม 
   2562  2561 
 

หมายเหต ุ
 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

   (ล้านบาท) 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจาก  
   สถาบนัการเงิน 

  
3,000  3,000  6,000  2,200  3,400  5,600 

หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  

 

-  7,100  7,100  -  6,400  6,400 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจาก
บริษทัใหญ ่ 4 

 
-  16,116  16,116  -  6,300  6,300 

หุ้นกูร้ะยะยาว   -  2,000  2,000  -  9,100  9,100 
รวมหนีสิ้นที่มภีาระ
ดอกเบีย้ 

  
3,000  28,216  31,216  2,200  25,200  27,400 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2562  2561 
 

หมายเหต ุ
 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

   (ล้านบาท) 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจาก  
   สถาบนัการเงิน 

  
3,000  3,000  6,000  2,200  3,400  5,600 

หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  

 

-  7,100  7,100  -  6,400  6,400 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจาก
บริษทัใหญ ่ 4 

 
-  16,116  16,116  -  6,300  6,300 

เงินกูยื้มระยะส้ันจาก
บริษทัยอ่ย 4 

 
-  2,007  2,007  -  2,583  2,583 

หุ้นกูร้ะยะยาว   -  2,000  2,000  -  9,100  9,100 
รวมหนีสิ้นที่มภีาระ
ดอกเบีย้ 

  
3,000  30,223  33,223  2,200  27,783  29,983 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด        
ภายใน 1 ปี 29,216  18,300  31,223  20,883 
1 - 5 ปี 2,000  9,100  2,000  9,100 
รวม 31,216  27,400  33,223  29,983 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 19,564 ล้านบาท และ 4 ลา้น
เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ลา้นบาท) และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (เทียบเท่า 29 ลา้นบาท) (2561: 17,777 ล้านบาท และ 4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 130 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 32 ล้านบาท)) และบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้
เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 18,409 ล้านบาทและ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี 
(เทียบเท่า 29 ลา้นบาท) (2561: 16,632 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 130 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี 
(เทียบเท่า 32 ล้านบาท)) ส าหรับบริษทั  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและกลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงน าสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 
 
(ก) วงเงินกูยื้มจากธนาคารจ านวน 1,700 ลา้นบาท (2561: 2,200 ล้านบาท) ส าหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 
(ข) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 50 ลา้นบาท (2561: 50 ล้านบาท) ส าหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั  

 
(ค) วงเงินหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 2,500 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ลา้นบาท) 

และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (เทียบเท่า 29 ลา้นบาท) (2561: 5,400 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 130 ล้าน
บาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 32 ล้านบาท)) ส าหรับบริษทั และ 3,010 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(เทียบเท่า 121 ลา้นบาท) และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (เทียบเท่า 29 ลา้นบาท) (2561: 5,911 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (เทียบเท่า 130 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 32 ล้านบาท)) ส าหรับกลุ่มบริษทั 

 
(ง) วงเงินตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 7,701 ลา้นบาท (2561: 8,222 ล้านบาท) ส าหรับบริษทัและกลุ่ม

บริษทั 
 

(จ) วงเงินสินเช่ืออื่นจ านวน 654 ลา้นบาท (2561: 605 ล้านบาท) ส าหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 
 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,139  1,196  1,139  1,196 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา        
   (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) 2,003  2,181  2,003  2,181 
รวม 3,142  3,377  3,142  3,377 

 
นอกจากน้ีวงเงินสินเช่ือบางส่วนของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทั 
 
เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.70 - 1.78 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.95 - 
2.55 ต่อปี) 
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หุ้นกู้ 
 
