
 

 

บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                                 

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                         

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและ                          

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ

บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ ์           

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                          

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                      

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัในระหวา่งปี ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการใหเ้ช่า และรายได้

ค่าบริการ ซ่ึงรับรู้รายการตามนโยบายบญัชีเร่ืองการรับรู้รายไดแ้ละสญัญาเช่าระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 5 ทั้งน้ีรายไดท่ี้กลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละงวดเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญั และกลุ่มบริษทั

เขา้ทาํสญัญากบัลูกคา้เป็นจาํนวนมาก โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น 

เง่ือนไขอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความครบถว้นและการรับรู้รายไดใ้นงบการเงิน

ตามนโยบายบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเร่ืองการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรายได ้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่งปีและ                                                                                                                  

ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สุ่มตวัอยา่งสญัญาเช่าและบริการและตรวจสอบเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่า

และบริการ เพือ่ประเมินการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบันโยบาย

การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั   

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                                                         

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                                                         

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                                                                 

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                                          

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                                                                     

กลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                                 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                                                                                  

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง                                                                    

การควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ         

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ                                                           

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                                                              

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ                                                        

แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                                                                                    

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                             

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ                                                   

ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน    

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี    

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือ    

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ     

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์      

ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 18 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 87,832,614         86,371,719         45,584,225         16,998,106         

เงินลงทุนชัว่คราว 4, 9 -                          271,061,597      -                          271,061,597      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 115,648,511      34,084,336         102,745,620      28,583,386         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 5,000,000           -                          18,870,000         -                          

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 11 1,608,400,497   2,166,732,968   1,608,486,777   2,166,732,968   

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 839,214              8,941,814           839,214              8,941,814           

เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน 34,900,000         54,900,000         34,900,000         54,900,000         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,334,055           7,023,667           4,433,687           4,642,911           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,858,954,891   2,629,116,101   1,815,859,523   2,551,860,782   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 486,000              1,478,100           -                          250,000              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 111,813,000      -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                          -                          460,899,040      408,399,255      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4, 13 -                          153,250,800      -                          -                          

ท่ีดินรอการพฒันา 15 2,242,094,665   1,564,506,036   1,387,278,359   827,443,986      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 100,198,607      -                          10,066,444         -                          

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 17 943,288,955      965,193,061      483,703,671      490,347,970      

อาคารและอุปกรณ์ 18 13,541,406         16,017,942         9,895,269           11,527,320         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 8,718,611           8,163,455           8,672,899           8,102,974           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 29,809,238         25,048,882         19,310,551         24,736,505         

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รอขอคืน 107,276,668      96,111,450         52,993,686         41,828,467         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 28,708,390         81,201,370         6,236,609           59,145,534         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,585,935,540   2,910,971,096   2,439,056,528   1,871,782,011   

รวมสินทรัพย์ 5,444,890,431   5,540,087,197   4,254,916,051   4,423,642,793   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 1



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 544,200,000      35,000,000         544,200,000      35,000,000         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 152,180,487      152,036,448      157,560,774      131,555,152      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 18,130,000         200,000,000      240,000,000      500,000,000      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 23 -                          246,350,443      -                          246,350,443      

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 42,908,263         34,097,378         42,089,945         32,714,337         

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 44,892,656         648,473,553      37,582,030         43,368,500         

เงินประกนัการเช่ารับท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,737,721           9,753,021           6,202,180           5,292,500           

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 34,286,672         34,286,672         12,615,896         12,615,896         

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 16 9,134,352           802,913              2,343,968           802,913              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 40,184                25,327,313         -                          -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,787,022           32,512,227         10,465,970         11,251,068         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 865,297,357      1,418,639,968   1,053,060,763   1,018,950,809   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาโอนสิทธิและ

   หนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 33 -                          24,936,000         -                          24,936,000         

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 17 957,446,110      991,732,782      356,233,577      368,849,473      

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 986,244,952      557,045,925      395,292,922      557,045,925      

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 16 92,387,248         1,070,147           7,425,230           1,070,147           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 21,085,416         19,329,787         20,865,922         19,329,787         

เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,389,563           5,491,759           4,985,690           4,813,519           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 850,069              2,276,200           -                          -                          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,434,957           7,454,224           8,742,402           12,143,539         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,069,838,315   1,609,336,824   793,545,743      988,188,390      

รวมหนีสิ้น 2,935,135,672   3,027,976,792   1,846,606,506   2,007,139,199   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 641,800,446      641,800,446      641,800,446      641,800,446      

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 641,800,446 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 641,800,446      641,800,446      641,800,446      641,800,446      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 636,258,408      636,258,408      636,258,408      636,258,408      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 64,180,303         64,180,303         64,180,303         64,180,303         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,099,164,784   1,118,407,411   1,066,070,388   1,074,264,437   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (30,479,804)       -                          -                          -                          

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ย (67,017,264)       (67,017,264)       -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,343,906,873   2,393,629,304   2,408,309,545   2,416,503,594   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 165,847,886      118,481,101      -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,509,754,759   2,512,110,405   2,408,309,545   2,416,503,594   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,444,890,431   5,540,087,197   4,254,916,051   4,423,642,793   

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,490,718,928   1,802,836,236   1,490,718,928   1,107,309,324   

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 96,507,361         106,686,412      72,688,909         66,743,542         

รายไดค่้าบริการ 81,397,208         157,075,214      64,680,959         63,904,552         

เงินปันผลรับ 14 -                          -                          -                          107,949,702      

รายไดอ่ื้น:

   รายไดจ้ากการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 33 24,936,000         -                          24,936,000         -                          

   กาํไรจากการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 11 -                          196,482,572      -                          -                          

   รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญาเช่า -                          14,571,429         -                          14,571,429         

   รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า 17 -                          12,014,212         -                          12,014,212         

   อ่ืน ๆ 7,938,612           12,429,613         12,436,036         37,264,619         

รวมรายได้ 1,701,498,109   2,302,095,688   1,665,460,832   1,409,757,380   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,157,579,099   1,413,555,873   1,157,579,099   885,078,909      

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 40,728,912         45,077,804         11,665,585         12,153,823         

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 99,493,050         148,120,849      81,842,851         87,989,290         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 129,334,904      159,062,871      129,308,780      111,791,989      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 172,844,482      178,351,390      167,829,563      164,387,967      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 17 9,885,985           40,913,284         -                          38,405,913         

รวมค่าใช้จ่าย 1,609,866,432   1,985,082,071   1,548,225,878   1,299,807,891   

กําไรจากการดําเนินงาน 91,631,677         317,013,617      117,234,954      109,949,489      

รายไดท้างการเงิน 48,505                351,207              99,856                1,152,036           

