
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการนาํนโยบายการบญัชี

ใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

ข้อมูลอ่ืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

 

 

 

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4098 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,294,348,012 1,732,648,593 1,117,988,894 1,311,015,245

ลูกหนี�อื�น 

- บริษัทใหญ่ 1,917                  7,627                  1,917                  7,627                  

- บริษัทย่อย 7 - - 191,160,180 194,312,082

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ

- บริษัทใหญ่ 246                     35,790                246                     35,430                

- บริษัทย่อย 7 - - 1,409,361,774 1,413,148,952

ต้นทุนในการได้มาซึ�งสัญญาที�ทํากับลูกค้า - หมุนเวียน 22 319,767,338       162,980,205       319,224,561 162,412,332

อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื�อขาย 9, 16 67,380,289,423 76,464,179,303 59,881,483,417 67,557,525,338

เงินมัดจําค่าซื�อที�ดิน  451,219,587 842,149,510 451,219,587 842,149,510

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 676,633,276 490,754,536 663,868,592 476,232,048

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 209,551,399 240,424,027 163,859,216 186,892,069

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 70,331,811,198 79,933,179,591 64,198,168,384 72,143,730,633 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - 3,919,998,800 3,919,998,800

เงินลงทุนในการร่วมค้า 11 107,540,634 107,540,634 - -

ต้นทุนในการได้มาซึ�งสัญญาที�ทํากับลูกค้า - ไม่หมุนเวียน 22 249,299,060       301,143,273       249,299,060       301,143,273       

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 12 735,439,032       729,015,632       667,977,038 667,070,529

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6, 13, 16 3,246,874,798    3,358,345,063    3,228,048,256 3,322,911,416

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 3, 14 595,409,305       - 527,425,452 -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 465,239,083       410,869,911       465,235,556 410,845,002

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 7,037,938           24,361,290         - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7 191,374,491       211,010,230       148,969,056 163,714,430

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,598,214,341 5,142,286,033 9,206,953,218 8,785,683,450 

รวมสินทรัพย์ 75,930,025,539 85,075,465,624 73,405,121,602 80,929,414,083 

31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 16 1,500,000,000    6,000,000,000    1,500,000,000    6,000,000,000    

เจ้าหนี�การค้า

- บริษัทย่อย 7, 17 - - 953,634,128 874,011,493 

- บริษัทอื�น 17 1,277,256,051 2,191,202,897 1,156,345,280 1,953,138,786 

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทใหญ่ 7 63,397,808         27,368,893         63,397,808         27,368,893         

เจ้าหนี�ค่าซื�อที�ดิน 522,874,400 1,663,571,050 522,874,400 1,663,571,050 

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 3, 7, 16 114,480,870 - 102,749,203 -

เงินกู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างจ่าย 7, 16

- บริษัทใหญ่ 19,828,858,929 16,120,118,941   19,828,858,929 16,120,118,941 

- บริษัทย่อย - - 3,915,676,800 2,083,574,044 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 16 100,000,000 - 100,000,000 -

หุ้นกู้ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 16 2,000,000,000 7,100,000,000 2,000,000,000 7,100,000,000 

หนี�สินที�เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 22, 34 1,394,715,529 1,555,593,907 1,379,960,172 1,546,494,795 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 251,554,290 515,480,334 178,506,436 420,340,250 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 7, 11, 18 3,837,101,011 4,153,859,612 3,130,948,017 3,430,384,275 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 30,890,238,888 39,327,195,634 34,832,951,173 41,219,002,527 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 957,000,000 - 957,000,000 -

หุ้นกู้ระยะยาว 16 - 2,000,000,000 - 2,000,000,000 

หนี�สินตามสัญญาเช่า 3, 7, 16 484,086,967 - 427,654,613 -

หนี�สินที�เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน 22, 34 966,483,902 1,230,803,833 966,483,902 1,230,718,842 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 - - 25,465,982 5,228,580 

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 19 357,525,095 427,464,067 348,216,645 416,833,969 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 32 20,564,921 23,906,673 20,214,921 23,756,673 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 2,785,660,885 3,682,174,573 2,745,036,063 3,676,538,064 

รวมหนี�สิน 33,675,899,773 43,009,370,207 37,577,987,236 44,895,540,591 

31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20 1,828,229,301 1,828,229,301 1,828,229,301 1,828,229,301 

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

        ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 228,529,880       228,529,880       228,529,880       228,529,880       

   ยังไม่ได้จัดสรร 38,090,835,113 37,894,093,585 31,537,693,185 31,744,432,311 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 21 (116,817,445) (108,106,316) - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 42,263,458,849 42,075,428,450 35,827,134,366 36,033,873,492 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (9,333,083)          (9,333,033)          - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 42,254,125,766 42,066,095,417 35,827,134,366 36,033,873,492 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 75,930,025,539 85,075,465,624 73,405,121,602 80,929,414,083 

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

(บาท)

31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 22 29,244,350,853 39,885,215,182 25,787,289,724 35,156,143,981 

รายได้จากการขายวัตถุดิบ 7 - - 168,753,913 633,484,668 

รายได้เงินปันผล 7, 10 - - 199,999,950 1,099,999,725 

รายได้อื�น 7 283,209,379 271,108,841 352,013,613 376,431,869 

รวมรายได้ 29,527,560,232 40,156,324,023 26,508,057,200 37,266,060,243 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 24 19,937,485,718 25,780,537,514 17,687,317,037 22,738,922,002 

ต้นทุนขายวัตถุดิบ 24 - - 160,222,497 601,666,604 

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 24 2,110,057,075 3,285,468,598 1,886,095,718 2,948,934,770 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7, 24 3,171,062,078 3,681,482,270 3,030,329,497 3,494,467,557 

รวมค่าใช้จ่าย 25,218,604,871 32,747,488,382 22,763,964,749 29,783,990,933 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,308,955,361 7,408,835,641 3,744,092,451 7,482,069,310 

ต้นทุนทางการเงิน 7 (310,420,247) (230,852,607) (346,062,955) (309,275,577)

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที�ใช้วิธีส่วนได้เสีย - (397,735)             - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 22 3,998,535,114 7,177,585,299 3,398,029,496 7,172,793,733 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 (832,771,339) (1,523,089,808) (636,732,418) (1,231,236,532)

กําไรสําหรับปี 3,165,763,775 5,654,495,491 2,761,297,078 5,941,557,201 

31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (8,711,129) (28,720,858) - -

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง (8,711,129) (28,720,858) - -

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนักงานที�กําหนดไว้ 19 (27,352,509) 90,203,275 (26,119,955) 84,816,554 

ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 25 5,470,502 (18,040,655) 5,223,991 (16,963,311)

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง (21,882,007) 72,162,620 (20,895,964) 67,853,243 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 25 (30,593,136) 43,441,762 (20,895,964) 67,853,243 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,135,170,639 5,697,937,253 2,740,401,114 6,009,410,444 

การแบ่งปันกําไร 

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่      3,165,763,775      5,654,495,491      2,761,297,078      5,941,557,201 

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

     3,165,763,775      5,654,495,491      2,761,297,078      5,941,557,201 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่      3,135,170,639      5,697,937,253      2,740,401,114      6,009,410,444 

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

     3,135,170,639      5,697,937,253      2,740,401,114      6,009,410,444 

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 27 1.42 2.53 1.24 2.66 

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม31 ธันวาคม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สํารอง รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การแปลงค่า ของผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 - - - (3,840,213,040)     - (3,840,213,040) - (3,840,213,040)

   เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย - - - - - - (275)                      (275)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (3,840,213,040)     - (3,840,213,040)     (275)                      (3,840,213,315)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กําไร - - - 5,654,495,491       - 5,654,495,491 - 5,654,495,491       

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - 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 วันที� 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 

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สํารอง รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การแปลงค่า ของผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 - - - (2,947,140,240)     - (2,947,140,240) - (2,947,140,240)

   เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย - - - - - - (50) (50)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (2,947,140,240)     - (2,947,140,240)     (50)                        (2,947,140,290)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กําไร - - - 3,165,763,775       - 3,165,763,775 - 3,165,763,775       

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - (21,882,007)          (8,711,129)                (30,593,136) - (30,593,136)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 3,143,881,768       (8,711,129)                3,135,170,639       - 3,135,170,639       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 38,090,835,113 (116,817,445) 42,263,458,849 (9,333,083) 42,254,125,766 

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

(บาท)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 - - - (3,840,213,040)     (3,840,213,040)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (3,840,213,040)     (3,840,213,040)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กําไร - - - 5,941,557,201 5,941,557,201 

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - 67,853,243 67,853,243 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 6,009,410,444       6,009,410,444 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 31,744,432,311 36,033,873,492 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 - - - (2,947,140,240)     (2,947,140,240)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (2,947,140,240)     (2,947,140,240)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กําไร - - - 2,761,297,078 2,761,297,078 

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - (20,895,964)          (20,895,964)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 2,740,401,114       2,740,401,114 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 2,232,682,000 1,828,229,301 228,529,880 31,537,693,185 35,827,134,366 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 3,165,763,775    5,654,495,491    2,761,297,078    5,941,557,201    

ปรับรายการที�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 832,771,339       1,523,089,808    636,732,418       1,231,236,532    