หุ้นกูข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติ
อนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
      งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภทหุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
คร้ังที่ 1/2558            
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 3.23 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 5 ปี พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 2.0  2.0  2,000  2,000 
คร้ังที ่1/2559            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.05 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี มีนาคม 2559 มีนาคม 2562 -  2.3  -  2,300 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.08 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน มีนาคม 2559 กนัยายน 2562 -  1.7  -  1,700 
คร้ังที ่1/2560            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.63 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 2 ปี 10 เดือน กุมภาพนัธ ์2560 พฤศจิกายน 2562 -  2.4  -  2,400 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.85 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน กุมภาพนัธ์ 2560 กรกฎาคม  2563 2.6  2.6  2,600  2,600 
คร้ังที ่2/2560            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.64 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี 5 เดือน มิถุนายน 2560 พฤศจิกายน 2563 2.5  2.5  2,500  2,500 
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      งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภทหุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
คร้ังที่ 3/2560            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.27 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน กนัยายน 2560 มีนาคม 2564 2.0  2.0  2,000  2,000 
   รวม     9.1  15.5  9,100  15,500 
   หัก หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (7.1)  (6.4)  (7,100)  (6,400) 
       หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2.0  9.1  2,000  9,100 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของหุ้นกู ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  15,500  21,500 
ช าระหุ้นกูค้ืนระหว่างปี (6,400)  (6,000) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 9,100  15,500 

   
13 เจ้าหนีก้ารค้า  
 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  874  920 
บุคคลหรือกิจการอืน่ ๆ  2,191  2,284  1,953  2,086 
รวม  2,191  2,284  2,827  3,006 

 
14 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่าง          
   การพฒันาคา้งจ่าย 1,140  1,011  923  735 
เงินค่าบ ารุงสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 1,100  1,022  902  824 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 837  722  760  663 
โบนสัคา้งจ่าย 247  306  241  296 
อื่น ๆ 830  834  604  647 
รวม 4,154  3,895  3,430  3,165 
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15 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
   โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 397  388  388  377 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 30  32  29  30 

รวม 427  420  417  407 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุม่บริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   โครงการผลประโยชน์ 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 420  374  407  362 
        

รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 45  46  44  44 
ตน้ทุนบริการในอดีต 48  -  47  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 10  8  10  8 
 103  54  101  52 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

       

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (17)  -  (16)  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน (31)  -  (30)  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (42)  -  (39)  - 

 (90)  -  (85)  - 
        



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   โครงการผลประโยชน์ 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชนจ์่าย (6)  (8)  (6)  (7) 
        
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 427  420  417  407 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง
เพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุ้มครอง
แรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ
และตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมขึ้น 
 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.76 - 4.25  1.41 - 4.15  1.76 - 4.25  1.41 - 4.15 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4, 6, 7, 8 และ 9  5, 6, 8 และ 9  4, 6, 7, 8 และ 9  5, 6, 8 และ 9 
   พนกังานประจ า        
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0, 6, 8, 12  

และ 18 
 0, 6, 7, 11  
และ 17  

 0, 6, 8, 12  
และ 18 

 0, 6, 7, 11  
และ 17 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 16 ปี (2561: 18 ปี) 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืน่ ๆ คงท่ี 
 

 งบการเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้น  ขอ้สมมติลดลง 

    โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (43)  (42)  51  49 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต        

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

51 
  

49 
  

(44) 
  

(42) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน           

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 
 

(50) 
  

(46) 
  

63 
  

57 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้น  ขอ้สมมติลดลง 

    โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (42)  (40)  49  47 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต        

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

49 
  

47 
  

(43) 
  

(40) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน           

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 
 

(48) 
  

(44) 
  

60 
  

54 
 

16 ทุนเรือนหุ้น  
 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อ
หน่ึงหุ้นในท่ีประชุมของบริษทั   
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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17 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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18 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 6 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั
ท่ีมีสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 
ส่วนงานท่ี 1 สายงานทาวน์เฮา้ส์ 1 : บา้นพฤกษา 1 บา้นพฤกษา 2 บา้นพฤกษา 3 และเดอะคอนเนค 
ส่วนงานท่ี 2 สายงานทาวน์เฮา้ส์ 2 : พฤกษาวิลล ์1 พฤกษาวิลล ์2 และ PAT 
ส่วนงานท่ี 3 สายงานบา้นเด่ียว:  พฤกษาทาวน์ ภสัสร 1 ภสัสร 2 ภสัสร 3 และพฤกษาวิลเลจ 
ส่วนงานท่ี 4 สายงานอาคารชุดกลุม่ 1: อาคารชุด 1 และอาคารชุด 4 
ส่วนงานท่ี 5 สายงานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุด 3 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6 
ส่วนงานท่ี 6 สายงานอาคารชุดกลุ่ม 3: อาคารชุดพรีเมียม 1 และอาคารชุดพรีเมียม 2 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน
และสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการ
อื่นท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่
 