ตน้ทุนทางการเงิน 27 (42,085,061)       (73,321,695)       (51,740,460)       (55,819,836)       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 49,595,121         244,043,129      65,594,350         55,281,689         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 (10,674,813)       (51,639,209)       (13,991,934)       7,956,036           

กําไรสําหรับปี 38,920,308         192,403,920      51,602,416         63,237,725         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

 4



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (706,419)            (1,111,356)         (706,419)            (1,111,356)         

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท่ี์วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (30,479,804)       -                          -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (31,186,223)       (1,111,356)         (706,419)            (1,111,356)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 7,734,085           191,292,564      50,895,997         62,126,369         

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 40,553,838         78,794,508         51,602,416         63,237,725         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,633,530)         113,609,412      

38,920,308         192,403,920      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,367,615           77,683,152         50,895,997         62,126,369         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,633,530)         113,609,412      

7,734,085           191,292,564      

กําไรต่อหุ้น 29

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.06                    0.12                    0.08                    0.10                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 641,800,446      641,800,446      641,800,446      641,800,446      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

 5



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูม้ี

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนตํ่ากวา่ทุน ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้น ขาดทุนจากการวดั จากการเปลี่ยนแปลง รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า มูลค่าเงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หน่วยทรัสต์ ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 641,800,446          636,258,408          64,180,303            1,085,650,150       -                                    (67,017,264)          2,360,872,043       97,971,987            2,458,844,030           
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            78,794,508            -                                    -                            78,794,508            113,609,412          192,403,920              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            (1,111,356)            -                                    -                            (1,111,356)            -                            (1,111,356)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            77,683,152            -                                    -                            77,683,152            113,609,412          191,292,564              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                            -                            -                            (44,925,891)          -                                    -                            (44,925,891)          -                            (44,925,891)               
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                                    -                            -                            (93,100,298)          (93,100,298)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 641,800,446          636,258,408          64,180,303            1,118,407,411       -                                    (67,017,264)          2,393,629,304       118,481,101          2,512,110,405           

-                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 641,800,446          636,258,408          64,180,303            1,118,407,411       -                                    (67,017,264)          2,393,629,304       118,481,101          2,512,110,405           
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 
   (หมายเหตุ 4) -                            -                            -                            (1,328,004)            -                                    -                            (1,328,004)            -                            (1,328,004)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 641,800,446          636,258,408          64,180,303            1,117,079,407       -                                    (67,017,264)          2,392,301,300       118,481,101          2,510,782,401           
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            40,553,838            -                            40,553,838            (1,633,530)            38,920,308                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            (706,419)               (30,479,804)                  -                            (31,186,223)          -                            (31,186,223)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            39,847,419            (30,479,804)                  -                            9,367,615              (1,633,530)            7,734,085                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                            -                            -                            (57,762,042)          -                                    -                            (57,762,042)          -                            (57,762,042)               
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                                    -                            -                            49,000,315            49,000,315                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 641,800,446          636,258,408          64,180,303            1,099,164,784       (30,479,804)                  (67,017,264)          2,343,906,873       165,847,886          2,509,754,759           

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 641,800,446                636,258,408                64,180,303                 1,057,063,959             2,399,303,116             
กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  63,237,725                 63,237,725                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (1,111,356)                  (1,111,356)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  62,126,369                 62,126,369                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                  -                                  -                                  (44,925,891)                (44,925,891)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 641,800,446                636,258,408                64,180,303                 1,074,264,437             2,416,503,594             

 -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 641,800,446                636,258,408                64,180,303                 1,074,264,437             2,416,503,594             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 
   (หมายเหตุ 4) -                                  -                                  -                                  (1,328,004)                  (1,328,004)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 641,800,446                636,258,408                64,180,303                 1,072,936,433             2,415,175,590             
กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  51,602,416                 51,602,416                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (706,419)                     (706,419)                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  50,895,997                 50,895,997                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                  -                                  -                                  (57,762,042)                (57,762,042)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 641,800,446                636,258,408                64,180,303                 1,066,070,388             2,408,309,545             

 -                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 49,595,121         244,043,129      65,594,350         55,281,689         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 47,241,746         50,358,697         16,758,437         16,993,350         
   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/
      ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 3,988,197           (404,481)            2,756,148           -                          
   โอนกลบัค่าเผื่อดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1,633,141)         -                          (1,633,141)         -                          
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์(โอนกลบั) (49,254)              295,594              (49,254)              295,594              
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                          (668,880)            -                          (668,880)            
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (207,476)            -                          (207,476)            -                          
   รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า -                          (12,014,212)       -                          (12,014,212)       
   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (935,484)            (1,445,754)         (730,592)            (606,084)            
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9,882,133           40,918,868         (3,852)                38,405,917         
   รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ (34,286,672)       (2,580,717)         (12,615,896)       (1,002,723)         
   รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ -                          (26,897,279)       -                          (27,885,661)       
   รายไดจ้ากค่าตอบแทนในการโอนสิทธิตามสัญญา (24,936,000)       -                          (24,936,000)       -                          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,471,741           5,504,816           2,252,247           5,504,816           
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          -                          (107,949,702)     
   ตน้ทุนทางการเงิน 42,085,061         67,486,773         51,740,460         50,048,705         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 93,215,972         364,596,554      98,925,431         16,402,809         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (77,412,317)       3,283,663           (78,578,388)       (4,981,276)         
   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 558,381,725      886,948,076      558,295,445      358,616,521      
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 8,102,600           1,716,572           8,102,600           1,716,572           
   เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน 20,000,000         70,438,500         20,000,000         (54,900,000)       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 689,612              (635,084)            209,224              (1,259,093)         
   ท่ีดินรอการพฒันา (635,619,874)     (1,436,245,263)  (537,496,671)     (703,513,326)     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 70,513,680         (76,995,830)       44,851,551         (55,373,007)       
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,667,291           (40,827,268)       9,673,535           (41,938,523)       
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 8,810,885           43,322,316         9,375,608           45,245,745         
   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายได้ -                          1,028,600,172   -                          382,468,092      
   เงินประกนัการเช่า 882,504              (39,645,060)       1,081,851           (1,630,744)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (48,012,334)       21,713,843         (785,098)            2,199,111           
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,599,136)         (1,763,831)         (1,599,136)         (1,763,831)         
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,445,398)         (1,510,213)         (3,401,137)         4,644,855           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,824,790)         822,997,147      128,654,815      (54,066,095)       
   จ่ายดอกเบ้ีย (83,763,674)       (58,454,247)       (65,873,711)       (35,583,972)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (36,492,532)       (123,643,222)     (11,165,219)       (35,496,394)       
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (122,080,996)     640,899,678      51,615,885         (125,146,461)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -                          (1,062,500,000)  -                          (1,062,500,000)  
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          (153,250,800)     -                          -                          
ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (499,000,000)     -                          (499,000,000)     -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                          804,609,736      -                          804,609,736      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 770,269,074      -                          770,269,074      -                          
เงินสดรับจากการลดทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,338,045           -                          -                          -                          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 992,100              (1,478,100)         250,000              (250,000)            
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (5,000,000)         -                          (18,870,000)       60,000,000         
เงินปันผลรับ -                          -                          -                          107,949,702      
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (42,299,845)       -                          
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (18,474,952)       (21,653,275)       (46,826)              (27,082)              
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (8,200,159)         (5,911,011)         (7,383,054)         (2,751,319)         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,794,602)         (2,422,487)         (1,794,604)         (2,348,650)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,511,532           23,483,445         990,536              14,606,075         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 17,757                47,939,759         17,757                -                          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 243,658,795      (371,182,733)     202,133,038      (80,711,538)       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 509,200,000      (361,189,639)     509,200,000      (2,517,364)         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (246,350,443)     32,218,712         (246,350,443)     32,218,712         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (181,870,000)     43,000,000         (260,000,000)     400,000,000      
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 39,200,255         -                          -                          -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 255,540,160      1,053,913,266   255,540,160      547,939,777      
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (429,922,030)     (851,572,812)     (423,079,633)     (736,832,720)     
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (8,152,806)         (1,024,622)         (2,710,848)         (1,024,622)         
จ่ายเงินปันผล (57,762,040)       (44,925,891)       (57,762,040)       (44,925,891)       
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          (93,100,298)       -                          -                          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (120,116,904)     (222,681,284)     (225,162,804)     194,857,892      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,460,895           47,035,661         28,586,119         (11,000,107)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,371,719         39,336,058         16,998,106         27,998,213         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 87,832,614         86,371,719         45,584,225         16,998,106         