ต้นทุนทางการเงิน 310,420,247       230,852,607       346,062,955       309,275,577       

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 446,784,393       450,034,813       406,141,006       442,550,882       

ดอกเบี�ยรับ (155)                    (82)                      (43,283,881)        (60,244,287)        

(กลับรายการ) ค่าเผื�อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์

   พัฒนาเพื�อขาย 22,726,154         (7,334,092)          20,961,640         (9,526,468)          

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 79,710,648         (690,479)             79,853,714         (727,321)             

กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (66,990,522)        - (66,990,522)        -

กําไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี�สินตามสัญญาเช่า (9,826,625)          - (7,750,121)          -

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - (199,999,950)      (1,099,999,725)   

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (10,888,911)        (35,901,073)        - -

(กลับรายการ) ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 19,620,266         (23,975,592)        19,420,266         (23,788,770)        

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที�ใช้วิธีส่วนได้เสีย - 397,735              - -

กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที�ใช้วิธีส่วนได้เสีย - (397,735)             - -

4,790,090,609 7,790,571,401 3,952,444,603 6,730,333,621 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�อื�น - บริษัทใหญ่ 5,710                  (7,627)                 5,710                  (7,627)                 

ลูกหนี�อื�น - บริษัทย่อย - - 3,151,902           7,249,584           

ต้นทุนในการได้มาซึ�งสัญญาที�ทํากับลูกค้า (104,942,920)      (464,123,478)      (104,968,016)      (463,555,605)      

อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื�อขาย 9,666,363,387    (3,771,680,364)   8,306,271,460    (3,110,591,808)   

เงินมัดจําค่าซื�อที�ดิน 390,929,923       726,475,684       390,929,923       726,475,684       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (185,878,740)      (188,351,753)      (187,636,544)      (189,953,258)      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 30,872,628         150,054,529       23,032,853         162,793,456       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 19,635,739         11,156,133         14,745,374         9,676,401           

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทย่อย - - 79,622,635         (45,630,018)        

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทอื�น (913,946,846)      (92,550,549)        (796,793,506)      (132,719,629)      

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทใหญ่ 36,028,915         (79,610,150)        36,028,915         (79,610,150)        

เจ้าหนี�ค่าซื�อที�ดิน (1,140,696,650)   (1,090,926,958)   (1,140,696,650)   (1,090,926,958)   

หนี�สินที�เกิดจากสัญญา (425,198,309)      97,402,667         (430,769,563)      110,226,607       

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (253,694,280)      250,830,643       (236,773,729)      255,579,739       

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (91,820,979)        79,661,190         (89,513,288)        77,981,861         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 11,817,748,187   3,418,901,368    9,819,082,079    2,967,321,900    

ภาษีเงินได้จ่ายออก (1,077,196,249)   (1,638,863,879)   (858,328,830)      (1,276,271,526)   

จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ (22,962,018)        (25,455,648)        (22,962,018)        (25,442,470)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 10,717,589,920 1,754,581,841 8,937,791,231 1,665,607,904 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที�ได้มา - - - (720,000,000)      

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (248,140,760)      (294,496,046)      (251,351,645)      (274,003,564)      

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 9,059,860           4,007,744           6,970,915           3,898,707           

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (121,087,145)      (139,103,045)      (121,087,145)      (139,099,045)      

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (24,255,261)        (538,846)             (24,255,261)        (538,846)             

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 124,153,025       - 124,153,025       -

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 199,999,950       1,099,999,725    

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทใหญ่ (12,464)               (59,177)               (12,464)               (58,817)               

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทใหญ่ 47,932                23,709                47,572                23,709                

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 7 - - (767,991,843)      (2,929,479,610)   

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 7 - - 814,620,337       3,157,921,015    

ดอกเบี�ยรับ 231                     - 442,641              16,239,442         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (260,234,582) (430,165,661) (18,463,918) 214,902,716 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 (2,947,140,240)   (3,840,213,040)   (2,947,140,240)   (3,840,213,040)   

จ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที�ไม่มี

   อํานาจควบคุม (50)                      (275)                    - -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทใหญ่ 7 15,321,666,056   11,694,225,109   15,321,666,056   11,694,225,109   

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทใหญ่ 7 (11,932,023,520) (1,877,918,676)   (11,932,023,520) (1,877,918,676)   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 7 - - 4,050,284,657    2,902,955,011    

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 7 - - (2,280,892,743)   (3,479,081,368)   

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (4,500,000,000)   400,000,000       (4,500,000,000)   400,000,000       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,057,000,000    - 1,057,000,000    -

เงินสดจ่ายเพื�อชําระหุ้นกู้ระยะยาว (7,100,000,000)   (6,400,000,000)   (7,100,000,000)   (6,400,000,000)   

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (192,402,088)      - (158,773,342)      -

ต้นทุนทางการเงินจ่าย (602,756,077)      (973,785,597)      (622,474,532)      (1,038,294,476)   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (10,895,655,919) (997,692,479) (9,112,353,664) (1,638,327,440)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (438,300,581) 326,723,701 (193,026,351) 242,183,180 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 1,732,648,593    1,405,924,892    1,311,015,245    1,068,832,065    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 8 1,294,348,012 1,732,648,593 1,117,988,894 1,311,015,245 

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี�ค่าอุปกรณ์เพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (40,292,804)        21,943,729         (40,242,268)        24,295,514         

รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนจาก

   อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื�อขาย - สุทธิ (10,330,255)        (5,060,118)          (10,330,255)        (3,749,021)          

รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนจาก

   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ (29,977,746)        (31,658,613)        (24,460,855)        (25,840,000)        

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

7 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

9 อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

12 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 

13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14 สัญญาเช่า 

15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

17 เจา้หน้ีการคา้ 

18 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

19 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

20 ทุนเรือนหุน้  

21 สาํรอง 

22 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

23 ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

24 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 

25 ภาษีเงินได ้

26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

27 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

28 เงินปันผล 

29 เคร่ืองมือทางการเงิน 

30 การบริหารจดัการทุน 

31 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

32 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของ

บริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 1177 อาคารเพิร์ล แบงกค์อ็ก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 98.23) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นใน

ประเทศไทย 

 

บริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย รายละเอียดของบริษทัย่อยและการร่วมค้า          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรก ซ่ึงได้เปิดเผยผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวด

ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบ

การเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ        

ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกาํหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ

แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง   

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชวิ้จารณญาณ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดต่อจาํนวนเงินท่ี

รับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

4(ฏ) และ 14 สัญญาเช่า 

− การพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสัุญญาเช่าหรือไม่ 

4(ถ) และ 22 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้

− การพิจารณาว่าเงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกคา้มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมี

นยัสาํคญัหรือไม่ 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี

นยัสําคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชีถดัไป 
ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

4(ฏ) การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

4(ด) การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 

9 การประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 

9 การประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 

22 การประมาณการรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์จะรับรู้ภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 
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19 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

25 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้และการคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนาํผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ัก

ภาษี 

29 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีนาํขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช ้

 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ 

TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ

สะสมกบักาํไรสะสม ซ่ึงผลกระทบไม่มีสาระสําคญัต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่

ปรับปรุงข้อมูลท่ีนําเสนอในปี 2562 และไม่นําข้อกาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 4(ง) และขอ้ 4(ฐ) ผลกระทบ

จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

 

(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

TFRS 9 กาํหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดัประเภทตาม

ลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงิน

นั้น 
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(ก.2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 

 

TFRS 9 แนะนําวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการ

คาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และ

พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 

 

โดยผลกระทบดงัน้ี ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ีย

รับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตาม

สัญญา 

 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบ

สะสม (Modified retrospective approach)  

 

(1) ในฐานะผูเ้ช่า 

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย

ตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่ม

บริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าท่ีอายสัุญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสัุญญาเช่า   

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้ว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวนการ   

ดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
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ผลกระทบจากการถอืปฏิบตัติาม TFRS 16 งบการเงนิรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 1,123  888 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น (1,123)  (888) 

 

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 307  267 

หัก  ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับ    

       - สัญญาเช่าระยะส้ัน (68)  (67) 

       - สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (8)  (8) 

บวก  สิทธิเลือกขยายอายสัุญญาเช่า 990  772 

 1,221  964 

มูลค่าปัจจบุนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม  

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,123  888 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 1,123  888 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.59  2.59 

 

ในฐานะผูใ้ห้เช่า นโยบายการบัญชีท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบัติในฐานะผูใ้ห้เช่าตาม TFRS 16 ไม่แตกต่างจากท่ีถือ

ปฏิบติัตาม TAS 17 

 

4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้ท่ีได้

กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม

บริษทัในการร่วมคา้ 
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บริษัทย่อย 

 

บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม

จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

  

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชีโดย

ถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   กาํไรหรือขาดทุนท่ี

เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

ส่วนได้เสียในเงินลงทนุท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการ

งานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 

 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการทาํ

รายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทนุท่ีบนัทึกตาม

วิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมร่วม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ

ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วม

คา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการ

ในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
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(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงั

ถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ี

เกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก

อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยา่ง

มีสาระสาํคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้ง

ถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สีย

ในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแตย่งัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมท่ีมีสาระสําคญัอยู ่