ส่วนงานที ่1 
  

ส่วนงานที ่2 
  

ส่วนงานที ่3 
  

ส่วนงานที่ 4 
  

ส่วนงานที ่5 
  

ส่วนงานที ่6 
 รวมส่วนงานที่

รายงาน 
  

ส่วนงานอ่ืน 
  

รวม 
31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                                   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,821  12,526  7,032  8,263  8,895  10,701  4,250  3,382  5,474  8,169  4,413  1,860  39,885  44,901  -  -  39,885  44,901 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4,277  3,362  4,277  3,362 
รายไดอ้ืน่ 10  8  9  13  8  7  60  23  39  76  118  19  244  146  2  -  246  146 
รวมรายได้ 9,831  12,534  7,041  8,276  8,903  10,708  4,310  3,405  5,513  8,245  4,531  1,879  40,129  45,047  4,279  3,362  44,408  48,409 

ก าไร (ขาดทุน) ตาม 
   ส่วนงานก่อนภาษี 
   เงินได้ 1,735  2,593  959  1,209  1,446  

 
1,717  

 
 

1,036 

  
 

343 

  
 

1,156 

  
 

2,220 

  
 

945 

  
 

(210) 

 

7,277  7,872  (197)  (269)  7,080  7,603 

                                    
สินทรัพย์ส่วนงาน                                    
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 16,221  13,873  14,117  14,061  18,094  17,909  7,590  8,709  12,155  9,448  10,893  9,792  79,070  73,792  3,388  4,062  82,458  77,854 

                                    

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่
 

ส่วนงานท่ี 1 
  

ส่วนงานท่ี 2 
  

ส่วนงานที ่3 
  

ส่วนงานที ่4 
  

ส่วนงานที ่5 
  

ส่วนงานท่ี 6 
 รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 
  

ส่วนงานอ่ืน 
  

รวม 
31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                                   
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 9,831  12,534  7,041  8,276  8,903  10,708  4,308  3,405  5,508  8,245  4,530  1,879  40,121  45,047  4,277  3,359  44,398  48,406 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  -  2  -  5  -  1  -  8  -  2  3  10  3 
รวมรายได้ 9,831  12,534  7,041  8,276  8,903  10,708  4,310  3,405  5,513  8,245  4,531  1,879  40,129  45,047  4,279  3,362  44,408  48,409 

                                    
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่
 

ส่วนงานท่ี 1 
  

ส่วนงานที ่2 
  

ส่วนงานที ่3 
  

ส่วนงานที่ 4 
  

ส่วนงานที ่5 
  

ส่วนงานท่ี 6 
 รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 
  

ส่วนงานอ่ืน 
  

รวม 
31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                                   
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 7,684  10,030  5,826  6,819  8,088  8,840  3,747  2,689  5,505  8,253  4,530  1,874  35,380  38,505  4,277  3,359  39,657  41,864 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  -  2  -  5  -  1  -  8  -  2  3  10  3 
รวมรายได้ 7,684  10,030  5,826  6,819  8,088  8,840  3,749  2,689  5,510  8,253  4,531  1,874  35,388  38,505  4,279  3,362  39,667  41,867 
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การกระทบยอดรายได้ ก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 
 

 2562  2561 
 (ล้านบาท) 
รายได้    
รวมรายไดต้ามส่วนงานท่ีรายงาน 40,129  45,047 
รายไดอ้ื่น 4,279  3,362 
 44,408  48,409 
ตดัรายการรายไดร้ะหว่างส่วนงาน (4,277)  (3,362) 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 25  28 
รายได้รวม 40,156  45,075 

    
ก าไรหรือขาดทุน    
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 7,277  7,872 
ขาดทนุอืน่ (197)  (269) 
 7,080  7,603 
ตดัรายการขาดทนุระหว่างส่วนงาน 186  221 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน (88)  (159) 
ก าไรรวมก่อนภาษีเงินได้ 7,178  7,665 