-                          -                          -                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึนโดยการทาํสัญญาเช่า 83,244,694         -                          8,473,183           -                          
   โอนท่ีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนการพฒันา
      โครงการอสังหาริมทรัพย์ -                          528,476,964      -                          -                          
   รับโอนอาคารใหเ้ช่า -                          12,014,212         -                          12,014,212         
   เจา้หน้ีค่าหุน้เพิ่มข้ึน -                          -                          10,199,940         -                          
   ลูกหน้ีค่าหุน้เพิ่มข้ึน 9,800,060           -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย                                                                         
โดยมีบริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  86                  
อาคารสมัมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มี                          
การเปล่ียนแปลง 

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบญัชี                                       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พฒันาท่ีดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล                                

ใหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ประชาคมแบบครบวงจร 
ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั รับบริหารจดัการและรับบริการอ่ืน ๆ                                
ท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 51 51 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ     
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ  านาจในการสั่งการกิจกรรม                                                              
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ   
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) ผลแตกต่างระหว่างราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติมกบัมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยตามสัดส่วนท่ีซ้ือเพิ่ม ไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ                                       
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                                                             
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน                          
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั                                  
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ     
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ             
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึง        
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัท                        
จดทะเบียน - กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรมและจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ
ใหมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนจริง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็น  
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน     
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ                                                                                               
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17               
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัเป็น       
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน     
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี                          
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                            
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ือง การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตาม
วิธีการอย่างง่าย และการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการ                    
ของตลาด 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น         
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือ
ปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทั
ไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                   
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคับใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่                       
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                   
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน       
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในระหว่าง              
ปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี    
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน 

 กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน            
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 271,062 (271,062) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 34,084 (1,660) - 32,424 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 271,062 - 271,062 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 153,251 - 153,251 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 153,251 (153,251) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 25,918 25,918 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,049 332 - 25,381 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า                  
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 803 - 2,465 3,268 

     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,070 - 23,453 24,523 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,118,408 (1,328) - 1,117,080 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน 

 กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน            
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 271,062 (271,062) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 28,583 (1,660) - 26,923 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 271,062 - 271,062 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,737 332 - 25,069 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,074,265 (1,328) - 1,072,937 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                          
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน 1,328 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ
มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  86,372  - -                  86,372                   86,372  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน                271,062  271,062 - -                271,062  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                  34,084  - -                  34,084                   34,084  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,478 - - 1,478 1,478 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 153,251 - 153,251 - 153,251 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 546,247 271,062 153,251 121,934 546,247 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  16,998  - -                  16,998                   16,998  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน                271,062  271,062 - -                 271,062  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                  28,583  - -                  28,583                   28,583  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 250 - - 250 250 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 316,893 271,062 - 45,831 316,893 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
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4.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับ                      
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 35,777 4,277 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (7,877) (4,277) 
บวก: อ่ืน ๆ 3,600 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (5,582) - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,918 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,873 1,873 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 27,791 1,873 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.09 5.71 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 3,268 803 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 24,523 1,070 

 27,791 1,873 
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5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั  
ไดมี้การโอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กล่าวคือ เม่ือมีการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหกัดว้ยส่วนลดและค่าใชจ่้ายท่ี                                                  
กลุ่มบริษทัจ่ายแทนให้แก่ลูกคา้ เง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นไปตามงวดการจ่ายช าระท่ีระบุในสัญญาท่ีท า
กับลูกค้า จ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอ านาจควบคุมในสินค้า แสดงไวเ้ป็น                                 
“เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

รายได้จากการให้เช่า 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้ตามจ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกใบแจง้หน้ี เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวสอดคลอ้ง
โดยตรงกบัมูลค่าท่ีใหก้บัลูกคา้ 

รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต          
ในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย          
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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5.2 ต้นทุนขาย 

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวณตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดท้ าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมด  
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ดว้ย) ให้กบัอสังหาริมทรัพยต่์อหน่วยตามเกณฑ์
พื้นท่ีท่ีขาย  

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตามสัญญา 
เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีส่งมอบ  

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

5.4 ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์สดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงประมาณการ
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

5.6 ที่ดนิรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินในแต่ละโครงการซ่ึงเป็นส่วนท่ีกลุ่มบริษทัจะพฒันาต่อไปในอนาคต ท่ีดินรอ
การพฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
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5.7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ                                                              
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 ถึง 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณ
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.8 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร - 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5  ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน - 3, 5  ปี 
ยานพาหนะ - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.9 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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5.9.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ      
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน - 6, 9  ปี 
อาคาร - 5, 12  ปี 
ยานพาหนะ - 5  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร     
ท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.9.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึง
สัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  
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5.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์หรือการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืน
ถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการ
กูย้มืนั้น 