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการ

ชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว่้าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทาง

การเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

อ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจ้าหน้ีการค้ารับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร

เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญา

ตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี

นยัสําคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุน

การทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ

จดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ  

 

(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ

เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ

ทั้งหมด จะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไป นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้ถูกกําหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าด้วยราคาทุน              

ตดัจาํหน่าย หากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ี

จะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีนาํเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

 

- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

กลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหว่างระยะเวลา

ของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแส  

เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) และ

กลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์บริหาร

จดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 

 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการขายซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ

ของเงินต้นหรือไม่  

 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ท่ีคา้ง

ชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูยื้มโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องและค่าใชจ้่ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั้นตน้ 
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณาขอ้กาํหนด

ตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้กาํหนดตามสัญญา

ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจทาํให้ไม่เข้าเง่ือนไขในการ

ประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  

- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 

- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทั ถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีกาํหนด (เช่น สินทรัพย์

ทางการเงินท่ีผูใ้ห้กูไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย กาํไร

และขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทนุ  

 

หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง

การเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้ง

ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

 

กลุ่มบริษทั เขา้ทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์

โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 
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หนีสิ้นทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่ม

บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะท้อน

เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย 

(รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.4) การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนสุทธิ           

ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ย

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ี

มีสภาพคล่องสูง 

 

(ฉ) ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ี

จะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 

 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) ซ่ึง

ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดั

จาํหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 

 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

(ช) ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นจากการทาํสัญญากบัลูกคา้ 
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ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํ

กบัลูกคา้บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุนโดยสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดข้องสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพือ่ขาย 

 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายคือ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพ่ือขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ      

อสังหาริมทรัพยน้ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินซ่ึงรวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าถมดิน ค่าใชจ้่ายในการ

พฒันา ตน้ทุนการกูยื้ม และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูยื้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือ

ขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสําเร็จ ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายรวมการปันส่วน

ของค่าใชจ้่ายในการพฒันาสินทรัพยส่์วนกลางตามพ้ืนท่ีขายหรือราคาขาย 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการพฒันา

อสังหาริมทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จและค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย 

เม่ือมีการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงวดเดียวกนักบัท่ี

มีการรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

ตน้ทุนของวสัดุก่อสร้างคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัเคล่ือนท่ี 

 

ตน้ทุนของท่ีดินคาํนวณโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง 

 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมขึ้น

หรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใช้ในการ

บริหารงาน   

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุประกอบดว้ยท่ีดินและท่ีดินและอาคารเพ่ือให้เช่าวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม

และขาดทนุจากการดอ้ยค่า  

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง

ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ

รวมถึงตน้ทุนการกูยื้ม 
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

กบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

แต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารเพ่ือใหเ้ช่า 20 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดคา่เส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างก่อสร้าง 

 

(ญ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่

ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ

ตน้ทุนการกูยื้ม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์

นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบั

มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะ

ถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุน

ของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อม

บาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึ้น 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน

ในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10 ปี 

อาคารและส่วนตกแต่ง 2 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3, 5 ปี 

สาธารณูปโภคส่วนกลาง  20 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีคิดค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วน จากเดิมกลุ่ม

บริษทัคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง อายกุารให้ประโยชน์คงเหลือ 1 - 18 ปี เปล่ียนเป็นวิธีคาํนวณตามผลผลิต 

  

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 

 

ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ             

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์

ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ้่ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชนเ์ท่ากบั 10 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฏ) สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีท่ีถอืปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษทันาํ    

คาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

  

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะ    

ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ สําหรับ

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ี

ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์

มูลค่าตํ่าหรือสัญญาเช่าระยะส้ันจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ     

วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีจา่ยชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมี

ผลรวมกับต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีได้รับ                 

ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า     

เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กับกลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่า

เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม

ของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงคา่เช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือกในการขยายอายุ

สัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้

เป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้

ปรับปรุงบางส่วนเพ่ือให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          

วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินท่ีคาดว่า

ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยาย

อายสัุญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลคา่ลง

จนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการหน่ึง

หรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละ

ส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภท

เป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็น

ส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายสัุญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจ

เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัตก่ิอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่า    

นั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็น

สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หัก

ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ้่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะ

หกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ้่ายทางการเงิน

จะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยภ์ายใต้สัญญาเช่าอ่ืนได้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี

เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือ

ของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

ในฐานะผูใ้ห้เช่า รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า  

ค่าใชจ้่ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ี

อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 

 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูยื้มแก่กิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั) สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

 

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดท่ีกิจการ

จะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดดว้ย

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นคาํนวณดงัต่อไปน้ี 
-     ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

หรือ 

-     ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี

ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งสาํรอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์

เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ย    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญั

ของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณี

ดงักล่าวจะวดัค่าเผือ่ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตามสัญญาท่ี

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 

30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสําคญั มีการดาํเนินงานท่ีถดถอยอยา่งมีนยัสาํคญั

ของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือ

กฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัให้กบักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 

-     ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย 

เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) 

 

การประเมินการเพ่ิมขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสําคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม 

ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของ

ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดง

เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ

สินทรัพยท์างการเงิน  

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 

ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต

หรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผล

กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์

ทางการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั การผิดสัญญา  

 

การตัดจาํหน่าย 

 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

ว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ย

ค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคนื 

 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมี

ขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุน 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลงั และ   

การเพ่ิมขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ี

บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมี

ขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูง

กว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้

สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก

รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคนื ขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า

มาก่อน 

 

(ฒ) หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา 

 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันท่ีจะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ 

กลุ่มบริษัทได้รับชําระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนท่ี 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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(ณ) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้

มีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็น

ประจาํ โดยวิธีคิดลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว ้

  

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลง

ใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่าย

สุทธิและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

การบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไร

และขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดขึ้น 

  

 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงาน

ของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่า

ใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลคา่ท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ หาก

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานให้

ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ด) ประมาณการหนี้สิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณา

จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้น

จาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น

เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 

 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้แก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ้่ายพิจารณาจากประวติัการ

จ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 

 

(ต) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ถึง

ไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระ

ผกูพนั 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 

 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํรายการ 

เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพ

คล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสิน

ว่าไม่มีนยัสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการทาํรายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้

หลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ มูลค่า

ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่าง

กนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ี

อยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 

(ถ) รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึง

ไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบคุคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

การขายสินค้า 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกค้า 

สาํหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ

ไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัสําคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้

ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายรับรู้เม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบัลูกคา้ดว้ยจาํนวนเงิน

ท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ ซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม หรือภาษีขายอ่ืน ๆ 

และแสดงสุทธิจากส่วนลดและส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายให้กบัลูกคา้ 

 

สาํหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้อ่ืนเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้อ่ืน

แยกจากกัน หากอสังหาริมทรัพย์และสินค้าดังกล่าวสามารถแยกออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นั้นแยกจากกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของ

อสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นั้น ๆ 
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เงินมัดจาํและเงินงวดของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายซ่ึงไดรั้บจากลูกคา้ก่อนวนัท่ีรับรู้รายไดแ้สดงเป็นเงินมัดจาํจาก

ลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินมดัจาํและเงินงวดจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในอสังหาริมทรัพย์

ให้กบัลูกคา้ หากเงินรับล่วงหน้าดงักล่าวมีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั ดอกเบ้ียจ่ายบนัทึกโดยใช้วิธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัท่ีไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการมี

องคป์ระกอบของการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 12 เดือน 

 

(ท) รายได้เงินปันผล 

 

รายไดเ้งินปันผลบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(ธ) รายได้อื่น 

 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับ รายไดค้่าเช่าและอ่ืน ๆ  

 

(น) ดอกเบี้ย 

 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชค้ิดลด

ประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือ

สินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทนุตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายได้ดอกเบ้ียจะเปล่ียน

กลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัตก่ิอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
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ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ้่ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมี

การบันทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิต

สินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   

 

(บ) ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 

หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง

เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั

รายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน และจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว

ต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษ ีและผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว่้าจะไม่มี

การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า

จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา

ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้

ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง

การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และ

อาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดย

ขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงิน

ไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี

จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น

กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์

และจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณา

จากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมี

โอกาสถูกใชจ้ริง  

 

(ป) กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของ

ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหว่างปี 

 

(ผ) บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม

หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อ

บุคคลหรือกิจการนั้น 

 

(ฝ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดําเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง

สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นท่ีสํานักงานใหญ่ รายได้และค่าใช้จ่าย

สาํนกังานใหญ่และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
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5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาํให้ประเทศไทยและหลายประเทศ

ไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การส่ังให้มีการปิดสถานประกอบการ

หรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ

เศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการดาํเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตาม

สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอย่างย่ิงยวดในการควบคุม

ใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดังกล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนในการ

ประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินน้ีจึงยงัไม่รวมปัจจยัจากสถานการณ์ดงักล่าว 

 

6 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีคิดค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