    
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 79,070  73,792 
สินทรัพยอ์ื่น 3,388  4,062 
 82,458  77,854 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 2,636  2,649 
สินทรัพย์รวม 85,094  80,503 

 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยเท่านั้น 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินมัดจ าจากลูกค้า) 
 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  (2,689)  (2,667) 
รับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี  3,753  3,364 
เงินรับล่วงหนา้  (3,850)  (3,474) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562  (2,786)  (2,777) 
 

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา 
 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  464  464 

 

19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,785  1,803  1,727  1,738 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 138  129  134  125 
อื่น ๆ - โบนสัและค่าสวสัดิการ 974  1,230  938  1,181 
รวม 2,897  3,162  2,799  3,044 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ด
ทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญาต 
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20 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ค่างานก่อสร้างระหว่างปี  10,720  11,179  9,690  10,269 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและท่ีดินพร้อม
บา้นเพือ่ขาย บา้นตวัอยา่งและโครงการ
ระหว่างการพฒันา 

  
 

(6,436) 

  
 

(7,277) 

  
 

(6,258) 

  
 

(6,739) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป  16,975  21,565  15,008  18,228 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 19 2,897  3,162  2,799  3,044 
ค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ  1,655  1,788  1,460  1,534 
ค่าใชจ้่ายโฆษณา  1,092  1,336  990  1,225 
คา่เช่าจ่าย  944  968  846  870 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 9, 10, 11 450  497  442  486 
ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซ่ึง
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

  
367 

  
- 

  
351 

  
- 

อื่น ๆ  4,083  3,961  4,456  4,014 
รวมตน้ทุนขาย ตน้ทนุในการจดั
จ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

  
32,747 

  
37,179 

  
29,784 

  
32,931 
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21 ต้นทุนทางการเงิน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 409  183  498  269 
สถาบนัการเงิน  552  646  541  637 
รวมดอกเบีย้จ่าย  961  829  1,039  906 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
      สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

        

-  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุของ 
       โครงการอสังหาริมทรัพย ์
       ระหว่างการพฒันา  

 
 
6 

 
 

(730) 

  
 

(598) 

  
 

(730) 

  
 

(597) 
สุทธ ิ  231  231  309  309 

 
22 ภาษีเงินได้  

 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจบุนั  1,486  1,543  1,195  1,169 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  17  2  17  1 
  1,503  1,545  1,212  1,170 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  20  5  19  5 
  20  5  19  5 

รวมภาษีเงินได้   1,523  1,550  1,231  1,175 
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 งบการเงนิรวม 
 2562  2561 
 
 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น            

ผลต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ (36)  7  (29)  (39)  8  (31) 

ก าไรจากการประมาณตาม   
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 90  (18)  72  -  -  - 

รวม 54  (11)  43  (39)  8  (31) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 
 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น            

ก าไรจากการประมาณตาม  
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 85  (17)  68  -  -  - 

รวม 85  (17)  68  -  -  - 
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 งบการเงินรวม 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ท้จริง 2562  2561 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   7,178    7,665 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,436  20  1,533 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย        
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ   36    (6) 
การตดัรายการจากการจดัท างบการเงิน   41    27 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   17    2 
รายจ่ายท่ีหกัไดส้องเท่า   (7)    (6) 
รวม 21  1,523  20  1,550 

  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ท้จริง 2562  2561 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   7,173    6,273 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,435  20  1,255 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย        
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ   (214)    (76) 
ภาษงีวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   17    1 
รายจ่ายท่ีหกัไดเ้ป็นสองเท่า   (7)    (5) 
รวม 17  1,231  19  1,175 

 
 งบการเงินรวม 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
รวม 153  162  (129)  (107) 
การหกักลบรายการของภาษี (129)  (107)  129  107 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธิ  24  55  -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
รวม 124  138  (129)  (107) 
การหกักลบรายการของภาษี (124)  (107)  124  107 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธ ิ -  31  (5)  - 

 
  งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   

   (รายจา่ย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอืน่  31 ธนัวาคม 
 (ล้านบาท) 
2562        