 ส าหรับเงินกู้ท่ีกู ้มาโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบันทึกเป็นต้นทุน
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงหักดว้ยรายไดจ้ากการน าเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่คราว (ถา้มี) ส่วนเงินท่ีกูม้า
เพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการดว้ยอตัรา
การตั้งข้ึนเป็นทุน อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหวา่งปีท่ีไม่
รวมตน้ทุนการกูย้มืของเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะ 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั คือ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์ คือ 3, 5 และ 10 ปี 

5.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทั 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                                                                                   
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ี
ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่าใน              
การประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการ
จ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ  
ตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 
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กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method)โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.15 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.16 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์
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กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี
เร่ืองการรับรู้รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย ์                     
ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้
เท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน                     
การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไว ้                
เพื่อคา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ 
และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและ      
การตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุน
ตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการ
เงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน โดยอ้างอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สญัญาอีกต่อไป  
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

5.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้                                                                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย 
โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้อง
กลุ่มลูกค้าท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้ งน้ี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญา
ของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวณตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและ
ก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะ
ทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมี
นยัส าคญั 

  



  

24 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า                            
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว 

ในการจดัประเภทส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ท่ีระบุในสญัญาเงินกูน้ั้น ๆ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ
นั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงรายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ        
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 19 13 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3 27 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - - 1 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 

 (2562: ร้อยละ 6.00 ถึง 7.91 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - - - 108 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการขายอาคารและอุปกรณ์ - - - 15 ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าจ่าย - - - 2 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ - - - 1 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 16 2 ร้อยละ 5.13 ถึง 5.65 ต่อปี                      

(2562: ร้อยละ 3.20 ถึง 5.65 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2 3 1 2 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ - 2 - - ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลจ่าย - 93 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 11 5 11 5 ร้อยละ 4.75 ถึง 5.00 ต่อปี  

 (2562: ร้อยละ 5.00 ถึง 7.60 ต่อปี) 
ค่าบริหารจดัการ 1 9 - - ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย 9,800 - 5,611 8,804 
อ่ืน ๆ 278 104 100 96 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,078 104 5,711 8,900 

     
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 60 60 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 60 60 

     
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าค า้ประกัน - กิจการที่เกีย่วข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและ                              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน)     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย) 2,959 3,737 - - 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,959 3,737 - - 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 22)     
บริษทัยอ่ย - - 20,197 584 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย) - 9,630 - - 
อ่ืน ๆ 814 1,183 - 1,183 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 814 10,813 20,197 1,767 

     
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 368,900 381,516 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 368,900 381,516 

     
เงินรับล่วงหน้าค่าค า้ประกัน - กิจการที่เกีย่วข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและ                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 4,689 6,071 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,689 6,071 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินให้กูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ                            
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั เบรน เวค็ จ ากดั มีกรรมการ
ร่วมกนั - 5,000 - 5,000 

รวม  - 5,000 - 5,000 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในเดือนกนัยายน 2564 โดยคิดดอกเบ้ียใน                          
อตัราร้อยละ 5.13 ต่อปี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ                            
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั โปรคิวบ ์                              
เวนเจอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย - 500 (500) - 

บริษทั สมัมากร พลสั 
จ ากดั บริษทัยอ่ย - 18,870 - 18,870 

รวม  - 19,370 (500) 18,870 

เงินให้กู ้ยืมแก่บริษทั สัมมากร พลัส จ ากัด เป็นเงินให้กู ้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน มีก าหนดช าระคืน                
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.75 ต่อปี 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ                      
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 
(มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 200,000 - (200,000) - 

บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป 
จ ากดั 

ผูถื้อหุน้ 
ในบริษทัยอ่ย - 18,130 - 18,130 

รวม  200,000 18,130 (200,000) 18,130 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 
(มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 200,000 - (200,000) - 

บริษทั เพียวสมัมากร                  
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 300,000 - (60,000) 240,000 

รวม  500,000 - (260,000) 240,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) มีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 6 เดือน 
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯจ่ายช าระคืนเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียแลว้ทั้งจ านวน 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.75 ต่อปี 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน                                 
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.13 - 5.65 ต่อปี (2562: ร้อยละ 5.65 ต่อปี) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17.3 17.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 1.4 
รวม 17.6 19.3 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                             
งบการเงินขอ้ 33.1 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 247 252 190 190 
เงินฝากธนาคาร 87,586 86,120 45,394 16,808 

รวม 87,833 86,372 45,584 16,998 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 เ งินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ  0.10 - 0.35 ต่อปี (2562: ร้อยละ                                                                       
0.10 - 0.38 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.22 - 0.38 ต่อปี)) 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดซ่ึงแสดง
ตามมูลค่ายุติธรรมคิดเป็นจ านวนเงิน 271 ล้านบาท ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเป็นมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 200 8 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200 8 - - 

     
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 12,820 8,868 - - 
 3 - 6 เดือน - 2,538 - - 
 6 - 12 เดือน - 1,567 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน - 4,239 - - 

รวม 12,820 17,212 - - 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ)  (4,472) (3,240) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 8,348 13,972 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 8,548 13,980 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,878 96 5,711 8,900 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,347 52,591 56,379 52,448 
เงินทดรองจ่าย 3,231 3,606 3,208 3,606 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,825 3,575 4,628 3,393 
เชค็ลงวนัท่ีรับล่วงหนา้ 75,340 - 75,340 - 

รวม 149,621 59,868 145,266 68,347 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ)  (42,520) (39,764) (42,520) (39,764) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 107,101 20,104 102,746 28,583 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 115,649 34,084 102,746 28,583 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                       
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 43,004 39,764 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 4,239 2,909 
ตดัจ าหน่าย (153) (153) 
จ านวนท่ีไดรั้บคืน (98) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 46,992 42,520 

11. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 57,966 65,471 58,054 65,471 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหวา่งพฒันา 1,550,680 2,101,558 1,550,679 2,101,558 
รวม 1,608,646 2,167,029 1,608,733 2,167,029 
หกั: ส ารองผลขาดทุนจากการลดลงของ

 มูลค่าโครงการ (246) (296) (246) (296) 
สุทธิ 1,608,400 2,166,733 1,608,487 2,166,733 

บริษทัฯไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินของโครงการไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 1,551 ลา้นบาท (2562: 2,131 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินผืนหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินจ านวน
หลายแปลงและท าสญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินส าหรับท่ีดินอีกผนืหน่ึงกบัลูกคา้
รายหน่ึงรวมมูลค่าตามสัญญาทั้งส้ิน 1,062 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดรั้บช าระเงินมดัจ าในวนัท าสัญญา                           
จะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 135 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว และ
โอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรวมถึงไดรั้บช าระเงินในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเรียบร้อยแลว้
ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 บริษทัย่อยบนัทึกรับรู้รายการขายท่ีดินและการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญา                
จะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2562 
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12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 