985 ลา้นบาท จากเดิมกลุ่มบริษทัคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง อายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 1 - 18 ปี เปล่ียนเป็นวิธีคาํนวณตาม

ผลผลิต กลุ่มบริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

  

ค่าเส่ือมราคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีคาํนวณตามผลผลิตของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คือ 26 ลา้นบาท โดยค่าเส่ือมราคาลดลงสุทธิจาํนวน 175 ลา้นบาท จากวิธีเส้นตรง มีผลทาํให้

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นสุทธิจาํนวน 175 ลา้นบาท อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายลดลงสุทธิจาํนวน 99 ลา้นบาท และ

กาํไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจาํนวน 61 ลา้นบาท 
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7 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี

รายการระหว่างกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง /  

ช่ือกิจการ สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 98.23 

บริษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จาํกดั มลัดีฟส์ เป็นสาขาของบริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์ 

   เนชัน่แนล จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ที ซี ที จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน ส่ัง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม

บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

  

ขายวตัถุดิบ  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม                                                          

ขายท่ีดิน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงในสัญญาโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของ

เงินกู ้(MLR) อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2   

(MLR-2%) และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 

เงินปันผลรับ ตามจาํนวนประกาศจ่าย 

รายไดค้่าบริหารงาน อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการ อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามสัญญา 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

บริษัทใหญ่        

คา่บริหารจดัการ 77  111  77  111 

ดอกเบ้ียจ่าย 604  409  604  409 

        

บริษัทย่อย        

ขายวตัถุดิบ -  -  169  633 

ขายท่ีดิน -  -  46  58 

ดอกเบ้ียรับ -  -  43  60 

รายไดค้่าบริหารงาน -  -  40  66 

เงินปันผลรับ -  -  200  1,100 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  90  89 

        

กิจการท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน        

รายไดค้่าบริหารงาน 15  2  15  2 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 2  2  2  2 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 142  148  112  114 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

    ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 98  145  98  145 

    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5  5  5  5 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 103  150  103  150 

 

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหนีอ้ืน่ 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  191  194 
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 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

เงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2563          

บริษทัยอ่ย          

   - เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 3.3  1,255  768  (815)  1,208 

   - ดอกเบ้ียคา้งรับ   158      201 

รวม   1,413      1,409 

          

2562          

บริษทัยอ่ย          

   - เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 4.0  1,484  2,929  (3,158)  1,255 

   - ดอกเบ้ียคา้งรับ   114      158 

รวม   1,598      1,413 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

เงนิมัดจําค่าเช่าและบริการ 

   (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่) 

       

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41  41  32  32 

        

เจ้าหนี้การค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  954  874 

        

เจ้าหนีอ้ื่น        

บริษทัใหญ่ 63  27  63  27 
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 อัตราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2563          

บริษทัใหญ่          

   - เงินกูยื้มระยะส้ัน 3.3  16,116  15,322  (11,932)  19,506 

   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   4      323 

รวม   16,120      19,829 

          

2562          

บริษทัใหญ่          

   - เงินกูยื้มระยะส้ัน 4.0  6,300  11,694  (1,878)  16,116 

   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   2      4 

รวม   6,302      16,120 

 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2563          

บริษทัใหญ่          

   - เงินกูยื้มระยะส้ัน 3.3  16,116  15,322  (11,932)  19,506 

   - ดอกเบ้ียคา้งจา่ย   4      323 

   16,120      19,829 

          

บริษทัยอ่ย          

   - เงินกูยื้มระยะส้ัน 3.3  2,007  4,050  (2,281)  3,776 

   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   77      140 

   2,084      3,916 

รวม   18,204      23,745 
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 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2562          

บริษทัใหญ่          

   - เงินกูยื้มระยะส้ัน 4.0  6,300  11,694  (1,878)  16,116 

   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   2      4 

   6,302      16,120 

          

บริษทัยอ่ย          

   - เงินกูยื้มระยะส้ัน 4.0  2,583  2,903  (3,479)  2,007 

   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   63      77 

   2,646      2,084 

รวม   8,948      18,204 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

เงินประกันผลงานค้างจ่าย  

    (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น) 

 
 

   
 

 

บริษทัยอ่ย -  -  6  6 

        

ค่าเช่าค้างจ่าย (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอืน่)        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  5  -  5 

        

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 543  -  478  - 

 

สัญญาสําคัญท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
 

(ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวข้อง) กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน 

ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตั้งแตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยผูใ้หเ้ช่าส่งมอบสถานท่ีเช่า

ให้กบักลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และตอ่สัญญาถึงเดือนตุลาคม 2566 โดยยกเลิกพ้ืนท่ีเช่าบางส่วน บริษทั

และบริษทัย่อยรับรู้กาํไรจากการยกเลิกสัญญาของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นจาํนวน 8 ล้านบาท และ 2 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
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(ข) บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีกับกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี                 

1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 

(ค) บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินบางส่วนซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 15  

ลา้นบาท และ 2,155 ลา้นบาท (2562: 15 ล้านบาท และ 2,087 ล้านบาท) ตามลาํดบั ให้แก่โครงการของกลุ่มบริษทัเพ่ือ

ดาํเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีกาํหนดเวลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อย

ไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินรวมถึงยกท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์เป็นจาํนวนเงิน - ลา้นบาท และ 95 ลา้นบาท (2562: 

1 ล้านบาท และ 396 ล้านบาท) ตามลาํดบั โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน - ลา้นบาท และ 99 ลา้นบาท (2562: 1 

ล้านบาท และ 415 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

(ง) บริษทัมีสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษทัย่อยวงเงินรวม 3,600 ล้านบาท และมีสัญญากู้ยืมเงินจากบริษทัย่อยวงเงินรวม 

4,000 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกชาํระเงินคืน

ไดท้นัที และบริษทัยอ่ยมีสัญญาการใชเ้งินทดรองจา่ยกบับริษทัโดยคดิอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 

 

(จ) บริษทัมีสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษทัใหญ่วงเงินรวม 500 ล้านบาท และมีสัญญากู้ยืมเงินจากบริษทัใหญ่วงเงินรวม 

21,800 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกชาํระเงินคืน

ไดท้นัที และบริษทัใหญ่มีสัญญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 

 

(ฉ) บริษทัมีสัญญากูยื้มเงินจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนวงเงินรวม 102 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกูล้บ

ดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2%) ต่อปี และสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดท้นัที และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนมีสัญญาการใชเ้งิน

ทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกู ้(MLR) ต่อปี 

 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

เงินสดในมือ 2  10  2  10 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 357  1,002  343  890 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 488  524  458  300 

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ 82  83  -  - 

เช็คในมือ 361  70  313  68 

อ่ืน ๆ 4  44  2  43 

รวม 1,294  1,733  1,118  1,311 
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9 อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพ่ือขาย 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

  (ล้านบาท) 

วสัดุก่อสร้าง  242  431  230  416 

บา้นตวัอยา่ง  1,472  1,675  1,317  1,478 

อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา         

- ท่ีดิน  32,301  36,223  29,344  32,822 

- ค่าปรับปรุงท่ีดิน  1,815  2,160  1,478  1,760 

- คา่ก่อสร้าง  4,054  5,509  3,637  4,984 

- ค่าสาธารณูปโภค  3,052  2,999  2,637  2,574 

- คา่โสหุ้ยการก่อสร้าง  2,754  2,777  2,567  2,590 

- ค่าดอกเบ้ีย  1,261  1,010  1,318  1,034 

  45,237  50,678  40,981  45,764 

ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบา้นเพ่ือขาย  9,969  15,580  9,213  14,114 

ท่ีดินรอการพฒันา  10,582  8,199  8,177  5,802 

รวม  67,502  76,563  59,918  67,574 

หัก  ค่าเผื่อผลขาดทนุของ         

           อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย  (122)  (99)  (37)  (16) 

สุทธ ิ  67,380  76,464  59,881  67,558 
         

ตน้ทุนการกูยื้มท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ 

 อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายในระหว่างปี  

  

620 

  

730 

  

662 

  

730 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูยื้ม (ร้อยละต่อปี)  2.77  2.90  2.77  2.90 
         

ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 

     ท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทนุขายสังหาริมทรัพย ์  

        

- ตน้ทุนขาย  19,914  25,788  17,666  22,749 

- (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็น 

 มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

  

23 

  

(7) 

  

21 

  

(10) 

สุทธิ  19,937  25,781  17,687  22,739 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันาของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 8,484 ลา้นบาท และ 8,484 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 5,401 ล้านบาท และ 5,257 ล้านบาท ตามลาํดับ) คาดว่าจะพฒันาสาํเร็จในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี 

นบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร  
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทนุสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

ดาํเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

วิธีราคาทุน 

 เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง      

บริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั ให้บริการ บริหารจดัการ ตกแต่งบา้น

และรับเหมาก่อสร้าง 

 

ไทย 

 

100.00 

  

100.00 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

- 

  

- 

บริษทั พุทธชาด เอสเตท จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99  800  800  800  800  -  400 

บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99  800  800  800  800  200  700 

บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  500  500  500  500  -  - 

บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  1,000  1,000  1,000  1,000  -  - 