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 4  (1)  -  3 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 35  (1)  -  34 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 13  (1)  -  12 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวยีนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 
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15 

  
(18) 

  
70 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 15  (10)  -  5 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 20  -  7  27 
อื่นๆ 2  -  -  2 
รวม 162  2  (11)  153 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (107)  (22)  -  (129) 
รวม (107)  (22)  -  (129) 

        
สุทธ ิ 55  (20)  (11)  24 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอื่น  31 ธนัวาคม 
 (ล้านบาท) 
2561        

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 4  -  -  4 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 28  7  -  35 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 23  (10)  -  13 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
65 

  
8 

  
- 

  
73 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 14  1  -  15 
ผลตา่งจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 12  -  8  20 
อืน่ ๆ 2  -  -  2 
รวม 148  6  8  162 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (96)  (11)  -  (107) 
รวม (96)  (11)  -  (107) 

        
สุทธ ิ 52  (5)  8  55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอื่น  31 ธนัวาคม 
 (ล้านบาท) 
2562        

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 5  (2)  -  3 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 30  -  -  30 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 13  (1)  -  12 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
72 

  
15 

  
(17) 

  
70 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 15  (10)  -  5 
อืน่ ๆ 3  1  -  4 
รวม 138  3  (17)  124 

        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (107)  (22)  -  (129) 
รวม (107)  (22)  -  (129) 

        
สุทธ ิ 31  (19)  (17)  (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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       งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอืน่  31 ธนัวาคม 
 (ล้านบาท) 
2561        

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 5  -  -  5 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 23  7  -  30 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 23  (10)  -  13 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
64 

  
8 

  
- 

  
72 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 14  1  -  15 
อืน่ ๆ 3  -  -  3 
รวม 132  6  -  138 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (96)  (11)  -  (107) 
รวม (96)  (11)  -  (107) 

        

สุทธ ิ 36  (5)  -  31 

 

23 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  ส าหรับการประกอบกิจการท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผูมี้รายไดน้้อยหรือรายไดป้านกลาง (พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งมีขนาดไม่ต ่ากว่า 31 ตาราง
เมตรและมูลค่าซ้ือขายตามสัญญาไมเ่กิน 600,000 บาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเง่ือนไข และราคาจ าหน่ายส าหรับโครงการท่ีตั้งในเขต 
1 ดงัน้ี กรณีการก่อสร้างอาคารชุด จะตอ้งมีพ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และจ าหน่ายในราคาหน่วยละ
ไม่เกินหน่ึงลา้นบาท (รวมค่าท่ีดิน) และกรณีการก่อสร้างบา้นแถวหรือบา้นเด่ียวจะตอ้งมีพ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 
70 ตารางเมตร และจ าหน่ายในราคาหน่วยละไมเ่กินหน่ึงลา้นสองแสนบาท (รวมค่าท่ีดิน)  
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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สิทธิพิเศษท่ีส าคญัไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนั 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัร
ส่งเสริมการลงทุน 
 

24 ก าไรต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 

ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญั                       
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

       

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั        
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 5,654.50  6,115.81  5,941.56  5,097.67 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้   2,232.68  2,232.68  2,232.68  2,232.68 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 2.53  2.74  2.66  2.28 

 
25 เงินปันผล 

 
ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทัของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 
อนุมติั 

โดยท่ีประชุม วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ตอ่หุ้น 

 
จ านวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562       
เงินปันผลจ่ายจากการจัดสรรก าไรประจ าปี 2562      
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 8 สิงหาคม 2562 4 กนัยายน 2562 0.62  1,384.26 
       
เงินปันผลจ่ายจากการจัดสรรก าไรประจ าปี 2561      
เงินปันผลประจ าปี สามญัผูถื้อหุ้น 22 เมษายน 2562 15 พฤษภาคม 2562 1.65  3,683.92 
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 8 สิงหาคม 2561 5 กนัยายน 2561 (0.55)  (1,227.97) 
    1.10  2,455.95 
เงินปันผลทีจ่่ายในปี 2562   1.72  3,840.21 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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อนุมติั 