ยอดคงเหลือดงักล่าวเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัไวก้บัธนาคารเพื่อเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

13. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน/เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สดัส่วนเงินลงทุน 2563 
 (ร้อยละ)  
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์   
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล 1.30 110,501 
หกั: ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์  (3,338) 
 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  (38,100) 
  69,063 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
บริษทั เบรน เวค็ จ ากดั 19.00 42,750 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  111,813 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สดัส่วนเงินลงทุน 2562 
 (ร้อยละ)  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล 1.30 110,501 
เงินลงทุนทัว่ไป - บริษทัอ่ืน   
บริษทั เบรน เวค็ จ ากดั  42,750 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 19.00 153,251 
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เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไดด้ าเนินการซ้ือหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน                             
การลงทุนร้อยละ 1.3 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขาย 

ตามเง่ือนไขการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล 
ก าหนดใหบ้ริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั รักษาสดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ (ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ร่วมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล) ได้มีมติ                            
ให้ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.1600 บาทต่อหน่วยทรัสต์                               
(ลดมูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์ตราไวจ้าก 10.1796 บาทต่อหน่วยทรัสต ์เป็น 10.0196 บาทต่อหน่วยทรัสต)์ คิดเป็น
มูลค่าตามสดัส่วนท่ีถือครองโดยบริษทัยอ่ยจ านวน 1.84 ลา้นบาท 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ 
(ผูจ้ดัการกองทรัสตร่์วมของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล) ไดมี้
มติให้ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสตใ์นอตัรา 0.1300 บาทต่อหน่วยทรัสต ์                         
(ลดมูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์ตราไวจ้าก 10.0196 บาทต่อหน่วยทรัสต ์เป็น 9.8896 บาทต่อหน่วยทรัสต)์ คิดเป็น
มูลค่าตามสดัส่วนท่ีถือครองโดยบริษทัยอ่ยจ านวน 1.50 ลา้นบาท                             

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

14.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                  

รับระหวา่งปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 260,000 260,000 100 100 305,900 305,900 - 11,050 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั 2,000 500 100 100 2,000 500 - - 
บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 300,000 200,000 51 51 152,999 101,999 - 96,900 
รวม     460,899 408,399 - 107,950 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

ก) บริษัท โปรควิบ์ เวนเจอร์ จ ากดั 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทั โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท                  
คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ และบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระเพิ่มกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
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ข) บริษัท สัมมากร พลสั จ ากดั 

ในเดือนมิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั มีมติอนุมติัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 200 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และมีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 25 บริษทัฯจ่ายช าระ
ค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 12.75 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 

ในเดือนสิงหาคม และ เดือนตุลาคม 2563 บริษทัย่อยได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 35 และ                  
ร้อยละ 20 ตามล าดบั และบริษทัฯจ่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 28.05 ลา้นบาท  

ต่อมา ในเดือนธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้รียกช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งจ านวน บริษทัฯคา้งช าระค่าหุน้
ดังกล่าวและได้แสดงรายการไวเ้ป็น “เจ้าหน้ีค่าหุ้น” ภายใต้บัญชีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนใน                 
งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นส่วนท่ีคา้งช าระแลว้ในเดือนมกราคม 
2564 

14.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั   

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ย 
ในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 49 49 169,115 118,481 (1,634) 113,609 - 93,100 

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย (บริษัท สัมมากร พลสั จ ากดั) ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 27,551 42,524 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 862,503 744,976 
หน้ีสินหมุนเวยีน 51,793 19,154 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 499,812 526,566 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
รายได ้ 28 894,709 
ก าไร (ขาดทุน)  (3,334) 231,855 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 137,161 63,184 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (96,666) (41,855) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (5,257) (397,166) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 35,238 (375,837) 

15. ที่ดนิรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ราคาทุน 2,242,095 1,566,139 1,387,278 829,077 
หกั: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าโครงการ (1,633) (1,633) (1,633) (1,633) 
โอนกลบัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า

โครงการ 1,633 - 1,633 - 

รวม 2,242,095 1,564,506 1,387,278 827,444 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 2,071 ลา้นบาท (2562: 1,326 
ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั (เฉพาะบริษทัฯ: 
1,252 ลา้นบาท (2562: 588 ลา้นบาท)) 
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16. สัญญาเช่า  

16.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัท าสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 5 - 12 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 25,918 - - 25,918 
เพ่ิมข้ึน 63,521 16,183 3,542 83,246 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (4,319) (2,697) (1,949) (8,965) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 85,120 13,486 1,593 100,199 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - 
เพ่ิมข้ึน - 10,168 3,542 13,710 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (1,695) (1,949) (3,644) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 8,473 1,593 10,066 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 124,786 2,000 10,767 2,000 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (23,265) (127) (998) (127) 

รวม 101,521 1,873 9,769 1,873 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,134) (803) (2,344) (803) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 92,387 1,070 7,425 1,070 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 35.1 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,965 3,644 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,180 439 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 31,845 31,685 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 337 277 

ง) อ่ืน ๆ  
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 
40.0 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 34.4 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนส าหรับ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า จ านวน 83.2 ลา้นบาท 

16.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและพื้นท่ี
ในอาคารศูนยก์ารคา้ โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 21 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภายใน 1 ปี 10 23 16 22 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38 62 53 57 
มากกวา่ 5 ปี 49 98 70 82 
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17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคารใหเ้ช่า 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม ท่ีดิน อาคารใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2563        
ราคาทุน 547,457 631,467 18,870 1,197,794 444,252 93,383 537,635 
หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (244,619) - (244,619) - (53,931) (53,931) 
หกั:  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - (9,886) - (9,886) - - -  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 547,457 376,962 18,870 943,289 444,252 39,452 483,704 

ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2562        
ราคาทุน 547,457 629,598 2,352 1,179,407 444,252 93,454 537,706 
หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (214,214) - (214,214) - (47,358) (47,358) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 547,457 415,384 2,352 965,193 444,252 46,096 490,348 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 965,193 1,056,799 490,348 524,482 
ซ้ือสินทรัพย ์ 18,475 21,653 47 27 
รับโอนอาคารใหเ้ช่า - 12,014 - 12,014 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (14) (88,858) (14) (38,406) 
ค่าเส่ือมราคา (30,479) (36,415) (6,677) (7,769) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (9,886) - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 943,289 965,193 483,704 490,348 