บริษทั พฤกษา เวนเจอร์ วนั จาํกดั * ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99  720  720  720  720  -  - 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

ดาํเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

วิธีราคาทุน 

 เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม                  

บริษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 

อินเดีย 

 

100.00 

  

100.00 

  

10 

  

10 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

บริษทั พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั อินเดีย 100.00  100.00  1  1  -  -  -  - 

บริษทั พฤกษา เวียดนาม จาํกดั ** พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั   

 

เวียดนาม 

 

100.00 

  

100.00 

  

178 

  

178 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่    

จาํกดั *** 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

ไทย 

 

51.00 

  

51.00 

  

5 

  

5 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

รวม           3,920  3,920  200  1,100 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

* - ในปี 2562 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทั พฤกษา เวนเจอร์ วนั จาํกดั ในอตัราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 และมีทุนจดทะเบียน

จาํนวน 800 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัชาํระค่าหุ้นแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 720 ลา้นบาท 

** - การถือหุ้นในบริษทั พฤกษา เวียดนาม จาํกดั สัดส่วนการถือหุ้นตามขอ้ตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการชาํระค่าหุ้นครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัถือหุ้นทางออ้มในบริษทั พฤกษา เวียดนาม จาํกดั ร้อยละ 

100 เน่ืองจากผูร่้วมทุนยงัมิไดช้าํระคา่หุ้นในส่วนของตน 

*** - บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลกิบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี     
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11 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทนุสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

งบการเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

ดาํเนินธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  

มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

การร่วมค้าทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)                     

บริษทั พฤกษา เอชดี

ซี เฮาส์ซิง จาํกดั * 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 

มลัดีฟส์ 

 

80.00 

  

80.00 

  

129.6 

  

129.6 

  

129.6 

  

129.6 

  

107.5 

  

107.5 

  

- 

  

- 

บริษทั พฤกษา ลกัซ์

โซร่า เฮาส์ซิง 

จาํกดั 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

อินเดีย 

 

 

50.00 

  

 

50.00 

  

 

0.3 

  

 

0.3 

  

 

0.3 

  

 

0.3 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

รวม           129.9  129.9  107.5  107.5  -  - 

 

ทั้งน้ีเป็นไปตามสัญญาร่วมทุนท่ีกาํหนดให้บริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

* - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นทั้งหมดในบริษทั พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จาํกดั โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้ายหุ้นทั้งหมดให้แก่คู่สัญญา ซ่ึงเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็น

จาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นล่วงหน้าเต็มจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท (2562: 88 ล้านบาท) โดยบนัทึกภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม       

เงินลงทุนดงักล่าวอยูร่ะหว่างดาํเนินการโอนหุ้นให้แก่คู่สัญญา 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

 

 งบการเงินรวม 

  

ท่ีดิน 

 อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

  

รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 892  17  909 

เพ่ิมขึ้น 1  -  1 

รับโอนจากอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 5  -  5 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 898  17  915 

เพ่ิมขึ้น -  24  24 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  34  34 

รับโอนจากอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 1  9  10 

จาํหน่าย (129)  (17)  (146) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 770  67  837 

      

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 184  1  185 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1  -  1 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 185  1  186 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  1  1 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  4  4 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (72)  (17)  (89) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 113  (11)  102 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 713  16  729 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 657  78  735 

 

 

 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ท่ีดิน 

 อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

  

รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 797  17  814 

เพ่ิมขึ้น 1  -  1 

รับโอนจากอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 3  -  3 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 801  17  818 

เพ่ิมขึ้น -  24  24 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  28  28 

รับโอนจากอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 1  9  10 

จาํหน่าย (129)  (17)  (146) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 673  61  734 

      

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 149  1  150 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1  -  1 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 150  1  151 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  1  1 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  3  3 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (72)  (17)  (89) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 78  (12)  66 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 651  16  667 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 595  73  668 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

จํานวนท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน        

รายไดค้า่เช่า 6  5  6  5 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,064 ลา้น

บาท และ 1,012 ลา้นบาท (2562: 1,080 ล้านบาท และ 1,010 ล้านบาท) ตามลาํดบั ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

โดยวิธีมูลค่าตลาดสําหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน โดยมีข้อมูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาเสนอขายของ

สินทรัพย์ท่ี มีลักษณะคล้ายคลึงกับสินทรัพย์ท่ีประเมินมูลค่าในบริเวณใกล้เคียงกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชใ้น

อนาคต และท่ีดินและอาคารเพ่ือให้เช่า 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

 งบการเงินรวม 

       เคร่ืองตกแต่ง         

   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   

 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   

 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแตง่  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 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) 

จาํหน่าย -  -  (23)  (12)  -  (5)  -  (40) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562                

   และ 1 มกราคม 2563 863  1,933  2,944  436  17  25  133  6,351 

เพ่ิมขึ้น -  6  7  3  -  1  196  213 

โอน 25  43  40  2  -  -  (144)  (34) 

จาํหน่าย -  (108)  (43)  (31)  -  (3)  -  (185) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 888  1,874  2,948  410  17  23  185  6,345 

 

 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิรวม 

       เคร่ืองตกแต่ง         

   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   

 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   

 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและ             

   ขาดทุนจากการด้อยค่า             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 25  682  1,642  255  17  24  -  2,645 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 5  78  249  51  -  2  -  385 

จาํหน่าย -  -  (21)  (12)  -  (4)  -  (37) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562                

   และ 1 มกราคม 2563 30  760  1,870  294  17  22  -  2,993 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 7  75  71  48  -  1  -  202 

จาํหน่าย -  (35)  (38)  (21)  -  (3)  -  (97) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 37  800  1,903  321  17  20  -  3,098 

                

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

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

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 851  1,074  1,045  89  -  3  185  3,247 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       เคร่ืองตกแต่ง         

   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   

 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   

 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 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) 

จาํหน่าย -  -  (21)  (11)  -  (5)  -  (37) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562                

   และ 1 มกราคม 2563 863  1,926  2,890  399  17  21  133  6,249 

เพ่ิมขึ้น -  6  7  3  -  1  196  213 

โอน 25  49  40  2  -  -  (144)  (28) 

จาํหน่าย -  (108)  (36)  (30)  -  (3)  -  (177) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 888  1,873  2,901  374  17  19  185  6,257 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       เคร่ืองตกแต่ง         

   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   

 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   

 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและ             

   ขาดทุนจากการด้อยค่า             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 25  680  1,606  235  17  20  -  2,583 

คา่เส่ือมราคาสาํหรับปี 5  79  244  47  -  2  -  377 

จาํหน่าย -  -  (20)  (10)  -  (4)  -  (34) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562                

   และ 1 มกราคม 2563 30  759  1,830  272  17  18  -  2,926 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 7  75  65  44  -  2  -  193 

จาํหน่าย -  (34)  (33)  (20)  -  (3)  -  (90) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 37  800  1,862  296  17  17  -  3,029 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       เคร่ืองตกแต่ง         

   อาคาร    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหว่าง   

 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   

 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

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

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 851  1,073  1,039  78  -  2  185  3,228 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัและกลุ่มบริษทัก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 981 

ลา้นบาท และ 1,010 ลา้นบาท (2562: 840 ล้านบาท และ 869 ล้านบาท) ตามลาํดบั  

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 1,086 ลา้นบาท (2562: 1,139 ล้านบาท) ไดใ้ช้เป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือจาก

ธนาคาร 
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14 สัญญาเช่า 

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    

อาคาร 542  477 

ยานพาหนะ 51  48 

อ่ืน ๆ 2  2 

รวม 595  527 

 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวน 564 ลา้นบาท และ 497 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

กลุ่มบริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานกังานแห่งหน่ึงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

เม่ือส้ินสุดอายสัุญญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัเช่ายานพาหนะเป็นเวลา 1 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงท่ีตลอดระยะเวลาเช่า โดยเง่ือนไขในการจ่ายชาํระ

เป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปสาํหรับในประเทศไทย 

 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

การจ่ายชาํระคงท่ี 192  159 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานกังานให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหกเดือนปีก่อนส้ินสุดระยะเวลา

เช่าท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติั กลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสัุญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าใหม่เพ่ือให้มี

ความยืดหยุน่ในการดาํเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่า

ไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิใน

การขยายอายสัุญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ

เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สําคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสําคญัซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

จํานวนท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน / 

อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพือ่ขาย 

       

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- อาคาร 141  -  112  - 

- ยานพาหนะ 31  -  29  - 

- อ่ืน ๆ 7  -  7  - 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 25  -  20  - 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน       

และสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลคา่ตํ่า 

 

43 

  

- 

  

40 

  

- 

ค่าเช่าจ่าย -  944  -  846 

 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 192 ลา้นบาท และ 159 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอาคารสํานักงานหลายแห่งท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสามตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบักาํหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 3 - 4 ปี โดยการต่ออายสัุญญาเช่าในภายหลงัจะ

มีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยท์เพ่ือการลงทุนทั้งหมดกาํหนดรายไดค้่าเช่าเป็นจาํนวนคงท่ี 

 

ระยะเวลาครบกําหนดชําระตามสัญญาของลูกหนี้สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  
(ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