โดยท่ีประชุม วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ตอ่หุ้น 

 
จ านวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2561       
เงินปันผลจ่ายจากการจัดสรรก าไรประจ าปี 2561      
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 8 สิงหาคม 2561 5 กนัยายน 2561 0.55  1,227.97 
       
เงินปันผลจ่ายจากการจัดสรรก าไรประจ าปี 2560      
เงินปันผลประจ าปี สามญัผูถื้อหุ้น 20 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 1.38  3,081.10 
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 11 สิงหาคม 2560 6 กนัยายน 2560 (1.02)  (2,277.33) 
    0.36  803.77 
เงินปันผลทีจ่่ายในปี 2561   0.91  2,031.74 

  
26 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์ 
เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ
ระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง  
ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความสมดุล
ระหว่างความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงค์ของบริษทัและบริษทัย่อยในการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัต้องรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่ให้เกินขอ้ก าหนดของหุ้นกู ้ พร้อมทั้งตอ้งให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูโ้ดย
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเขา้เง่ือนไข 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงิน
กูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 12) กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียจากเงินกูย้ืมเป็นไปตามอตัราตลาด 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม ผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทัมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศอยูใ่นระดบัต ่า  
 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพือ่ท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการ
แสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ่31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม 

2562  2561 
 (ล้านบาท) 

เงินรูปีอินเดีย    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84  92 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง 84  92 

 
งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562    
หุ้นกู ้ 9,100  9,171 
    

31 ธันวาคม 2561    
หุ้นกู ้ 15,500  15,534 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาวดงักล่าว ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้
และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดพิจารณาจากหน้ีสินท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีในรายงาน 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 

27 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน   
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
สัญญาเช่า        
ภายใน 1 ปี 254  185  225  178 
1 - 5 ปี 42  55  42  54 
รวม 296  240  267  232 

        

สัญญาอื่น ๆ        
สัญญาเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 3,116  8,356  3,116  8,356 
สัญญาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 201  257  183  235 
สัญญาว่าจา้งงานบริการและคา่ท่ีปรึกษา 20  145  20  142 
รวม 3,337  8,758  3,319  8,733 

 
อื่น ๆ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
(ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือค ้าประกนัให้แก่

บริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงินรวม 8,247 ลา้นบาท และ 10,116 ลา้นบาท (2561: 7,563 ล้านบาท และ 9,048 
ล้านบาท) ตามล าดบั 

 
(ข) บริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารเก่ียวกบัการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนรวม 115 ลา้นบาท (2561: 115 ล้าน

บาท) วงเงินหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 9,144 ลา้นบาท (2561: 8,592 ล้านบาท) วงเงินตัว๋สัญญาใช้
เงินจ านวน 9,856 ลา้นบาท (2561: 8,377 ล้านบาท) และวงเงินสินเช่ืออื่นจ านวน 819 ลา้นบาท (2561: 770 ล้านบาท) 
ของบริษทัยอ่ย 
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28 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกบริษทัอื่นและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดี
ต่าง ๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอื่น ๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็นจ านวนเงิน 923 
ลา้นบาท (2561: 353 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการไต่สวนของศาล อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัรวมจ านวน 24 
ลา้นบาท (2561: 73 ล้านบาท) ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 1.60 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,572.29 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท ท าให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.98 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,188.03 ลา้น
บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
 

30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียั่งไม่ได้ใช้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมี
ผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ันหรือสินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบังคบัใช้ในปัจจุบนั เช่น 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า  และ
รับรู้หน้ีสินในกรณีท่ีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ส่งผลให้ลกัษณะของ
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
 
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 
 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
ยอ้นหลงั ดังนั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกบัยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะใช้ข้อยกเวน้เร่ืองการน าค านิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ี
เปล่ียนแปลงมาตรฐาน โดยจะน า TFRS 16 มาถือปฏิบติักบัทุกสัญญาท่ีท าขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 และเคยระบุ
เป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 
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การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน มีดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน   งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 1 มกราคม  2563  2563 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น  1,118  883 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลง  5  5 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น  (1,123)  (888) 
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