ในปี 2562 บริษทัฯไดรั้บการโอนอาคารตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีบริษทัฯท ากบับริษทัแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทั
ดังกล่าวผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษทัดังกล่าวได้เขา้ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ โดยให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีอยูบ่นท่ีดินเช่านั้นโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษัทฯในฐานะผู ้ให้เช่าทันที บริษัทฯบันทึกรับรู้อาคารและรายได้จากการรับโอนอาคารดังกล่าว
จ านวน 12.0 ลา้นบาท ตามมูลค่ายติุธรรมของอาคารซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
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เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาว
กบัผูแ้ทนของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล (กองทรัสต)์ โดยบริษทั
ยอ่ยตกลงใหเ้ช่าช่วงท่ีดินและใหเ้ช่าอาคารและส่วนควบอาคารของโครงการเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,029 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “ค่าเช่ารับล่วงหนา้” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
จะทยอยรับรู้เป็นรายไดค่้าเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า รวมถึงไดจ้ าหน่ายทรัพยสิ์นบางส่วนของ
คอมมูนิต้ีมอลล ์มูลค่าตามบญัชีรวมทั้งส้ิน 71.4 ลา้นบาท ใหก้บักองทรัสตด์งักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

ในปี 2562 บริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 38.4 ลา้นบาท 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากบริษทัฯไดท้ าการร้ือถอนอาคารให้
เช่าเดิม เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนประมาณ 169 ลา้นบาท (2562: 173 
ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
(เฉพาะบริษทัฯ: 36 ลา้นบาท (2562: 38 ลา้นบาท)) 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและ      

อาคารใหเ้ช่า 1,708,953 1,708,953 1,310,141 1,310,141 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินให้เช่าใชเ้กณฑ์ราคาตลาดโดยบริษทัฯไดอ้า้งอิงกบัราคาประเมินท่ีดินท่ีประกาศ
โดยกรมธนารักษ ์ส่วนมูลค่ายติุธรรมของอาคารและอุปกรณ์ใหเ้ช่าประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาอาคาร
ดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราคิดลด อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาว
ของค่าเช่า มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นขอ้มูลล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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18. อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 134,775 92,765 16,964 - 244,504 
ซ้ือเพิ่ม 60 1,424 - 4,427 5,911 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (25,044) (41,842) (545) - (67,431) 
โอนเขา้ (โอนออก) 84 3,198 - (3,282) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 109,875 55,545 16,419 1,145 182,984 
ซ้ือเพิ่ม 330 3,643 39 4,188 8,200 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (46) (8,076) (3,211) - (11,333) 
โอนเขา้ (โอนออก) 45 3,931 (3,542) (3,976) (3,542) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 110,204 55,043 9,705 1,357 176,309 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 96,273 74,041 11,831 - 182,145 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5,537 5,615 1,738 - 12,890 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย (12,404) (32,444) (545) - (45,393) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 89,406 47,212 13,024 - 149,642 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,290 3,762 1,454 - 8,506 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย (46) (7,723) (2,986) - (10,755) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอน - - (1,949) - (1,949) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 92,650 43,251 9,543 - 145,444 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 16,131 1,193 - - 17,324 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 16,131 1,193 - - 17,324 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,131 1,193 - - 17,324 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,338 7,140 3,395 1,145 16,018 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,423 10,599 162 1,357 13,541 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2562 (จ านวน 3.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการใหเ้ช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 12,890 

2563 (จ านวน 1.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการใหเ้ช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 8,506 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ               
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 134,775 40,065 16,964 - 191,804 
ซ้ือเพิ่ม 60 1,421 - 1,270 2,751 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (25,044) (2,827) (545) - (28,416) 
โอนเขา้ (โอนออก) 84 41 - (125) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 109,875 38,700 16,419 1,145 166,139 
ซ้ือเพิ่ม - 3,156 39 4,188 7,383 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (46) (1,732) (3,211) - (4,989) 
โอนเขา้ (โอนออก) 45 3,931 (3,542) (3,976) (3,542) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 109,874 44,055 9,705 1,357 164,991 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 96,273 35,413 11,831 - 143,517 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,275 2,174 1,738 - 8,187 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย (11,142) (2,729) (545) - (14,416) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 89,406 34,858 13,024 - 137,288 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,243 2,463 1,454 - 7,160 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย (46) (1,695) (2,986) - (4,727) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอน - - (1,949) - (1,949) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 92,603 35,626 9,543 - 137,772 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,131 1,193 - - 17,324 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,338 2,649 3,395 1,145 11,527 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,140 7,236 162 1,357 9,895 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2562 (ค่าเส่ือมราคาทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 8,187 

2563 (ค่าเส่ือมราคาทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 7,160 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั                                                       
ใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 102.5 
ลา้นบาท (2562: 105.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 97.9 ลา้นบาท (2562: 95.1 ลา้นบาท)) 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:   
ราคาทุน 18,765 18,430 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (10,047) (9,757) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 8,718 8,673 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:   
ราคาทุน 17,048 16,636 
หกั:  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,885) (8,533) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 8,163 8,103 

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 8,163  6,794 8,103 6,791 
ซ้ือเพิ่ม 1,795 2,422 1,795 2,349 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,239) (1,053) (1,224) (1,037) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 8,718  8,163 8,673 8,103 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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20. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 8,732 57,466 8,057 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,943 (5,827) 5,935 (7,956) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้) ท่ีแสดงอยู่ใน                              
ก าไรขาดทุน 10,675 51,639 13,992 (7,956) 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                                                 

จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (7,620) - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (177) (278) (177) (278) 

 (7,797) (278) (177) (278) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 49,595 244,043 65,594 55,282 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 9,919 48,809 13,119 11,056 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษีได ้ 756 2,830 873 2,578 

เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี - - - (21,590) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้) ท่ีแสดงอยู่ใน                              
ก าไรขาดทุน 10,675 51,639 13,992 (7,956) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,217 3,866 4,173 3,866 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 3,464 3,464 3,464 3,464 
ส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรร 1,087 1,491 1,087 1,491 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
 (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 9,398 8,601 8,504 7,952 
ตน้ทุนเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทางภาษี 1,350 1,500 1,350 1,500 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 947 6,388 - 6,388 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุน 7,620 - - - 

อ่ืน ๆ 1,726 (261) 733 76 

รวม 29,809 25,049 19,311 24,737 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
อ่ืน ๆ 850 2,276 - - 