ปีท่ี 1 5  5 

ปีท่ี 2 3  3 

ปีท่ี 3 2  1 

รวม 10  9 
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จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าดําเนินงาน 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

ภายใน 1 ปี 5  4 

1 - 5 ปี 10  9 

รวม 15  13 

 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 693  678 

เพ่ิมขึ้น 139  139 

โอน 1  1 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 833  818 

เพ่ิมขึ้น 121  121 

จาํหน่าย (10)  (10) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 944  929 

    

ค่าตัดจําหน่าย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 358  343 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 64  64 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 422  407 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 67  67 

จาํหน่าย (10)  (10) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 479  464 

    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562  411  411 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 465  465 
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16 หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

 

   งบการเงินรวม 

   2563  2562 

 

หมายเหต ุ

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

   (ล้านบาท) 

- เงินกูยื้มระยะส้ันจาก  

   สถาบนัการเงิน  

 

1,500  -  1,500  3,000  3,000  6,000 

- ส่วนของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี  

 

-  114  114  -  -  - 

- เงินกูยื้มระยะส้ันจาก

บริษทัใหญ่ 7 

 

-  19,506  19,506  -  16,116  16,116 

- เงินกูยื้มระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี  

 

-  100  100  -  -  - 

- หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี  

 

-  2,000  2,000  -  7,100  7,100 

- เงินกูยื้มระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน  

 

-  957  957  -  -  - 

- หุ้นกูร้ะยะยาว   -  -  -  -  2,000  2,000 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า   -  484  484  -  -  - 

รวมหนีสิ้นท่ีมภีาระ

ดอกเบีย้ 

  

1,500  23,161  24,661  3,000  28,216  31,216 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2563  2562 

 

หมายเหต ุ

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

   (ล้านบาท) 

- เงินกูยื้มระยะส้ันจาก  

   สถาบนัการเงิน  

 

1,500  -  1,500  3,000  3,000  6,000 

- ส่วนของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี  

 

-  103  103  -  -  - 

- เงินกูยื้มระยะส้ันจาก

บริษทัใหญ่ 7 

 

-  19,506  19,506  -  16,116  16,116 

- เงินกูยื้มระยะส้ันจาก

บริษทัยอ่ย 7 

 

-  3,776  3,776  -  2,007  2,007 

- เงินกูยื้มระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี  

 

-  100  100  -  -  - 

- หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี  

 

-  2,000  2,000  -  7,100  7,100 

- เงินกูยื้มระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน  

 

-  957  957  -  -  - 

- หุ้นกูร้ะยะยาว   -  -  -  -  2,000  2,000 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า   -  428  428  -  -  - 

รวมหนีสิ้นท่ีมภีาระ

ดอกเบีย้ 

  

1,500  26,870  28,370  3,000  30,223  33,223 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีจะครบกาํหนด        

ภายใน 1 ปี 23,220  29,216  26,985  31,223 

1 - 5 ปี 1,441  2,000  1,385  2,000 

รวม 24,661  31,216  28,370  33,223 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 25,368 ล้านบาท และ 4 ลา้น

เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ลา้นบาท) และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (เทียบเท่า 28 ลา้นบาท) (2562: 19,564 ล้านบาท และ 4 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 29 ล้านบาท)) และบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้

เบิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 24,213 ล้านบาทและ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี 

(เทียบเท่า 28 ลา้นบาท) (2562: 18,409 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี 

(เทียบเท่า 29 ล้านบาท)) สาํหรับบริษทั  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและกลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงนาํสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 

 

(ก) วงเงินกูยื้มจากธนาคารจาํนวน 2,257 ลา้นบาท (2562: 1,700 ล้านบาท) สาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 

(ข) วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 50 ลา้นบาท (2562: 50 ล้านบาท) สาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั  

 

(ค) วงเงินหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 2,500 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ลา้น

บาท) และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (เทียบเท่า 28 ลา้นบาท) (2562: 2,500 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 

ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 29 ล้านบาท)) สําหรับบริษทั และ 3,010 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ (เทียบเท่า 121 ลา้นบาท) และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (เทียบเท่า 28 ลา้นบาท) (2562: 3,010 ล้านบาท และ 4 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 29 ล้านบาท)) สาํหรับกลุ่มบริษทั 

 

(ง) วงเงินตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 8,701 ล้านบาท (2562: 7,701 ล้านบาท) สําหรับบริษทัและกลุ่ม

บริษทั 

 

(จ) วงเงินสินเช่ืออ่ืนจาํนวน 656 ลา้นบาท (2562: 654 ล้านบาท) สาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,086  1,139  1,086  1,139 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 3,099  2,003  3,099  2,003 

รวม 4,185  3,142  4,185  3,142 

 

นอกจากน้ีวงเงินสินเช่ือบางส่วนของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบริษทั 

 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.70 - 

1.78 ต่อปี) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัไดท้าํสัญญากูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 1,057 ลา้นบาท 

เงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย BIBOR สําหรับระยะเวลา 3 เดือน (3-month BIBOR) + 2.05 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้

งวดแรกในเดือนตุลาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2566 และคํ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายของบริษทั  

 

เงินกูยื้มดงักล่าวมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอ่ืน ๆ 
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หุ้นกู้ 

 

หุ้นกูข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติ

อนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

      งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

      จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

ประเภทหุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออก วนัท่ีครบกาํหนด 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 

คร้ังท่ี 1/2558            

ชุดท่ี 2 ร้อยละ 3.23 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 5 ปี พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 -  2.0  -  2,000 

คร้ังท่ี 1/2560            

ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.85 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 3 ปี 6 เดือน กุมภาพนัธ์ 2560 กรกฎาคม  2563 -  2.6  -  2,600 

คร้ังท่ี 2/2560            

ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.64 ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี 5 เดือน มิถุนายน 2560 พฤศจิกายน 2563 -  2.5  -  2,500 

คร้ังท่ี 3/2560            

ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.27 ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน กนัยายน 2560 มีนาคม 2564 2.0  2.0  2,000  2,000 

   รวม     2.0  9.1  2,000  9,100 

   หัก หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (2.0)  (7.1)  (2,000)  (7,100) 

       หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธแิละไม่มหีลักประกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี -  2.0  -  2,000 
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รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของหุ้นกู ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  9,100  15,500 

ชาํระหุ้นกูค้นืระหว่างปี (7,100)  (6,400) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2,000  9,100 

   

17 เจ้าหนีก้ารค้า  

 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -  -  954  874 

บคุคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  1,277  2,191  1,156  1,953 

รวม  1,277  2,191  2,110  2,827 

 

18 หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายคา้งจ่าย 1,035  1,140  866  923 

เงินคา่บาํรุงสาธารณูปโภคคา้งจา่ย 1,075  1,100  881  902 

เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 773  837  704  760 

โบนสัคา้งจ่าย 167  247  162  241 

อ่ืน ๆ 787  830  518  604 

รวม 3,837  4,154  3,131  3,430 
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19 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        

   โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 326  397  318  388 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 32  30  30  29 

รวม 358  427  348  417 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจาก

ตลาด (เงินลงทุน) 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   โครงการผลประโยชน์ 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 427  420  417  407 

        

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน / อสังหาริมทรัพย์พฒันา

เพ่ือขาย 

       

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 38  45  37  44 

ตน้ทุนบริการในอดีต (การลดขนาดโครงการ) (139)  48  (135)  47 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 9  10  8  10 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 

       

- ขอ้สมมติทางการเงิน 9  -  8  - 

 (83)  103  (82)  101 
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   โครงการผลประโยชน์ 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชนห์ลงั

ออกจากงานโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้

       

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  (17)  -  (16) 

- ขอ้สมมติทางการเงิน 46  (31)  45  (30) 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (19)  (42)  (19)  (39) 

 27  (90)  26  (85) 

        

ผลประโยชนจ์่าย (13)  (6)  (13)  (6) 

        

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 358  427  348  417 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 0.53 - 2.81  1.76 - 4.25  0.53 - 2.81  1.76 - 4.25 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4, 6, 7, 8 และ 9  4, 6, 7, 8 และ 9  4, 6, 7, 8 และ 9  4, 6, 7, 8 และ 9 

   พนกังานประจาํ        

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0, 6, 8, 12  

และ 18 

 0, 6, 8, 12  

และ 18 

 0, 6, 8, 12  

และ 18 

 0, 6, 8, 12  

และ 18 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 16 ปี (2562: 16 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี 
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 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้น  ขอ้สมมติลดลง 

    โครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (39)  (43)  46  51 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต        

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 

42 

  

51 

  

(36) 

  

(44) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน           

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 

 

(38) 

  

(50) 

  

47 

  

63 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้น  ขอ้สมมติลดลง 

    โครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (38)  (42)  44  49 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต        

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 

40 

  

49 

  

(35) 

  

(43) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน           

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 

 

(37) 

  

(48) 

  

46 

  

60 

 

20 ทุนเรือนหุ้น  

 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจา่ยเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อ

หน่ึงหุ้นในท่ีประชุมของบริษทั   

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี

จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้
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21 สํารอง 

 

สาํรองประกอบดว้ย 

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตาม

กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

สํารองการแปลงค่างบการเงิน 

 

สาํรองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 

22 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 5 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั

ท่ีมีสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี 1 สายงานทาวน์เฮา้ส์ 1: บา้นพฤกษา 1 บา้นพฤกษา 2 และเดอะคอนเนค 

ส่วนงานท่ี 2 สายงานทาวน์เฮา้ส์ 2: พฤกษาวิลล ์1 และพฤกษาวิลล ์2 

ส่วนงานท่ี 3 สายงานบา้นเด่ียว: ภสัสร 1 ภสัสร 2 และภสัสร 3 

ส่วนงานท่ี 4 สายงานอาคารชุดกลุ่ม 1: อาคารชุด 4 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6 

ส่วนงานท่ี 5 สายงานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุดพรีเมียม 1 และอาคารชุดพรีเมียม 2 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน

และสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษเีงินไดใ้น

การวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการ

อ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนงานที่ 1 

  

ส่วนงานที่ 2 

  

ส่วนงานที่ 3 

  

ส่วนงานที ่4 

  

ส่วนงานที ่5 

 รวมส่วนงานที่

รายงาน 

  

ส่วนงานอ่ืน 

  

รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม                             

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                               

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 7,190  9,821  4,766  7,032  6,518  8,895  7,992  9,724  2,778  4,413  29,244  39,885  -  -  29,244  39,885 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  840  4,277  840  4,277 

รายไดอ่ื้น 8  10  6  9  7  8  119  99  71  118  211  244  6  2  217  246 

รวมรายได้ 7,198  9,831  4,772  7,041  6,525  8,903  8,111  9,823  2,849  4,531  29,455  40,129  846  4,279  30,301  44,408 

กําไร (ขาดทุน) ตาม 

   ส่วนงานก่อนภาษีเงินได้ 1,164  1,735  400  959  943  1,446  1,401  

 

2,192 

  

297 

  

945  4,205  7,277  (140)  (197)  4,065  7,080 

                                

สินทรัพย์ส่วนงาน                                

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,838  16,221  11,679  14,117  16,011  18,094  17,764  19,745  10,511  10,893  69,803  79,070  3,243  3,388  73,046  82,458 
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งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนงานที่ 1 

  

ส่วนงานที่ 2 

  

ส่วนงานที่ 3 

  

ส่วนงานที ่4 

  

ส่วนงานที ่5 

 รวมส่วนงานที่

รายงาน 

  

ส่วนงานอ่ืน 

  

รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม                             

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้                               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 7,197  9,831  4,772  7,041  6,525  8,903  8,106  9,816  2,849  4,530  29,449  40,121  841  4,277  30,290  44,398 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1  -  -  -  -  -  5  7  -  1  6  8  5  2  11  10 

รวมรายได้ 7,198  9,831  4,772  7,041  6,525  8,903  8,111  9,823  2,849  4,531  29,455  40,129  846  4,279  30,301  44,408 

                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ส่วนงานที่ 1 

  

ส่วนงานที ่2 

  

ส่วนงานที ่3 

  

ส่วนงานที ่4 

  

ส่วนงานที ่5 

 รวมส่วนงานที่

รายงาน 

  

ส่วนงานอ่ืน 

  

รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม                             

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้                               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5,895  7,684  3,888  5,826  5,628  8,088  7,723  9,252  2,850  4,530  25,984  35,380  841  4,277  26,825  39,657 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1  -  -  -  -  -  5  7  -  1  6  8  5  2  11  10 

รวมรายได้ 5,896  7,684  3,888  5,826  5,628  8,088  7,728  9,259  2,850  4,531  25,990  35,388  846  4,279  26,836  39,667 
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การกระทบยอดรายได้ กําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานท่ีรายงาน 

 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

รายได้    

รวมรายไดต้ามส่วนงานท่ีรายงาน 29,455  40,129 

รายไดอ่ื้น 846  4,279 

 30,301  44,408 

ตดัรายการรายไดร้ะหว่างส่วนงาน (840)  (4,277) 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 67  25 

รายได้รวม 29,528  40,156 

    

กําไรหรือขาดทุน    

รวมกาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 4,205  7,277 

ขาดทนุอ่ืน (140)  (197) 

 4,065  7,080 

ตดัรายการขาดทนุระหว่างส่วนงาน 34  230 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน (100)  (132) 

กําไรรวมก่อนภาษีเงินได้ 3,999  7,178 

    

สินทรัพย์    

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 69,803  79,070 

สินทรัพยอ่ื์น 3,243  3,388 

 73,046  82,458 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 2,884  2,617 

สินทรัพย์รวม 75,930  85,075 

 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย 
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ยอดคงเหลอืของสัญญา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (2,786)  (2,689)  (2,777)  (2,667) 

รับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 3,795  3,753  3,015  3,364 

เงินรับล่วงหนา้ (3,370)  (3,850)  (2,584)  (3,474) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม (2,361)  (2,786)  (2,346)  (2,777) 

 

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 569  464  569  464 

 

รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของ

สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้จาํนวน 21,939 ลา้นบาท และ 21,484 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: จาํนวน 29,034 ล้านบาท และ 28,459 

ล้านบาท ตามลาํดับ) ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้รายไดด้งักล่าวเม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนการควบคุมอสังหาริมทรัพยพ์ฒันา

เพ่ือขาย ซ่ึงคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 4 ปีขา้งหนา้ (2562: ภายใน 3 ปีข้างหน้า) 

 

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

เงินเดือนและคา่แรง 1,330  1,785  1,291  1,727 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 103  138  100  134 

อ่ืน ๆ 711  974  687  938 

รวม 2,144  2,897  2,078  2,799 
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โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการ

เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ด

ทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ

อนุญาต 

 

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (ล้านบาท) 

ค่างานก่อสร้างระหว่างปี  5,494  10,720  4,989  9,690 

การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและท่ีดินพร้อม

บา้นเพ่ือขาย บา้นตวัอยา่งและ

อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 

  

 

11,255 

  

 

(6,436) 

  

 

9,845 

  

 

(6,258) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป  2,549  16,975  2,205  15,008 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 23 2,144  2,897  2,078  2,799 

ค่าใชจ้า่ยในการโอนกรรมสิทธ์ิ  1,195  1,655  1,053  1,460 

ค่าใชจ้า่ยโฆษณา  461  1,092  411  990 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า            

(2562: ค่าเช่าจ่าย) 

 

14 

 

245 

  

944 

  

231 

  

846 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 12, 13,  

14, 15 

 

446 

  

450 

  

406 

  

442 

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซ่ึง

สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

  

328 

  

367 

  

311 

  

351 

อ่ืน ๆ  1,102  4,083  1,235  4,456 

รวมต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์    

ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  

 

25,219 

  

 

32,747 

  

 

22,764 

  

 

29,784 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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25 ภาษเีงินได้  

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  2563  2562  2563  2562 

  (ล้านบาท) 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับงวดปัจจบุนั  801  1,486  612  1,195 

ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป  8  17  -  17 

  809  1,503  612  1,212 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         

การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว  24  20  25  19 

         

รวมภาษีเงนิได้   833  1,523  637  1,231 

 

 งบการเงนิรวม 

 2563  2562 

 

 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 

ภาษีเงนิได้ท่ีรับรู้ในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น            

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน  

จากการแปลงค่างบการเงิน (11)  2  (9)  (36)  7  (29) 

กาํไร (ขาดทนุ) จาก              

การประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (27)  5  (22)  90  (18)  72 

รวม (38)  7  (31)  54  (11)  43 

 

 

 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 

 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 

ภาษีเงนิได้ท่ีรับรู้ในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่            

กาํไร (ขาดทุน) จาก              

การประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (26)  5  (21)  85  (17)  68 

 

 งบการเงินรวม 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษท่ีีแท้จริง 2563  2562 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   3,999    7,178 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  800  20  1,436 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้า่ยทางภาษ ี- สุทธิ   13    36 

การตดัรายการจากการจดัทาํงบการเงิน   13    41 

ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป   8    17 

รายจ่ายท่ีหกัไดส้องเทา่   (1)    (7) 

รวม 21  833  21  1,523 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษท่ีีแท้จริง 2563  2562 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   3,398    7,173 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  680  20  1,435 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้่ายทางภาษ ี- สุทธิ   (40)    (214) 

ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป   -    17 

รายจ่ายท่ีหกัไดเ้ป็นสองเทา่   (3)    (7) 

รวม 19  637  17  1,231 

 

 งบการเงินรวม 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

รวม 136  153  (129)  (129) 

การหกักลบรายการของภาษี (129)  (129)  129  129 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธิ  7  24  -  - 

  

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

รวม 104  124  (129)  (129) 

การหกักลบรายการของภาษี (104)  (124)  104  124 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธ ิ -  -  (25)  (5) 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

85 

  งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น   
   (รายจา่ย) / รายไดใ้น   
 ณ วันท่ี  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วันท่ี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 

 (ล้านบาท) 
2563        
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 3  5  -  8 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 34  (17)  -  17 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12  (1)  -  11 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  1  -  1 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

70 

  

(12) 

  

5 

  

63 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 5  (1)  -  4 

สาํรองการแปลงค่างบการเงิน 27  -  2  29 

อ่ืน ๆ 2  1  -  3 

รวม 153  (24)  7  136 

        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (129)  -  -  (129) 

        

สุทธิ 24  (24)  7  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วันท่ี  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทนุ  ณ วันท่ี 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 1 มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 

 (ล้านบาท) 
2562        
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 4  (1)  -  3 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 35  (1)  -  34 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  (1)  -  12 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

73 

  

15 

  

(18) 

  

70 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 15  (10)  -  5 

สาํรองการแปลงค่างบการเงิน 20  -  7  27 

อ่ืน ๆ 2  -  -  2 

รวม 162  2  (11)  153 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (107)  (22)  -  (129) 

        

สุทธิ 55  (20)  (11)  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

87 

       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันท่ี  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทนุ  ณ วันท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 

 (ล้านบาท) 
2563        
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 3  4  -  7 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 30  (18)  -  12 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12  (1)  -  11 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  1  -  1 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

70 

  

(12) 

  

5 

  

63 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 5  (1)  -  4 

อ่ืน ๆ 4  2  -  6 

รวม 124  (25)  5  104 

        

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (129)  -  -  (129) 

        

สุทธิ (5)  (25)  5  (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น   
   (รายจา่ย) / รายไดใ้น   

 ณ วันท่ี  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วันท่ี 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 

 (ล้านบาท) 
2562        
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 5  (2)  -  3 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 30  -  -  30 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  (1)  -  12 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

72 

  

15 

  

(17) 

  

70 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 15  (10)  -  5 

อ่ืน ๆ 3  1  -  4 

รวม 138  3  (17)  124 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (107)  (22)  -  (129) 

        

สุทธ ิ 31  (19)  (17)  (5) 

 

26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  สําหรับการประกอบกิจการท่ีอยู่

อาศยัสําหรับผูมี้รายไดน้้อยหรือรายไดป้านกลาง (พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 31 ตาราง

เมตรและมูลค่าซ้ือขายตามสัญญาไม่เกิน 600,000 บาท)  

 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเง่ือนไข และราคาจาํหน่ายสาํหรับโครงการท่ีตั้งในเขต 

1 ดงัน้ี กรณีการก่อสร้างอาคารชุด จะตอ้งมีพ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และจาํหน่ายในราคาหน่วยละ

ไม่เกินหน่ึงลา้นบาท (รวมค่าท่ีดิน) และกรณีการก่อสร้างบา้นแถวหรือบา้นเด่ียวจะตอ้งมีพ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 

70 ตารางเมตร และจาํหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท (รวมค่าท่ีดิน)  

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สิทธิพิเศษท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนั 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัร

ส่งเสริมการลงทุน 

 

27 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 

กําไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญั                       

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

       

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั        

   (ขั้นพ้ืนฐาน) 3,166  5,654  2,761  5,942 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้   2,233  2,233  2,233  2,233 

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.42  2.53  1.24  2.66 

 

28 เงินปันผล 

 

ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทัของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

 

 

อนุมติั 

โดยท่ีประชุม วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจา่ย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 

ต่อหุ้น 

 

จาํนวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัปี 2563 มีมติอนมัุติ     

เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 11 สิงหาคม 2563 3 กนัยายน 2563 0.34  759 
       

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 มีมติอนุมัติ      

เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 10 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 0.98  2,188 

เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 8 สิงหาคม 2562 4 กนัยายน 2562 0.62  1,384 
       

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 มีมติอนุมัติ      

เงินปันผลประจาํปี สามญัผูถื้อหุ้น 22 เมษายน 2562 15 พฤษภาคม 2562 1.65  3,684 

เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 8 สิงหาคม 2561 5 กนัยายน 2561 (0.55)  (1,228) 

เงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2562   1.10  2,456 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลาํดบัชั้น

มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  มลูค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - สุทธิ 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

  (ล้านบาท) 

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (1,057)  -  -  (1,080) 

หุ้นกู ้  (2,000)  -  (2,007)  - 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2562        

หนีสิ้นทางการเงนิท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

หุ้นกู ้ (9,100)  -  (9,171)  - 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ มีมูลคา่ตามบญัชีใกลเ้คยีงกบั

มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 

 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    

 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง

ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย

การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการดาํเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัทาํขึ้นเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือกาํหนดระดบั

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ

เส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการ

ฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือให้พนกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู ่

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํหน้าท่ีในการ

ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือทาง 

การเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา 

 

(ข.1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจาํกดั เน่ืองจาก

คู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า 

 

 (ข.1.2) การคํ้าประกนั 

 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้การคํ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัย่อยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทัออกหนงัสือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร (ดูหมายเหตขุอ้ 31) 

 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทักาํกับดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน

กระแสเงินสด  
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ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจาํนวน

เงินเป็นจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 

 

 งบการเงินรวม 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (ล้านบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์             

เจา้หน้ีการคา้  1,277  1,277  -  -  -  1,277 

เงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,506  19,506  -  -  -  19,506 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 2,557  1,600  400  557  -  2,557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 599  114  108  294  83  599 

หุ้นกู ้ 2,000  2,000  -  -  -  2,000 

 25,939  24,497  508  851  83  25,939 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (ล้านบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์             

เจา้หน้ีการคา้  2,110  2,110  -  -  -  2,110 

เงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,282  23,282  -  -  -  23,282 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 2,557  1,600  400  557  -  2,557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 530  103  96  259  72  530 

หุ้นกู ้ 2,000  2,000  -  -  -  2,000 

 30,479  29,095  496  816  72  30,479 

 
 

งบการเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  รวม  
(ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 3.00  6,000  -  6,000 

เงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  16,116  -  16,116 

หุ้นกู ้ 2.27 - 3.23  7,100  2,000  9,100 

รวม   29,216  2,000  31,216 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  รวม  
(ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  1,255  -  1,255 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 3.00  6,000  -  6,000 

เงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  18,123  -  18,123 

หุ้นกู ้ 2.27 - 3.23  7,100  2,000  9,100 

รวม   31,223  2,000  33,223 

 

(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

 

(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม ผูบ้ริหารเช่ือว่า

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยูใ่นระดบัตํ่า 

 

 งบการเงินรวม 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

เงินรูปีอินเดีย    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 83  84 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมีความเส่ียง 83  84 

 

(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่ง 

ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากตราสารหน้ีและเงินกูยื้มส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยหลกัมาจากเงินกูยื้ม (ดูหมายเหตุ

ข้อ 16) กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยื้มเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียจากเงินกูยื้มเป็นไปตามอตัราตลาด 
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30 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและตลาด

และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  ซ่ึงกลุ่มบริษทั

พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

 

31 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สัญญาอื่น ๆ        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะส้ัน 44  -  44  - 

สัญญาเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 1,732  3,116  1,732  3,116 

สัญญาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 154  201  144  183 

สัญญาว่าจา้งงานบริการและคา่ท่ีปรึกษา 11  20  10  20 

รวม 1,941  3,337  1,930  3,319 

 

อื่น ๆ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

(ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ่ธนาคารจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่

บริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงินรวม 7,584 ลา้นบาท และ 9,193 ลา้นบาท (2562: 8,247 ล้านบาท และ 10,116 

ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

(ข) บริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารเก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนรวม 115 ลา้นบาท (2562: 115 ล้าน

บาท) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 8,894 ลา้นบาท (2562: 9,144 ล้านบาท) วงเงินตัว๋สัญญาใช้

เงินจาํนวน 10,918 ล้านบาท (2562: 9,856 ล้านบาท) และวงเงินสินเช่ืออ่ืนจาํนวน 821 ลา้นบาท (2562: 819 ล้าน

บาท) ของบริษทัยอ่ย 
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32 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกบริษทัอ่ืนและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดี

ต่าง ๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืน ๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 818 

ลา้นบาท (2562: 923 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการไต่สวนของศาล อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผื่อ

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัรวมจาํนวน 21  

ลา้นบาท (2562: 24 ล้านบาท) ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

33 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ก) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ในอตัราหุ้นละ 1.07 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,389 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเม่ือวนัท่ี 

3 กันยายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท ทาํให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.73 บาท เป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 1,630 ลา้นบาท ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะจดัขึ้นใน

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 

 

(ข) การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงดาํเนินอยูภ่ายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดยมี

การตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจํานวนเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทย เพ่ือเป็นการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพ่ือเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด 

โดยสนบัสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเล่ียงการรวมตวักนั และจาํกดัการเดินทาง ในขณะเดียวกนั 

จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 เร่ิมนาํไปใชไ้ดแ้ลว้และกาํลงัแจกจ่ายไปทัว่

โลก อยา่งไรก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว่้าวคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดเป็นระยะ

เวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด 

 

เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงดาํเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบให้มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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34 การจัดประเภทรายการใหม่  

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินสําหรับปี 2563 เพ่ือวตัถุประสงค์

ในการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินสําหรับปี 2563 ดงัน้ี 

 

 2562 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

จดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

จดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 (ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

หนี้สินหมุนเวียน            

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 2,786  (2,786)  -  2,777  (2,777)  - 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน -  1,555  1,555  -  1,546  1,546 

            

หนี้สินไม่หมนุเวียน            

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน -  1,231  1,231  -  1,231  1,231 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกว่า 
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