รวม 850 2,276 - - 

21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.00, MLR - 1.80,                  

MMR - 3.75 544,200 35,000 
 รวม  544,200 35,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพย ์เพื่อการลงทุนและท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ 
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22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,244 43,594 48,083 39,276 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,863 22,667 20,369 17,682 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 3,242 2,002 90 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,496 17,592 20,839 16,395 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 803 6,420 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 366 951 187 811 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,151 7,995 1,677 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 6,809 4,920 6,809 4,920 
เงินประกนัการก่อสร้าง 43,588 51,499 41,077 50,704 
เจา้หน้ีค่าหุน้ - - 10,200 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 152,180 152,036 157,561 131,555 

23. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.2 ต่อปี และไม่มี
หลกัประกนั 

24. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 432,875 600,414 432,875 600,414 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 99,301 106,143 - - 
บริษทั สมัมากร พลสั จ ากดั 498,962 498,962 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,031,138 1,205,519 432,875 600,414 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (44,893) (648,473) (37,582) (43,368) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 986,245 557,046 395,293 557,046 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,205,519 600,414 
บวก: กูเ้พิ่ม 255,540 255,540 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (429,921) (423,079) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,031,138 432,875 

บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯประกอบดว้ยวงเงินกูย้ืมหลาย
สัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศวงเงินรวม 3,137 ลา้นบาท (2562: 4,049 ลา้นบาท) เงินกูย้มืส่วนใหญ่
คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนหรือช าระคืนเงินตน้เม่ือมีการปลอดจ านองหลกัประกนัให้แก่
ลูกคา้ท่ีซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ และตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2568  

บริษทัฯจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยประกอบดว้ย
วงเงินกูย้มืหลายสัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศวงเงินรวม 996 ลา้นบาท เงินกูย้มืส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ีย
ในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2571 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยใชสิ้ทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัยอ่ยและการจ านองส่ิงปลูกสร้าง
ในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากูย้ืมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัไดร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ เช่นการด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยสองแห่งไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินและขอ้ปฏิบติับาง
ประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชยไ์ด ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยดงักล่าว
อยูใ่นระหวา่งการขอพิจารณาผอ่นปรนส าหรับการทดสอบขอ้ก าหนดทางการเงินจากธนาคารผูใ้หกู้ ้ดงันั้น 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัประเภทของเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนทั้งจ านวน 

ทั้งน้ีในปี 2563 บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่งสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญา
กูย้มืเงินดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 2,928 
ลา้นบาท (2562: 2,293 ลา้นบาท) 
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25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดง                     
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 19,330 14,200 19,330 14,200 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,151 1,631 1,932 1,631 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 320 504 320 504 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
     จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ - 3,370 - 3,370 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 9 9 9 9 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 2,565 - 2,565 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 874 (1,185) 874 (1,185) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (1,599) (1,764) (1,599) (1,764) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 21,085 19,330 20,866 19,330 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
0.1 ลา้นบาท (2562: 0.6 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.1 ลา้นบาท (2562: 0.6 ลา้นบาท)) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 15.00 ปี (2562: 14.93 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 15.00 ปี (2562: 14.93 ปี)) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.7 - 1.9 1.7 1.7 1.7 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.0 - 6.0 6.0 6.0 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (2) 3 (2) 2 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  3 (2) 3 (2) 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (2) 3 (2) 3 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (2) 2 (2) 2 

26. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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27. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 39,905 73,191 51,301 55,689 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินจากสญัญาเช่า 2,180 131 439 131 

รวม 42,085 73,322 51,740 55,820 

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนขายค่าท่ีดิน 819,611 890,648 819,611 362,171 
ตน้ทุนขายค่างานก่อสร้าง 501,746 466,903 501,746 466,903 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ
พนกังาน 80,717 114,124 78,100 114,124 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 15,598 50,359 10,080 16,993 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 73,764 110,339 73,764 87,558 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 52,625 60,106 52,625 37,090 
ค่าธรรมเนียม 15,294 14,732 14,058 11,743 
ค่าพนกังานรักษาความปลอดภยั 49,538 59,890 46,779 48,538 

29. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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30. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ท่ี
น าเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากภายนอก 1,491 1,803 96 107 81 157 - - 1,668 2,067 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 20 15 - 2 (20) (17) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,491 1,803 116 122 81 159 (20) (17) 1,668 2,067 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน        
ตามส่วนงาน 333 389 60 61 (18) 9   375 459 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         33 236 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (129) (159) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (187) (219) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (42) (73) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (11) (52) 

ก าไรส าหรับปี          39 192 

สินทรัพยข์องส่วนงานกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 107 4 8 17 1 13 116 34 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 1,608 2,167 - - - - 1,608 2,167 
เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 35 55 - - - - 35 55 
ท่ีดินรอการพฒันา 2,242 1,565 - - - - 2,242 1,565 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 100 - - - 100 - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 943 965 - - 943 965 
อาคารและอุปกรณ์ 10 12 3 4 - - 13 16 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 8 - - - - 9 8 
สินทรัพยอ่ื์น       379 730 

รวมสินทรัพย ์       5,445 5,540 

กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการ
วดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10                                               
ของรายไดข้องกิจการ 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 ของ
เงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
(ประเทศไทย) จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 2.9 ลา้นบาท (2562: 
4.6 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทั: 2.9 ลา้นบาท (2562: 3.0 ลา้นบาท)) 

32. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย               
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี                    
4 เมษายน 2562 45.00 0.07 

เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                                
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 57.76 0.09 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

33.1 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเพื่อ
ค ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการจดัให้มีสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 386 ลา้นบาท 
(2562: 405 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 377 ลา้นบาท (2562: 402 ลา้นบาท)) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯไดค้  ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยในวงเงินกูจ้  านวน 634 ลา้นบาท 
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33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษทัท่ี
ตอ้งจ่ายช าระในอนาคตเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 123 ลา้นบาท (2562: 31 ลา้นบาท) (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 42 ลา้นบาท (2562: 21 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกบั
ลูกคา้แลว้ใหแ้ลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท (2562: 1 ลา้นบาท) 

ค) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 151 ลา้นบาท 
(2562: 509 ลา้นบาท) 

33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าป้ายโฆษณา พื้นท่ีในอาคาร รถยนต์และ
อุปกรณ์ โดยสญัญาเป็นสญัญาระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า เป็นจ านวนเงิน 3.3 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทัฯ: 3.3 ลา้นบาท) 

33.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้เข้าท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับค่าบริการท าความสะอาด          
ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าโฆษณา ค่าบริหารจดัการและค่านายหนา้ โดยอายขุองสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 
1 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภายใน 1 ปี 33 36 33 36 
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33.5 ภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) ในปี 2549 บริษัทฯได้ขายบ้านพร้อมท่ีดินจ านวน 11 หลัง โดยลูกค้าของบริษัทฯได้รับเงินกู้ท่ีมี                           
การจ านองเป็นประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงส าหรับการซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินดงักล่าว เน่ืองจาก
บา้นพร้อมท่ีดินขา้งตน้อยูน่อกผงัจดัสรรในโครงการแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ธนาคารจึงขอใหบ้ริษทัฯให้
ค ามัน่กบัธนาคารว่าบริษทัฯจะซ้ือทรัพยท่ี์จ านองคืนจากลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่มีทางเขา้ - ออก หรือ
ลูกคา้ผิดนดัช าระหน้ีกบัธนาคารและจะช าระยอดหน้ีท่ีคา้งช าระของลูกคา้ต่อธนาคารพาณิชยใ์นราคา
เท่ากับยอดหน้ีท่ีค้างช าระหรือราคาตลาดของทรัพย์ท่ีจ านองแล้วแต่จ านวนใดท่ีสูงกว่า ณ วนัท่ี                          
31 ธนัวาคม 2563 ยอดหน้ีคงคา้งของลูกคา้กบัธนาคารคงเหลือจ านวน 4.3 ลา้นบาท (2562: 4.8 ลา้นบาท) 

ข) เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
แปลงหน่ึงกบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญา 25 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาให้สิทธิใน
การขายคืนทรัพยสิ์นกบับริษทัดงักล่าว (ผูรั้บสิทธิ) โดยการขายนั้นข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขในสัญญาบาง
ประการ ทั้งน้ีถา้ผูรั้บสิทธิไม่บรรลุเง่ือนไขดงักล่าว ผูรั้บสิทธิอาจเสนอขายท่ีดินกลบัคืนให้บริษทัฯ
จ านวน 274 ลา้นบาท และส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างบนท่ีดินดงักล่าว โดยบริษทัฯจะจ่ายคืนค่าใช้จ่าย                     
ท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีผูรั้บสิทธิไดเ้ขา้ท าสัญญาก่อสร้างไปแลว้ทั้งหมดในจ านวน      
ไม่เกิน 110 ลา้นบาท รวมถึงจ่ายช าระค่าปรับในอตัราร้อยละ 8 ของราคาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ดงักล่าว  

บริษัทฯได้รับช าระเงินค่าโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 25 ล้านบาท         
จากบริษัทดังกล่าวแล้วในเดือนธันวาคม 2562 ซ่ึงแสดงรายการไว้ในบัญชี “เงินรับล่วงหน้า                     
ตามสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี                         
31 ธันวาคม 2562 และตามเง่ือนไขของสัญญาให้สิทธิในการขายคืนทรัพยสิ์น บริษทัฯได้วางเงิน
ประกนัหน้าท่ีของผูใ้ห้สิทธิตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 55 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี 
“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 ผูรั้บสิทธิไดด้ าเนินการจนบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา                           
ให้สิทธิในการขายคืนทรัพยสิ์น กล่าวคือ ผูรั้บสิทธิไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบั
บริษทัอีกแห่งหน่ึงเรียบร้อยแลว้ ท าใหสิ้ทธิในการขายคืนทรัพยสิ์นใหแ้ก่บริษทัฯส้ินสุดลง บริษทัฯจึง
บนัทึกรับรู้รายการรายไดจ้ากการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 25 ลา้นบาท 
ซ่ึงแสดงรายการไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2563 และบริษทัฯไดรั้บคืนเงินประกนัจ านวน       
55 ลา้นบาท แลว้ในเดือนตุลาคม 2563 
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34. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์ - 69,063 - 69,063 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี                             

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 42,750 42,750 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 271,062 - 271,062 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์ - 110,501 - 110,501 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 271,062 - 271,062 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงทางการเงิน ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู ้ยืม เงินฝากกับ
ธนาคารและสถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้ง
สูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นการใหสิ้นเช่ือแบบ
ไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิต          
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกคา้                              
ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และอนัดบั                    
ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของ
ความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุน
ไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนออกจากบญัชีเม่ือไดมี้การ
ติดตามทวงถามใหช้ าระหน้ีและด าเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายจนคดีถึงท่ีสุด 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาดประเภทเดียว ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้มี                              
การควบคุมและบริหารจดัการท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเส่ียง
ใหเ้ป็นยอมรับได ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                    
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 
 งบการเงินรวม 
 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                         
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 68 19 88 0.10 - 0.35 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 116 116 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการ                                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - 5 5.13 

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 35 509 - 544 3.00, MLR - 1.80, 

MMR - 3.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 152 152 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - - 18 4.75 
เงินกูย้มืระยะยาว - 1,031 - 1,031 MLR - 1.25 ถึง  

MLR - 2.00 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 
 งบการเงินรวม 
 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                     
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 69 17 86 0.10 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - 271 - 271 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 34 34 - 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 35 - - 35 3.85 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 152 152 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200 - - 200 5.00 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 246 - - 246 6.20 
เงินกูย้มืระยะยาว - 1,206 - 1,206 MLR - 1.25 ถึง                   

MLR - 2.00 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                       
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 31 15 46 0.05 - 0.13 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 103 103 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการ                              
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 - - 19 4.75 

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 35 509 - 544 3.00, MLR - 1.80, 

MMR - 3.75  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 158 158 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 240 - - 240 5.13 - 5.65 
เงินกูย้มืระยะยาว - 433 - 433 MLR - 1.25 ถึง  

MlR - 2.00 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                             
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 3 14 17 0.22 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 271 271 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 29 29 - 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 35 - - 35 3.85 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 132 132 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500 - - 500 5.00 - 5.65 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 246 - - 246 6.20 
เงินกูย้มืระยะยาว - 600 - 600 MLR - 1.25 ถึง                  

MLR - 1.85 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากธุรกรรม
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัอยูใ่นรูปสกลุเงินบาท 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการวิเคราะห์ขอ้มูลติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 54 (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 56) ท่ีจะครบ
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและ
ไดข้อ้สรุปวา่กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 556 - - 556 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 152 - - 152 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 - - - 19 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 13 64 53 130 
เงินกูย้มืระยะยาว - 340 749 29 1,118 
รวม 19 1,061 813 82 1,975 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 556 - - 556 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 158 - - 158 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 253 - - - 253 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 3 8 - 11 
เงินกูย้มืระยะยาว - 103 384 - 487 
รวม 253 820 392 - 1,465 
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35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

36. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วนัท่ี                                             
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.2:1 (2562: 1.2:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.8:1 (2562: 0.8:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพื่ออนุมติัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
หุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 19.25 ลา้นบาท 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 
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